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Assessoria juridica

MINUTA DE EOITAL E Ntco sRP.035/2021

RêÍ.: Editalde Licita@ referente ao Processo Administrativo 20210051/2021- Pregao eletrônim 035/2021, da PreÍeitura Municipal

de São Bernardo, para Contratação de empresa para Registro de Prêço para futuro fornecimento de mobiliáÍios, para atender as

necessidades da Prefeitura de São Bemardo - MA,.

Rêlatório:

A Pre,feitura Muni?al ê São Bsnado vis do à Contataçã) de empíesa para Regbto d€ PÍeço pâa ftIturo ÍonreciÍnento de

rnotiliíns, para áenêÍ m rrecessildes da Pr*ibra de Sfo BeÍnado - [,tA, SA BemaddMA.

E, para veÍifcaÉo da halidadê e regularidade dos focedirnentos adotados, arbs de iniia-se a Í6e extema do píocesso,

sollrts a mínissão p€Ímanente de Licrta@ o parecer desta con$ltoria.

PARECER:

PreÍeituÍa Municipal de São BernaÍdo,

ASSE

0 píocesso edá em üdeín e obedece b drsp6iço€É da hi 8.666/93.

O seívho obFb da Licthção ,oi de/idaÍnente cãdeÍizado por ocasião da instaur4ão do prGsso, na ÍBspediva solicit@ de

óerhrra da lcitaÉo, e da ÍrEsÍna fuíma t"abalhando junb ao editd, atendendo à exigencia do ãt. 14 da lei de Licit@s e em oÍdsn e sob a

égide ConstituiÉo da República Federativa do Brasil, Aíigo 37: Regula a atuação da Administração PÚblica; Lei Federal n" 8.666, de

21106/1993: Regulamenta o aÍt. 37, inciso /ü1, da Constituição Federal, institui noímas para licitaçoes e contÍatos da AdministÍaçá)

Pública e dá ouiras pmvidênciõ, sendo aplicadas ainda todas as suas alteraÉês; Lei FedeÍal no 10.520, de 1710712002: lnstitui, no

âmbito da União, Estados, OistÍito Federal e l\,lunicipios, nos termos do art. 37, inciso XXl, da Constitui@ Federal, modalidade de

licitação denominada pregão, para aquisição de bens e seÍviços comuns, Decreto n" 10.024/'19 de 20 de Setembro de 2019,

Regulamenta o pregã0, nã Íorma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns e seÍviços comuns de engenhaÍia, e dá

ouús providências, Decreto l\,lunicipal n" 010/17e Lei Complementar no 123, de 1411212006 lnstitui o Estatuto Nacionâl da

Microempresa e da Empresa de Pequeno PoÍte e altera outros dispositivos legais, alterda pela Lei Complementar n0 147 de 07 de

agosto de 2014, e subsidiariamente, no que couber, as disposiçoes da Lei no 8.666/93 e suas alteraçoes posteíoíes

Houve tínb€ín, confume exbàcia da Lei, a compíovação peh conbtÍlilade da PrefeituÍa da exidência de dotaF oíçaÍnentÍÉ

gogu pra atenda à depesa.
por fim, b ehborado o edital, coín a pãtopaÉo e sob oÍientação desta Con§rltcÍia JuIidca, motivo pdo qual podemos ateshr que

El inúurnento obedece integalmente aos teflnos da Lei 8.666/93, mostando incluí\e um grande zelo paa com os inteíêsses da

Administraçao Publi», por seÍ eda a dÍetiz do Preidta Muniopal e dos l\bmbos da CPL

b. m*rn. t-r, a minuta da COiITRATO que moínpanha o edrtal esh ehborda nc brnns da Lei, observando toda as

ê)dgências cabiveE, e s€ído coeíenb coín as dispos@ do edital

Assim, 4c examirar o píocesso em epigÍafe, nossa condusão é de qw o ncsno enconflse em mÍdo @rn a legbl4a

4ticard, pelo que 4rorarnos da foíma cüno sê enconfam, confrrre ex(1àcia do aÍt 38, parâgrab único, da lei 8.66ô/9_3.. . _' ' 
Oesú toàa, conduímos que o processo está em mndiÉes para que seJa iniciada a íase decisoria, mm a Publb4áo do Edital, e

dai passandcse as hses de rccebÍrEnto e julgamento respedvas píoposls e da habilbçtu d6 liitsnt€s.

Eb o Parecer,

i.*:\-S-:.. üD3t

i?q$4ruf;t7íçc

setembro de 2021.
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