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Assessoria iuídica

PAEEçEB!!BIUqqPBÉYIA
MINUTA DE EDITAL E OO CONTRATO DO PREGÂO ELETRÔNICO SRP.O23'202í

A Preêitre Muniipd dê São Benado vbando à cont@ão de erÍpresa paa de empresa paÍa Forneclmenlo de máerial
odontolôgico, material de laboÍatôíio, equipamentos hospitalares, medicamentos e

E, pÍa wiÍ84âo da qdilde e regulaidde dc píocedÍrEnbg adohdos, aÉs de ir*iã-se a tõe eftÍna do pÍmsso,
sriüia a currissãu perrraruúe ú LiiEl"ir o patx,rr üxia qxruiiüia.

PARECER:

O processo está em oídem e obedece b dispos@ da lei 8.666/93.

0 s€Ívlço objeb da Lrci@ão ÍcÍ deüdannrrb carcBizdo pr 6alão da irstaur4â do proce$o, na respectva sokiEão de
.!hzr§ r. ,1. ti^iíúÁ^ ô ,1. â5.fi ç\ã- rr.h.'lh.À,L n 'âr^ ü ôiitrl âr6ôÁ6á,t^ À ôwi^Âsiâ Á^ .,+ l, ,l- l?t '{. I ;*.,\^â^ ô ^á e.lô6 ô .^h -

êgide Constituiçáo da Repúbiica Federativa do Brasil, AÍtigo 37: Rêgula a atuação da Administação Pública; Lei Federal n" 8.666, de

2110ô/1993: RegulaírÊnta o at.37, inciso XXl, da Constituição Fedêral, institr.ri norms para licitações e contratos da Adminisfação
Pública e dá oufas providêncl6, sendo aplicadas ainda todas as suas alteÍaçôes; Lei FêdêÍal n" 10.520, de 17107/2002: lnsttui, no

ânbito da Uniã0, Estados, Distito Fedêral ê Municipios, nos leÍrnos do art. 37, inciso yü|, da Constituição Federal, moddidade de

licitaçáo denominada pregão, para aquisiçâo de bens e serv§os comuns, Decrelo n" 10.024/19 de 20 de Setembro de 2019,

Reôrd?mêntâ o pregã0. nâ fnrma ple.tÁnir:a. lara a4l'isiçâo dê hêns ê sêrvi.os rnmrrn< e s4nriço< comrn§ .lê enôenharia, e dá

outras providênci6, Lei CornplerEntrr n" 123, de 14112120ffi. lnsttui o Estâtuto Nacional da Microempresa e da Empresa de

Peqrcno Porte e altêra oufos dispositivos legais, alterada pela Lei ComplernenE n'. 147 de 07 de agosto de 2014, e

subsidiaíieÍnente, no que couber, as disposiçoes da Lei n'8.66ô/93 e suas alter4Ões posteíores.

Houw Enb&n, coflfuírÍE exigência da Lei, a coÍprov4áo pela conbbjlidade da Preêituna da exisÉncia de dot4â oÍ§ãrpnkia
pífra paa atsrdeÍ à despesa.

Porfim. bielaborado o edtbl. coín a Daíicio b e sob cÍienta& desb ConsdtoÍia Jwidbâ. rpti\o oelo oud 0od€rnos abstí oue

H insfuíEnto obedece intsgralnents aos ErÍps da Ld 8.66ô,§3, npsfando indusi\€ um grande zelo paa coín os inbresses da

AdÍÍnbf4to Publba, por ser esb a diÍefiz do PÍefuiE Munbpd e dos [,lembÍos da CPL.

Da nresrna funna, â ÍÍnub da CoNTRATO que aoírparha o ediH esá dáorada nos grps da Lê, obGervando Uas as

ex(êrrcias cabir,eis, e sendo cosenE com ô dspo6@ do editã.

Assim, eos exaninã o pÍocesso em epigrafu, nossa condusão ê de que o nEsrp encontrase em &ordo mm a legisl4ão

di:âel, pelo que aprovarps da ftrnu onn se ercontam, confoone exigàEia do at 38, paáSab único, ú lei 8.66683.

Deda bÍma coÍduinDs que o pÍ@sso eslá em condções paa que sêl? infiada a fase decisoíie, com a PublÉ4áo do EdiH, e

dai passandGse à fases de ÍecetÍnÉnb e julgarnento respecÍvõ propostas e da habillhão dos lbitrnbs.

Preieiiuta i',iurrioipai de São tsernaltjo, Estado dtr iviatanhão, etlr i0junho rie 2üz i.
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FJs o paeceí,

ASSESSORIA JURIDICA

Reí.: Edital de Licitação refeÍente ao Processo Administativo 2021003512021- Pregão , da Prefeitura Munrcipal de São Bernardo,
para Contratação de empÍêsa paÍa fornecirnento de material odontológico, material de laboratóÍio, equiparnentos hospitalarês,
ÍrEdicamentos e
Rel#Íio:


