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PARECER JURiDICO PRÉVIO
MINUTA OE EDITAL E DO CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔI.IICO SRP.OOTIZOZI

ReÍ.: Edital de Licitação reÍerente a0 Processo Administrativo 2021018/2021- Pregão , da PreÍeitura Municipalde Santa Quitéria do
Maranhão, para Contrahção de empÍesa para Íornecimento de merenda escolar, para atender as necessidades dos alunos da rede
municipalde ensino do Municiplo de Santa Quitéria do Maranhão/MA

Relatório:

A PreÊitura MunitÍpal de Sanb fuiÉria do i/aranfÉo vbaÍrdo à confficÉo de ernpresa para de empresa para
Fornecimento de merenda escolar, para atendeÍ as necessidades dos aluno6 da rede municipal de ensino do Município de Santa

Quitéria do Maranhão/MA.

E, para veÍificaÉo da legdijde e regulariiade do6 pÍocedirnenbs adobdos, antss de inichr-se a tase exteÍna do processo,

sdlib a cunisáo pernnrEnb de Liihcráo o parecer desh mrsulioíia.

PARECER:

0 processo esÉ em ordem e obedece às dbposi@ da lei 8.ô6ô/93.

0 seNip ójeb da LiciEão bi devijarÍEnb câtrcErizado poí ocêifo da irsbur4áo do pÍocesso, na respectiva sohr4âo de

abertra da lbbcâ, e da nE$na brÍE t'abdhando junb ao ediEl, atsndeÍdo à exrgàEia do art. 14 da lei ê Lici@s e em oÍdem e sob a

égide Constituiçao da República FedeÍativa do Brasil, Arligo 37: Regula a atuação da Administração Pública; Lei Federal n" 8.666, de
21/06/1993: Regularnenta o art.37, inciso XXl, da Constituiçâo FedeÍal, institui noÍmas para citaçôes e contratos da Adminisraçáo

Pública e dá outras provrdências, sêndo adicadas ainda todas as suas albraçoes; Lei Federal n" 10,520, de 17107/2002: lnstitri, no

âmbito da União, Estado§, DistÍito Fedenal e Municipios, nos terrnos do art.37, inciso XXl, da Constituiçáo Federal, modalidade de

licitação denominada pregão, para aquisiÉo de bens e serviços comuns, DecÍeto n" 10.024i19 de 20 de Setembro de 2019,

Regulamenb o pregão, na foÍma eletÍônica, para aquisição de bens e seÍviços comuns e serviços @muns de engenhana, e dá

ouúas providências, e Lei Complementar n" 123, de 1411212006: lnstitui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de

Pequeno Porb e altera outros dispositivos legais, alterada pela Lei Compbmentar no. 147 de 07 de ag6to de 2014, e
subsidlariamente, no que couber, as disposiçÕes da Lei n" 8.666/93 e suas alteraçÕes posteriores.

Hou\,e bmbern, cs|bíÍrE exrlÉÍna da Lei, a compíov@ peb conbbililade da Prebitum da exbérda de dotsçtu orçarEnEÍb
próúa para atsnder à despesa.

Por f m, bi elabocdo o ediEl, com a paÍticipaÉo e sob oÍien@ desh CorsultoÍia Juridicâ, Írctivo pelo qual podemos aEshr que

bl irsturÍÉflto obedece intsgtrknents ac tsrÍrG da Lei 8.666i93, nGfando indsive um granê zeb para coÍn 6 inEresses da

AdminbhaÉo Puuica, poí ser esb a direÍiz do PÍebits Muniipal e dc Membíos da CPL.

Da mesma brÍm, a minuts da CoiITRATo que acompanha o edibl eslá daboÍda no6 tsnnos da Lei, obervando todas as

exigênoas cabíveis, e sendo coerente com as dbpGÉes do edihl.
Assim, apó6 êxâminâr o proGso em epigraÍe, nossa mndusão é de que o íÍEsrno en@ntrase em acoÍdo com a legislaçâ)

apliÉvel, peb que apÍovanm da bfim coÍÍE se encontram, conbrÍÍle êx$Í'cit do aÍt 38, parágrab único, da lei 8.666193.

De6la brma, corduiÍnG qLre o píocesso es1á em coíd@ para que seia inidada a Ese deciúE, coÍn a Public@ do Edid, e

daí passandcse às fr6€s de recebiÍÍEnb e julganEnb Íespedivas pÍopo6hs e da tEbíihçáo dos licihnEs.

Eb o pareceÍ,

PrefeituÍa Municipalde Santa ouitéria do líaranhão,

ASSESSORIA JURÍDICA

lraranhão, em 08 de março de2021.
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