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Assesloriâ !urídica

PARECER JURiDICO PRÉVIO

I,IINUTA OE EDITAL E DO CONTRATO DO PREGAO sRP.052/2021

Ref.: Edital de LicilaÉo reÍerente ao Prc@sso Adminiskativo 2021007512021- Pregão, da PreÍeitura l\,lunicipal de São BeÍnardo,

para ContrataÉo de empresa para Prestaçáo de Serviços para fomecimento de material de expediente, para atender as

necessidades da Prefeitura Municipal de São Bemardoi MA.

Relatório:

A PÍeíeitura Municipd de São Bemado üsando à Confahçáo de Emp.esa paa Regisbo de fte@ para frIturo hmecimglto de

mat€Íial de expedienb, para atender m necessiddes da PÍefuifura Munidpd de Sião BemaÍddlvlA.

E, ptrá vêÍifica@ da legEliriade e regulariiade dos procedimentos addados, anbs de inkja-se a fae odema do poês§o,

solicih a mmissão permaneflte de LiÍ4ão o paíecer desla con$lltolia.

PÍefeitura Municipal de Sâo Bemardo, mbro de 202'1

PARECER:

0 proceso edá ern udem e obedece b dispo6@ da lei 8 666/93.

Oservrço otleb da Licib@ foi dediarneote caraderizado por ocasie da inshuraÉo do $ocesso, na respedrva solnitacáo de

áertura da lirÍaçao, e da rÍEsína ÍoÍma [abêlhando junto ao edrtal, atendendo à eigenda do arL 14 da ld de Liotaçoes e em ord€rn e sob a

egide Constituiúo da República Federativa do Brasil, Artigo 37: Regula a atuaçáo da Administração PÚblica; Lei Fêderal no 8 666, de

ZÍOOltSge: Regulamenta o art.37, inciso Xü|, da Constituição Federal, inslitui normas para licitações e contratos da Administraçáo

pública e dá ouiras providêncig, sendo aplicadas ainda todas as suas alteraçoes; Lei Federal no 10.520, de 17i07/2002: lnstitui, no

âmbito da União, E;tados, Distrito Federá e Municípios, nos termos do art.37, inciso Xül, da Constituição Federal, modalidade de

licitaçâo denominada pregão, para aquisiÉo de bens e Serviços comuns, Decreto n" 10'024/19 de 20 de Setembro de 20,19,

ÀugJúrént" o praaà, nã forma eletrôniâ, para aquisiçáo de bens e serviços comuns e serviços comuns de engenharia, e dá

orti,rr p.rúC..i.r, Decreto Municipal n" 0'10í7e Lei Complementar n" 123, de 1411212006: lnstitui o Estatuto Nacional da

Miuoempresa e da Empresa de Pequeno Porte e altera outros dispositivos legals, alterada pela Lei complementar n0' 147 de 07 de

,go.ú di zor+, . *osidiariamente, no que couber, as disposiçoes da Lei n" 8.666/93 e suas alteraÇôes posteriores'
-" 

Houve tanbém, mnbme exigênoa da Lei, a compÍov4ão pela mntabiliiade da Prefeifura da exisenda de dotação oíçarnentáÍia

poEE para atender à despesa.

Por im, foi ehborado o edital, com a pêÍticipaÉo e sob orientação desta con$ltona Juídica, mowo pelo qual podemos atesbr que

tal indruÍnento obedece integralm€nte *t iail,* o. L.i 8.66683, m6bando inclusive um grande zelo paa com os int€Íêsses da

ÁOrinltt po AjUir, pt ser e$a a diretiz do PreÍeita Municipal e dos t\'lembos da CPL'

oa me§ma ÍoÍm, a minutâ da óôNinnro qr. *rpanha o edilal esb elabordda no6 teÍmos da Lei, ob6€rvando todas 6
ex(Éncias cãbiveis, e s€Íldo meíenb com as di§poslpes do êditd'

Assim, apos .xarinff o go.*õ-"í ãpig,.f., noto ono'sao é 
9e 

qy9 o rÍEsrno enmÍttrese em acordo mÍn a legisl4a

,pli.ád, p"b úá|ovanros da Íorma mmo se enmibam, onforme exigerca do aÍt 38, paÍagrab únim, da lei 8.66ô/93. 
,

Desta Íorma, conduirnos qr. o õ* otr * mndiçoes pfra qlle seli iniciada à fase decisoíia, mm a PubllcaÉo do Edital, e

daÍpassandoseàsfusesderecetirÍEntoeiulganentorespedivasproposlasedahabillEçãodo§liitante§'

Eis o pareceÍ,
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