
A PreftifuÍa [,luniopal de São B€ínaÍdo üsando à Conffi4a de Empresa paÍa Registo de fteço pâra para fomecimento de
material elético, para atender as necessidadês da pÍefeitura municipal de são bemarddma

E, paÍa verfica@ da legalidadê e regularidade dos pÍocedimentos adotados, antes de inida-se a fae exbma do processo,
solicib a comissáo peÍmanente de Lcrh@ o parecer desla con$hria.

PARECER:

fClr

PREFEITURA MUITICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESÍADO DO MARANHÃO

PRAçA BERilARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BERilARDO/MA
CNPI: 06.125.389/0001-88

Assessoria jurídica

PARECER JURIDICO PRÉUO
MINUTA DE EDITAL E DO CONTRATO DO PREGÃO ICO SR

O pÍocesso está ern oídem e obedece a dispos@ da lei 8.666i93.

O sêNiço obFto da Licitaçál Íoi devidamente caadeÍizado poí ocasião da insbur4ão do processo, na Íespediva soliotêçtu de
abeÍtura da liol4ão, e da mesma brma babalhandoJunto ao editd, atendendo à exigência do at 14 da lei de Ucit@s e em ordern e sob a
égide Constituiçao da República Federativa do Brasil, Artigo 37: Regula a atuação da Administração Pública; Lei Federal n" 8.666, de
2110ô/1993: Regulamenta o art. 37, inciso /ü1, da ConstituiÉo Federal, institui normas para licitaçoes e contratos da Administração
Pública e dá outras pmvidências, sendo aplicadas ainda todas as suas alteraçoes; Lei Federal n" 10.520, de 17107/2002: lnstitui, no
âmbito da Uniã0, Estados, Distrito Federal e l\4unicípios, nos termos do art. 37, inciso /ü1, da Constituição Federal, modalidade de
licitação denominada pregão, para aquisiÉo de bens e serviços comuns, Decreto n" 10.024/19 de 20 de Setembro de 2019,
Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços mmuns ê serviços comuns de engenharia, e dá
oukas providências, Decreto Municipal n" 010/'l7e Lei Complementar no 123, de 1411212006: lnstitui o Estatuto Nacional da
lVlicroempresa e da Empresa de Pequeno PoÍte e altera outros dispositivos legais, alterada pela Lei Complementar n0. 147 de 07 de
agosto de 2014, e subsidiaÍiamente, no que couber, as disposiÉes da Lei no 8.666/93 e suas alteraÉes posteriores.

Houve tambem, conforme exi]àda da Lei, a mmprovaçáo pela conbbrliiade da Preleiura da exislência de dot@ orçamentária

Êópna para atender à despêsa.

PoÍ fm, foi elabomdo o editâ|, mm a patkipaço e sob uientação desia ConsJltoÍia Juídica, mowo pdo qual podemos atestar que

bl instrumento obedece integralmente aos tenrcs da Lei 8.66683, mostando inclusi\e um grande zelo para mm os inteÍesses da

AdministaÉo Publica, poí ser eía a diretiz do PreÍeita lVunicipal e dos l\,4embros da CPL.

Da mesma forma, a minutâ da CoNTRATo que mmpanha o edibl está elaboíada nos teÍmos da Lei, obs€Ívando todas 6
exigeírcias cabÍveis, ê sendo merente com as dispos@ do edital.

Assim, apos examinaÍ o Fo@sso em epígrafe, nossa mnduse) é de que o rnesÍno enmntra-se em acoído corn a legislam

elicável, pelo que aprovamos da foÍma míno se enmntam, mnhrme exigàrciâ do art 38, pâragrab único, da lei 8.66d93.

Desla lofina, conduírnos que o píocesso está êm mrdiçoes para que seia iniciada a Íase decisoíia, mm a PubhâÉo do Edital, e

dai passandese às hses de rccebirnênto e julgamento respedlvas proposlas e da habilitaçáo dos liitantes.

Eis o parecer,

PÍefeitura Municipal de São Bern e novembro de 202'1.,em2

DíI /j. (/(í

ReÍ : Edital de Licitação reíerente ao Processo AdministÍativo 2021006112021- Pregão , da prefeitura Municipat de São BeÍnardo,
para Contratação de empresa paÍa fornecimento de mateÍial elétrio, para atender ãs necessidades da prefeiiura municipal de sâo
bemardo/ma

Rêlatorio:


