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PREFEITURA MUNICIPAT DE SAO BERNAR.DO
ESTADO DO MARANHAO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMETDA No 862 - CENTRO - SÃO rentlnoo/ul
CNPJ: 06'125.389/0001-88

Pnnecen lunÍotco PnÉvto

urHurr oe eoral e ootõHinarõ oõTãEõÃõ elernÔHtco snp'osltzozt

O pocesso eslá on ordem e obedece i§ disposlço€s da lei 8 ô66€3 
.-

ô'*rr,ç" *1.t" o, urit çao roi o*li*.,it" árarizado poÍ ocêião da instauraÉo do processo, na Í€spediva sddt@ dê

*ertura Oa 1cit$, e oâ mesrna Íorma baúlhando junto ao edital, atendendo à eÍgên6a do at 14 da lei de Licitaçoes e em ordeÍn ê sob a

egúe Constrtuiçao oa República Federativa do Brásil, Artigo 37: Regula a atuaçáo da Administração Pública; Lei Federal no 8 666, de

zifoóririóá, À"grr.À.nta o art. 37, tnciso xx, oa Constíuiçao FeJeral, institui normas paÍa licitaçoes e contrato-s da AdministraÇão

ÉiÀrü . àa o,it .r providências, sendo àplicadas ainda bdãs as suas alteraçoes; Lei Federal no 10 520, de 1710712002: lnstitui' no

âmbito da Uniáo, Estados, Distrito f"O"rri. úrni"ipior, nos termos do art. i7, inciso )«1, da ConstituiÉo Fêderal, modalidade de

licitação denominada pregã., para .quiriúo J. ÉÀ. serviços comuns, Decreto no 10.024/19 de 20 de setembro de 2019,

iüi2-11g;à;;r.sãó, nã torr. .r.Éorià., p"" .qri.ço de bens e serviços mmuns e serviços comuns de engenharia, e dá

àr-ti., p.rioc.à"., Decreto Municipat nJ 
'oiôtt 

z.' t-"i' CorplementaÍ no 123, de 1411212006: lnstitui o Estatuto 
.Nacional 

da

MicÍoempresa e da EmpÍesa de Pequeno Porte à a[eã outros ãispositivos legais, alterada pela Lei Complementar no' 147 de 07 de

anncln rlc 2014 e subsidiariamente. noque couber, as disposiçoes da Leino 8.666/93 e suas alteÍaçoes posteriores'
**- * 

;;;"*b.r, .orr",,r" àrúd1ú o, Lei,'a omimvação pela contabiliiadê da PreÍeitura da exidência de dotação oçamentária

pópíia para atendeÍ à despesa.

PoÍfm,fCÍelabo€dooedital,coÍnapêÍtlopaçfuêsoborientaçàdeslaConsultonaJuídica,motivopêloqualpodemosatesbrque

tal insúumento obedece intqralmefltea; r*rÀi; Lei 8.66ü93, mctrando inclu§\Íe um grande zelo paa com os inteíesses da

lomini*ato eúufEa, por r"ú«, . dit rü do Pobtt Líuniopal e dos ['lembms da CPL'

Da mesma forma. a minuta oa õôr.,riúiO que'mmpanha o edibl está elaborada nos bÍmos da Lei, obseÍvando todas as

exigêncim cabiveis. e sendo coerenb com as dbposçoes do edital'

Assim, apos .rrinff o go.oã à,i;pjó"Ít, *t* condusão é de oy9 o nesno elmnfase sn acoÍdo coín a legblação

aptica,el úú que àrovanros oa orma mnã se enàimm, onfornre exigtucia do an 38, paragrab únim, da lei 8.66fl93., .. _

Desia foÍma, onduimos qr. o õ**-*u ., úÀçoo rÉo qr" ."p.iniciada á Íase decisoÍia, mm a Publ*^ão do Edital' e

Oai pasanOese as Ases dê recetiÍEnto e julganento respedlvas pÍopostas e da habilltação dos Ibbntes'

Ers o parecer,

Prefeitura MuniciPal de São ,em0 de dezembro de 2021.

4o{/ y'./ < (,ç

Ref.: Edital de Licitaçao reÍerente ao Processo Administratiuo 2021007712021- Pregão Eletrônico SRP 054/2021, da. Prefeitura

11,1rni ip.f J. iào aer;arco, para C,ontratação de empresa para Prestação de Serviços para íornecimento de livros didáticos para

àuiuáao intuntir, runoa,n.ítrt t 
" 

tt . eLn, para atendàr as necessidades da Prefeitura Municipalde São Bernardo/MA '

Relatório:

A Prefeitura Municipal de sâo Bêmãdo üsando à contabçtu de Empresa para Regrsbo de PÍeço parattuÍo íomecimeílto de

liwos didáhos pataeducaÉ infarú|, fundamenbl I ê ll e EJA, paÍa atender as necessidades da Prefeitura l\'lunicipal de São Bemaddl,{A

E,paraveifica@dalegallJadeeregulariladedospocedimentosdotados,bsdeinicia.seaheêxtemadopíocesso,
solicib a comissáo perman$te de LíitaÉo o parecer desta consultoria'

PARECER:
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