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PARECER JURíDICO PRÉUO
MINUTA DE EDITAL E DO CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP.O2/U2022

ReÍ.: Edital de Licitação refeÍente ao Processo Administratrvo 2022028- Pregão , da Prefeitura Muniopal de São Bemardo, para

Conúataçâo de empresa para Prestação de Serviços para Contratação de empresa para Registro de Preço pera futura contratação
de empresa para execução dos serviços de manutenção de equipamentos de informática e de impressoras par r a PreÍeitura de São

Bemardo/MA.

Relatório:

A Prefeihrra tulunicipd de São Bemardo úsando à Conffiaçà de empresa paÍâ Registo de Preço par r futura contrat@ de

empÍesa paía exeqlÉo dos serviÇos de manuten@ de equipamentos de informálica e de impíessoías para a Prefeituft le Sáo Bemardoil\ilA.

E, para verificaçao da legalidade e regularidade dos procedimeflbs dotdos, anEs de iniciaÍ-se a f$,i exbma do processo,

sollitâ a mmissão peÍmanente de LiotaÉo o parecer desta consuhria.

PARECER:

Eis o parecer,

Prefeitura Municipal de São Be rnardo o do [.4aranhão, em 13 de maio de 202.

0 pÍocesso esta sn oídem e obedece 6 dispo§içoe§ da lei 8.666/93.

0 seívtp obpb da Licitação foi devidamente caracbrizado por oc6ião da insbu@ do processo, na resp€ctva soliÍaçáo de

&stura da licitação, e da mesma foÍma trabalhando junb ao edital, atendendo à eigência do art 14 da lei de Licitaçoes e em ordem e sob a

égide ConstituiÇâo da República Federatvâ do Brasil, Artigo 37: Regula a atuaçáo da Administração Pública; Lei Federal n'8.666, de

21106/1993: Regulamenta o art. 37, inciso XXl, da Constjtuiçao FedeÍal, instrtui noÍmas para licitaçoes e contratos da Administração

Públ6â e dá outras providências, sendo aplicâdas ainda todas as suas alteÍaÉes; Lei Fêderal no 10.520, de 17107/2002: lnstitui, no

. âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municipios, nos termos do art. 37, inciso Xj(|, da Constituiçáo Federal, modalidade de

lidtâçâo denominada pregâo, para aquisição de bens e serviços comuns, Dêcreto n" 10.024/19 de 20 de Setembro de 2019,

Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns e serviços comuns de engenharia, e dá

outras providências, Dêcreto Municipal n0 010/17e Lei Complementar n" 123, de 1411212006 lnstitui o Estatuto Nacional da

Micíoempresa e da Empresa de Pequeno Porte e altera outros dispositivos legais, alterada pela Lei Complementar no. 147 de 07 de

agosto de 2014, e subsidiariamente, no que couber, as disposiÉes da Lei no 8.666/93 e suas alteraçÔes poster ores.

Houve tamtÉm, conbrme exrgênoa da Lei, a comprova@ pela contabildade da Prefuitlra da existeflcia oe dotaçao orçamenEia

píópria paÍa abnder à despesa.
por fim, fcri elaborado o edital, com a partjcipaÉo e sob orient4ão desta Consuhna Jurídica, molivo pelo qLal podernos atestar que

hl insturnento obedêce integralmente aos Ermos da Lei 8.666i!3, mo§fando indusive um grande zelo para com o§ interessês da

Administ4ão Pública, por ser esta a diretiz do Prefeita Municipal e do§ lvlembrcs dâ CPL

ba ,esma fuma, a minuta da CONTRATO que acoínpanha o editsl esta elaborada nos bÍÍnos da Le . obs€rvando bdas as

ex§àrcbs cabiveis, e sendo co€rffb mrn as disposi(pes do editd

Assim, apos o€minar o pÍocesso em epígrafe, nossa condusão é de que o rnesÍno €nconbase gn a:odo corn a legislaFo

Atrcavd, pglo que aprovamos da forma como se encontram, confurme e)qencia do aÍt 38, paragrdo únlco, da lei 8 66ô93.' ' 
Desia forma, conduímos que o processo está em condiÉes para que seja iniciada a fase decisoria, com â Publicaçao do Edital, e

dai passandesê às fases de recebimento e julgamenb respec{vas propostâs e da habilitaÉo dos licihntes.
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