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Asseraoria iurÍdica

PAREcER JURiDtco pRÉvto

Í{tt{urA DE EDIÍAL E Do coNTRÂTo Do pREGÃo ELETRôNtco sRp.os3/202í

Ref.: Edital de Licitação reÍerente ao Processo Adminisfaüvo 20210076/2021- Pregão , da Prefeitura Municipat de São Bêmardo,
para Contrata@ de empresa para Prestação de Serviços para Íomecimento de equipamentos de inÍoÍmática para atendimento da
Preíeitura Municipal de São Bemardo/MA.

Relaióíio:

A PÍêbitura Municipd de S& Bemãdo üsarúo à Conbabçá: de Empresa paa Regisfo de Preço para Íutum Íoínecimento de

Euipamentos de inloÍmática, paa abndeí as necesilades da Preftifura l\,lunicipd de Sto BemaÍdo4\,!A.

E, pam vaifca@ da legalilade e regulaijade dos Êocedirnentos adotád6, arbs de iniiã-se a hê êxbma do píocesso,

sollib a mmiss& peíman€nb de l-iÍaçá) o paÍecer desta consJltoÍia.

PARECER:

O pocesso edá ern udem e obedece 6 disp6i@ da lei 8.66fl93.

O seflip oFtD da l-rcibção foi devilarneírte caadeíizado ptr oc6ião da insbuÍ@ do processo, na Íespectiva solicit@ de
áeÍfura & hcit@, e da ÍÍBsÍnâ furna habalhado junb ao editd, atendefldo à ex$Írcia do at. 14 da lei de Ljotapes e êÍn ordeÍn e sob a
égide Constitui@ da República Federativa do Brasil, Artigo 37: Regula a atuação da Administr4ão Pública; Lei Federal no 8.666, de
21106/1993: Regulamenta o art.37, inciso /ü1, da Constituição Federal, institui normas para licita@s e contratos da Administraçâ)
Pública e dá outras providências, sendo aplicadas ainda todas as suas alteraçoes; Lei Federal no 10.520, de 1710112002: lnstitui, no

âmtito da Uniâo, Estados, Distrito Federal e Municidos, nos teÍmos do art. 37, inciso XXl, da Constituiçà) Federâ|, modalidade de

licitação denominada pregão, para aquisiçáo de bêns e serviços coínuns,oecreto n" 10.024/19 de 20 de Setembro de 20'19,

Regulamenta o pregão, na ÍoÍma êlêtrônica, para aquisiÉo dê bens e serviços mmuns e seÍviços comuns de engenharia, e dá
outras pÍovrdências, Decreto Municipal n0 010/17e Lei Complementar n" 123, de 1411212006: lnstitui o Estatuto Nacional da

Microempresa e da Empresa de Pequeno PoÍte e altera outros dispositivos legais, alterada pela Lei Complementar nô. 147 de 0l de

agosto de 20'14, ê subsidiaÍiamente, no que couber, as disposi@s da Lei n" 8.66fl93 e suas alteraÉes posteriores.

Houve tflnbân, conhíme exEfucia da Lei, a comprovaçe) pela mnhtilidade da Prebiura da exidencia de dotaçtu orçanenÉria
píopÍE pard atendeÍ à despesâ.

Pü frn, b elaborado o edibl, coín a pãtaipa@ e sob oíir{taçáo deda Con$ltúia Juídlca, Ínotivo @ qud podefios absbr que

bl i.rúuÍneflto obedece inqrahn€nte ffi t€ÍrnG da léi 8.66&93, mo6fado irdu§\€ um grande zdo paa com os inteÍess€s da

Adminrst'aÉo Púdica, pa ser eía a diretiz do PÍefeita Municipal e dos [4embros da CPL.

Da megna brma, a minuta da CoNTRqTo que mínpanha o edibl esá elaborada n6 bÍmos da Lei, obseí\Endo M6 as

exllências cáíveis, e sendo ms€flb mm as dbposçoes do editd.

Assim, ec examhar o pocesso em epígrâfe, nossa condusão é de que o ÍÍEvno $coÍúràse eÍn acoÍdo cdn a legbl4a
aplicável, pêlo que erovamos da bÍma míno se encontam, mnÍnme ex(;âtcia do art 38, parágrab único, da lei 8.66093.

Deda forma, conduímc que o pmcesso está em mndipes paa que sela iniciada a he decisoria, mÍn a Publilaçao do Edital, e

dai passa'dcse às hes de recdiÍrenb e julgan€nto re§@vas pÍoposlas e da habil@ dG liibntes.

Eis o parecer,

Prefeitura Municipalde São Bernardo, Estado do lVlaranhão, em 01 de dezembrode 2021

ASSESSORIA JURiDICA


