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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃo BERNÀRDO
ESTADo Do MARANHÃo

PRAÇA BERNARDo coELHo DE ALMEIDA N" 862 - cBxrno - sÂo BERNARDoÂ,IA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

MINUTA DE EDITAL E DO CONTRATO DO PREGAO ELETRONICO N'01312021

Relatório:

A Prefeitura Municipal de São Bernardo, visando a contratação de empresa
para Registro de Preço para futura Fornecimento de serviços e materiais gráficos, para
atendimento das secretarias municipais da Prefeitura de São Bernardo,MA.

E, para verificação da legalidade e regularidade dos procedimentos adotados,
antes de iniciar-se a fase extema do processo, solicita a omissão permanente de licitação o
parecer desta consultoria.

PARECER:

O processo está em ordem e obedece as condições de lei 8.666/93.
O serviços objeto da licitâção foi devidamente caracterizado por ocasião da

instauração do processo, na respectiva solicitação de abertura da licitação, e da mesma forma
trabalhando junto ao edital, atendendo à exigencia do art. 14 da lei de licitação e em ordem e

sob a égide constituição da republica federativa do brasil artigo 37: regula a tuação da
administração pública: lei federal n" 8.666, de 21106/1993: regulamenta o arÍ.37, inciso )O(I
da constituição federal instituir normas para licitação e contratos da administração pública e da
outras providencias, sendo aplicadas ainda todas as alterações, lei federal 10.520, de
1710712002: instituir no ambito da união, estados, Distritos Federal e municípios, nos termo do
art. 37, inciso XXI da constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregáo, para
aquisição de bens e serviços comuns, Decreto no 10.024119 de 20 de setembro de 2019,
regulamenta o pregão na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns e serviços
comuns de engenhari4 e da outras providencias e lei complementar n' 123, de 14112/2006:
instituir o estado nacional da microempresa e da empresa de pequeno porte e altera outros
dispositivos legais, alterada pela lei completar n' 147 de 07 de agosto de 2014, e
subsidiariamente, no que couber, as disposições da lein'8.666/93 e suas alterações posteriores.

Houve tambem, conforme exigencia da lei a comprovação pela contabilidade
da Prefeitura da existencia de dotação orçamentaria própria para atender a despesa.

Por fim, elaborado o edital, com a participação e sob orientação desta
consultoria jurídica, motivo pelo qual podemos atestar que tal instrumento obedece
integralmente aos termos da lei 8.666193, mostrando inclusive um grande selo para com os
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Ref.: edital de licitação referente ao processo Administrativo 20210022/2021 - pregão
eletronico, da Prefeitura Municipal de São Bemardo, para contratação de empresa para Registro
de Preço para futura Fomecimento de serviços e materiais gráficos, para atendimento das
secretarias municipais da Prefeitura de São Bemardo,MA.
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interesse da administração pública, por ser esta a diretriz do prefeito municipal e dos membros
da CPL.

Da mesma form4 minuta do CONTRATO que acompaúa a edital está
elaborada nos termos da lei observando todas as exigencias cabíveis, e sendo coerente com as

condições do edital.
Assim, após examinar o processo em epígrafe, nossa conclusão é de que o

mesmo encontra-se em acordo com a legislação aplicável, pelo que a provamos da forma como
se encontram, conforme exigencia do art. 38 parágrafo único da lei 8.666193.

Desta form4 concluimos que o processo estii em condições para que seja
iniciada a fase decisória, com a publicidade do edital, e dai passando-se âs fase de recebimento
e julgamento respectivas propostas e da habilitação dos licitantes.

Eis o parecer,

Prefeitura Municipal de São Bemardo, Estado do Maraúão, em 26 de abril de 2021
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