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EDITAL

ReÍ.: Edital de Licitação reftrente ao PÍocesso Administanvo 20210W112021- Pregão, da PÍetuiture Municipal de São Bemardo,
para Contatação de empÍesa ptra bmecirnenb de água mineíal, gás glp, combusüveis e óleos lubrificantss para atendimento das
Secretaías da Prêfeitura do Municipio de São Bemaddl,lA-
Rdório:

A Prefritra Munüpd de Sfu Bsnil,o visando à conf@ão de eÍÍpÍesa pra de empresa para FomecirÍEnto de água
mineral, gás glp, combusliveis e óleos lubÍificantes paÍa atendirnento das SecrebÍias da Prehitura do Municipio de São
BernardoníA.

E, pra vqiftação da legdid* e regulaid* dc pÍocêdÍÍErrbs dohdo6, ãlts de inhiã-se a fase exteÍna do pÍocesso,

soliih a cofiÍssão pgÍnanents ê Liiqfu o pãec€Í desb corsubia.

PARECER:

0 Bocesso esÉ em ordeÍn e obedece h dispGi@ da lei 8,m6/93.
0 servip otjeb da tiÍSão t'i ds/idaÍEnb ca'e§izdo por ocaÉtu da iNhr4ão do pí@sso, na respecliva solcrt ê dê

abetra da liÍSto, e da nBsma tunu tsaMhado junb m ediH, endado à uigàua do at 14 da ld ê Lii@es e em údem e sob a
égide Consttriição da República FedeÍaliva do Brasil, Artigo 37: Regula a etueâo da Adminisfqão PúUica; Lei FedeÍal n" 8.666, de
21106/1993: RegulanEnta o ãt 37, incho Xj(|, da Constituição Federal, instttui noímas paa l'rcitaçóes e contabs da Adminisfação
Pública e dá outas proüdências, sendo 4licadas ainda bdas as suas âlbraÉes; Lei FedeÍal n" 10.520, de 17107/2002: lnstitui, no

âmbito da União, Estados, Distrito Fêderal e Municipios, nos temDs do ãt 37, inciso XXl, da Constluição FedeÍd, modalidade de

licitação denominada pregão, paa aquisição de bens ê sêrviços comuns, DecÍeb n" 10.024/19 de 20 de Setembro de 2019,

Regulamenta o pregão, na forma elefônica, para aquisição de bens e seÍvlços coÍnuns e seryiços comuns de engenharia, e dá
oufas providências, Decreto Municipal n" 010/17e Lei Complernentar n"'123, de 141121&cf. lnsti'tui o Esbuto Naciond da
MicÍoempresa e da Empresa de Peqrcno Porte e alteía oufos dispositivos legais, dbrada pela Lei CoÍnplernenta no. 147 de 07 de

agosto de 2014, e subsidiariamente, n0 que couber, as disposkões da Lei n" 8.6ô6/93 e suas alteraçÕes posteriores.

Hout/e taúin coofuÍrE eri$rch da tei, a mrryw4â @ coírdrldde da fteêit a da existncia de do4to oçaÍEnÉÍia
pÍ@ pía abndeÍ à despesa.

Por fm, bi daüfâdo o editr, com a patich4ão e sob dier@à desla Coísduia Júú]a ÍÍDti\o peb qud pod€Ínos aEsta qrc
H írsturÍEflb obeêce inbg*ÍEnê G gÍrc da Ld 8.66&93, ÍÍEtado iÍdrsiw ún glarde zeh pra ccÍn 6 inbÍesses da

AdrÍinist4ão PúUiã, poí ser esla a dietiz do freftih Muniipd e dos lvlemhG ú CPL.

Da rEsÍna furÍna, a rÍÍnuh da CoNTRATO que mÍÍpílha o ediH esÉ daboíada n6 BÍrps da Lei, obG€rvando todõ 6
c{gências cabirêis, e serdo cosenb com 6 dispGiFes do edts.

Assm, eó6 exãÍnã o pÍmso em epigr*, íNe cordt§ô é de qre o í€sÍrD eímntrase em etrdo com a hgisl4áo

Aliáê|, peb que Aío\rarps da kma coím se €ÍEont'ín, coflfrxnE exiÉncia do í 38, paáçá único, da lei 8.m6/93.

Desla fuírnê coIduinc que o pí0cesso esü eÍn m@es pa-a qLE se& iriiada a fase deciscÍia, com a Pubhqb do EdiH, e

dai passandcse à fê6 de lecetirEnb e jdgarEnb espedivas popc6 e da hátihá dos ffiries.

Esop ec€r,

PÍefeitura Municipal de São Bernârdo, Estado do Maranhâo, em 18 de janeiro de 2021.
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