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PARECER DICO PRÉVIO
MINUTA DE AL E DO CONTRATO DO PREGÂO ELETRÔNICO 021t2021

Ref.: Edjtal de Licitação referente ao Processo Administaliuo 2021003312021 - Pregão , da PreÍeitura Municipal de São Bemardo,
para Conuatação de empresa para fomecimento de gêneros alimenticios para Atendrmento da Secretaria de Saúde do l\runicípio de
Sâo Bêmardô/MA.

Relâtório:

A Prebitura Municipal de São Bemardo visando à confat@ de empÍesa para de empresa para Fomecimento de gêneros
alimentícios para Atendimento da Secretaria de Saúde do Municipio de São Bernardo/MA.

E, para v«ficação da legaliide e reguldidade dos pÍocedimenbs adotados, Es de iniciar-se a hsê êxbma do pÍocesso,

soli.ita a coÍnrssão psrnanenb de Licib@ o pareceÍ desta consuhfla.

PARECER:

O processo está em ordem e obedece às disposi@ da lei 8.666/93.

O serviço obJeto da Licitaçao Íoi devidamente camctrizado por ocásiâô da inshur@ do processo, na respecliva solicitaçao de
abertura da licit4ão, e da mesÍna foíma tabalhando junb ao edital, atendendo à eigencia do art '14 da lei de Licih@s e em ordem e sob a
egide Constituição da República Federaüva do Brasil, Artigo 37: Regula a atuação da Administração Pública; Lei FedeÍal no 8.666, de
21l06i1993: Regulamenta o arl. 37, inciso XXl, da Consttuição Federal, institui normas para iicita@es e contratos da AdministaÉo
Públicâ e dá outÍas providências, sendo aplicadas ainda todas as suas alteraÉes; Lei Federal no 10.520, de 17107/2002: lnstitui, no

ámbito da União, Estados, Distrito Federal e lrunicípios, nos termos do art. 37, inciso XXl, da ConstjtuiÉo Federal, modalidade de
licitaÇão denominada pregão, para aquisiÉo de bens e serviços comuns, Decreto n" 10.024/19 de 20 de Setembro de 2019,

Regulamenta o pregâo, na forma eleúônica, para aquisição de bens e serviços comuns e serviços comuns de engenharia, e dá
outras providências, e Lei Complementar no 123, de 1411212006, lnstrtui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte e altera oufos dispositivos legais, alteÍada pela Lei ComplemenlaÍ n0. 147 de 07 de agosto de 2014, e
subsidiariamente, no que couber, as disposiçoes da Lei n" 8.6ô6/93 e suas alteraçôes posteriores.

Houve também, conÍorme exigênoa da Lei, a comprovaÉo pela contatÍlidade da Prebitura da existência de dotâção oíçamenbna
píopna para atender à despesa.

Porfim, b elaboíado o editd, coma patbpaÉo e sob oíient@ desla ConsJltoÍia Juídi:a, motivo pelo qualpodernc aEsH que

tal instuÍrento obslece inqÍalmenE ms Ermc da Lei 8.666/93, rnGtraúo indusi\E um grande zdo para com c inEesses da

Adminisba@ Pública, poí s€Í esta a diretiz do Preftda lrunicipd e do6 [íembÍos da CPL.

Da rnesma bÍma, a minub da CONTRATO que eÍnpanha o edihl es1á elaborada nos Eflnos da Lei, obs€ívando bdas as

eigenoas cabíveis, e sendo coerenb com as dbpost@ do edital.

Assim, apos e)@minar o pmcesso em epigrafe, nossa condusáo é de que o mesmo encontrase em acordo com a legislaçâo

aplicável, pelo que aprovamos da foÍma coíno se encontam, conÍorme eÍgência do aí 38, pariágrafu único, da lei 8.66&93.

Desta foíma, conduímos que o processo está em condiÉes para que seja iniciada a fase decisofia, com a PublicâÉo do Edital, e

dai passandGse als hses de recebirneflb e JulgaÍnenb respectvas pÍopostas e da habilrt@ do§ lljhntes.

Eis o parecer,

Preíeitura l\.4unicipal de São Bernardo, Estado do l\,14Íanhã0, em 28 de abril de 2021

fr;ro
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