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Assessoria iuídica

0
MIN CONTRA

Re{. : Edital de Licitação reftrente ao Processo Adminisfati uo 20210002f2021- Pregão , da Prefeitura Municipal de São Bernardo,
para Confatação de emprêsa para bmecimenb de maEíais de limpeza paía abndirnenb das Secretarias da Prefeitura do
Municipio de São Bernardo/l\,14.

RelúÍio:

A PÍeêiüÍ'a MuÍúrpd de São Beínado üsado à c!0H4â de eírpÍesa paa de empresa para FoÍnecimento de matenais
de limpeza para atendirnento das Secretei6 da PrehÍtura do Município dê São BernaÍdo/MA.

E, paa vsi@ão da le€didde e Íê$rlaidde d6 Fmednenbs doHm, aÉs de inija+e a fõe exHna do processo,

solicih a ccr$ssào pernnnenb de LiúÍ4ão o paec€Í desta mÍsulloÍia.

PARECER:

0 pÍ@sso esE eÍn trdeÍn e oôedecê à di$Glpes da H 8.66ôÉ3.

0 s€rvip ot&b da Lkjqâ fi devirarEÍrb cÍeBizdo pü cad& da irsar4â do processo, na respecwa sotciEção de

abertira da lid4ã0, e da rÍEsna fuÍE ffidhardo junb m ediH, &Éado â extl€íEia do ãt 14 da lei ê Lbit4ões e em oÍdem e sob a

égide Constjtuição da RepúUica FedeÍativa do Brasil, AÍtigo 37: Regula a atuaçâo da Administração Pública; Lei Fedeíal n" 8.666, de
21/06/1993: RegulaÍnenta o at 37, inciso XXl, da Constituição Federal, insttui normas para licitações e contatos da Adminisfação
Pública e dá oufas providências, sendo aplicadõ ainda todas 6 suas atEÍaçles; Lei FedeÍal n" 10.520, de 17107/2002: lnstilui, no

âmbito da União, Estados, Disfito Federal e Municífios, nos terÍrEs do rt 37, inciso XX,, da ConstitJição Federd, rnoddidade de

licrtaçáo denominada pregão, paa aquis(fu de bens e suviços comuns, Decreto n" 10.024/19 de 20 de Setembro de 2019,

RegulaÍylenta o pregâo, na foÍma ebfônica, para aqüsÇão de bens e serviços comuns e seNiÇos comuns de engenharia, e dá

outras providências, Decreto Municipal n" 010/17e Lei CoínpleÍnentar n" 123, de 14l12laú: Institui o Estatuto Naciond da

L,licroempresa e da EmpÍesa de Pequeno PoÍte e atte.a outros dbpositivos legais, alErada pela Lei Complernentar no. 147 de 07 de

agosto de 2014, e subsidiariamênte, no que couber, as disposiçÕes da Lei n" 8.666/93 e suas alteÍações posleriores.

Hour/e tanbân, coíforÍE exi$íf,ia da Lei, a cofipío/râ pda cfibtÍÍdade da PreêihÍa da exisbncia de do4fu orçõnenEda
pí@ pa-a endeí à despesa.

PoÍ fim, bi eiâbo"ado o ediH, coín a pa@eão e sob üierÍ ê desb CoísrlbÍia JúÍdi:a, rmlilo peh qud podfiros aEstã que

E iÍ§[uírEnb obedece intsgÍrrEírE as §Íc da Ld 8.666P3, fiDsfardo irdt§i\e ún trõdê zeh paa coín 06 inbresses da

AdÍinisfa]â PúUica, por ser esE a dietiz do Pr*ita Muniipd e dos [,brÍü6 da CPL.

Da rnesÍna ftrna, a rTinutr da CoNIRATO que aoÍparha o ediH esÉ dáúda nos gmo6 da Ld, oh€ívãldo bd6 6
exjgências cabiveis, e sendo coâ€nb com õ d$Gipes do edtd.

Assm, ee exãÍÍna o processo em epigr#, nossa cordt§fu é ê qie o rEsÍm enconfase em a:Âdo com a lesislação

eliÉlel, peb que aprovans da funu man se ermnfdn, confuÍIE exllêmia do at 38, pa-ágrab Único, & lei 8.666/93.

Deda fuina mrduinre qta o píGso e§á eÍn coídiFes pa" qtE seja iriiada a fõe deciúia, coín a Pubh4€o do Edid, e

dai passandcse às hes de ÍEcêtiÍrEnto e ÍigarEnto Í€sp€divas pí0p61õ e da hâbfiEà d06 hitantes.

Es o pãecer,

Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, em 18 deianeiro de 2021.
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