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Assesgoria juridica

R PRÉVIO

Ref.: Edital de Licitaçao referente ao Pmcesso Administraüvo 20210069/2021- Pregão , da PreÍeitura Municipal de São Bernardo,

paía Contrataçâo de empresa para execução do seNiços de manutençáo com reposiÉo de peças para: condicionados,

refrigeÍadoÍ, bêbedouro, e ventiladores no para atendimento da Secretaria de Educaçáo da PreÍeitura do Município de Sâo

BêmarddMA.
Rela6do:

A Prefuitura Municipalde S;ão BemaÍdo üsado à Conta@ de empÍesa para exeüÉo dG seíviw6 de manutençáo com

reposição de pqas para: condicionados, reÍÍigerador, bebedouro, e ventilâdores no paÍa atendimento da Secretaria de Educação da

Prefeitura do Municipio de Sâo Bernardo/irA.

E, para verificação da legaliJade e regularirJade dos ÊocedirÍEntos adobdos, anbs de iniia{e a Íasê eúema do Pocesso,

solijb a cornissâo pe*mare*rte de Lri@ o paêcêr de$a con$ltoÍia.

PARECER:

Eb o pü€ceÍ,

PrefeituÍa Municipal de Stu Bemârdo, Estado do Mâranhão, em 19 de novembro de 2021

O píGso edá em €Ídem e obedece à dispcipes da lei 8 66&93.

O seÍvtço ot{eb da LEitaçao hi d€Íidamente cãaderizado por masião da instrur4ão do pÍocesso, na respedNa solidt@ de

áertr.rra da hitafió, e ú rÍEsma fuma t'abalha]do junb ao editd, atendeÍrdo à e4ência do ít 14 da lei de ListaÉes e em oíd€Ín e sob a

egide Constituição da República Federativa do Brasil, Artigo 37: Regula a atuaÉo da Adminiskação PÚblica; Lei Federal no 8.666, de

2il06/1993: Regulamenta o art. 37, inciso XXl, da Constituição Federal, institui normas para licit@s e contratos da Administraçao

Pública e dá ouiras providências, sendo aplicdas ainda todas as suas alteraçoes; Lei Federal no 10.520, de 1710712002: lnstitui, no

âmbito da União, Estsdos, DistÍito Federal e Municipios, nos termos do art.37, inciso Iü1, da Constituição Federal, modalidadê de

licitaçfu denominada pregão, para aquisiçao de bens e serviços comuns, Decrêto n" 10 024/19 de 20 de Setembro de 2019,

Regutamenta o prEaô, ú forma eletrônià, paÍa aquisiÉo de bens e seNiços comuns e serviços comuns de engenharia, e dá

outias providências, e Lei Compleínentar n" 123, de 14t122006: lnstitui o Estatuto Nacional da Miooempresa e da Empresa de

Pequeno PoÍte e alteÍa oubos dispositivos legais, altaada pela Lei comPlementar n". 147 de 07 de agosto de 2014, e

subsidiariamente, no que couber, as disposiçoes da Lei no 8.666/93 e suas alteraçoes posteriores.

Horve tanúm, conforne exgârcia'da l*i, a ompova@ pela mnbtÍlilade da PÍeEifura da eí§ência de dot@ WanentâÍia

píopíra para at€fldêr à despêM.
poÍ fm, Íd ehbordo o editd, coÍn a pãticip@ e sob oÍientaçâ deslá Con$ltcÍia Juídba, rnotivo pelo qud podeÍms atesbÍ que

hl hsrurnento obedece in@ralmarte aos teÍmo§ d; Lei 8.666/93, moefando inclusile um grãrde zelo paa com G inteÍesses da

AdminisimÉo Pljuica, pd ser e$a a dí€tiz do F'retita Mun@ e dc lr'lembros da CPL'

ba mesrna tnm. a minutâ da CONTRATO que oÍnpanha o edihl esh elaborada nos bÍmos da Lei, ob§€ívando tod6 õ
ex@a cdÍveis, e sardo ffistts coín as d§p6@ do editd.

ASSrm, apOS examinar o proCeso em eplgÍaÍe, nOSSa condusár e de que o ÍlesÍnq enmntr+se em aído mrn a legblaçã6

etcád, peb $le à,o/arnos da híÍna cdno se encoÀtan, confunr exçàcia do aÍt 38, paragrafu único, da hi 8.66fl9J.. 
.

Deda fomã, mnduiÍÍtos que o píocesso estâ em cqd@ para que sela iniciada a fme decisoÍia, com a Publcação do Editd e

daipassffdÊseashsesderecetiÍÉntoejulgãn€ntorespediYasrcpGlasedahabilitaçâ)d(§lijbr[es.
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