
P
Fulha:
Rubrica: 9 i

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BER]TARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/00Or-88

Assessoria jurídica

RíD PRÉVIO

RATO DO P

PARECER:

Preíeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, em 09 de agosto de 2021'

O processo es1á sn ordem e oHece b dispos(tes da lei 8.66ô93

OseN'ço objeb da Lic'b@ foi deiidamente caadeízado poÍ oc6ifu da instauÍ4áo do processo, na respediva soliotaçtu de

abertLra da lcitapó, e ú nresma Íorma habalhardo junb ao editd, atadendo à exigência do at. 14 da ld de Licitaçoes ê em oÍdsn ê sob a

egide Constituiçao da Repúbiica Fedêrativa do Brasil, Artigo 37: Regula a atuaÉo da Administração Pública; Lei Federal n" 8 666, de

ZílOOttSgl: Regulamenta o art. 37, inciso )«1, da ConstiiuiÉo Federal, institui normas para licitaçoês e contratosd-a-Administraçe)

públ6a e dá ouiras providências, sendo aplicadas ainda todãs as suas alteraÉes; Lei Federal n" 10.520, de 17107/2002: lnstitui, no

âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municipios, nos termos do art.37, inciso XXl, da Constituição Federal, modalidade de

licitaçáo denominada pregão, pâra aquisiÉo de bens e serviços comuns, oecreto n" 10.024/19 de 20 de setembro de 2019,

n"dúr.nt o pregaà, nã forma eletrônióa, para aquisição de bens e serviços comuns e serviços comuns de engenharia, e dá

outias providênàias] Decreto Municipal n" 010/'l7e Lei ComplementaÍ no 123, dê 14112D006: lnstitui o Estatuto Nacional da

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e altera outros dispositivos legais, albÍadâ pela Lei ComplementaÍ n0 147 de 07 de

agosto de 2014, e subsidiariamente, no que couber, as disposiçoes da Lêi no 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Houve tamkÉm, mnbrme exsência da Lei, a mmprovação pela contabililade da PÍêfeitura da exisência de dotaçâo oíçamentária

popfla pac atender à despesa.
por fm, foi ehborado o êdihl, com a patopaÉo e sob oÍientação desta Con$ltnia Juridica, motivo pelo qual podemos atestar que

bl insumento obedece integralmente aos termos oi ui 8.666,§3, m*tando inclusive um grande zelo paa mm 6 inteÍesses da

Administaçao Publica, poí serê$a a diretiz do Prefeita Municipal e do§ i'embros da CPL'

b. ,.urn, for*, a minuta da CONTRATO que mmpanha o edital esÉ ehborada nos bÍrnos da Lei, obs€rvando todas 6
ex(;ências cabivds, e sendo coerenb mm as dispos@ do edital.

Assim, apos examinar o pocesso em epigrafe, nossa condusã) é de que o rnesÍno enmntrâse em acoído coÍn a legislaÇáo

qricaref , pefo que àrovamos da forma corno se enoitam, conforne exigfuch do art 38' paragrafo Único' da lei 8 66&93'. .. -
Desla forma, mnduíÍnos que o processo esta em mndipes úra que seja iniciada a fase decisoria, mÍn a PublcaÉo do Ed11,l' e

dai pasanOo+e is fuses de ÍeceiriÍrEnto e julgaÍn$to respectvas pÍopostm e da habiliEçáo dos liitsntes'

Eis o p€recer,

',:I)Jt

Ref.: Edital de Licitação Íeferente ao PÍocesso Administratiuo 2021004512021- PÍegáo Eletronim n" 033/2021, da Prefeitura

Municipal de São Bemardo, para Contratação de empresa para FutuÍo fomecimento de faÍdamento, para atender as necessidâdes

da Preleitura Municipal de São Bemardo/MA.

Rela6rio:

A PEfeitrra Municipd de São B€Ínardo üsaÍdo à Cotatação de empesa para Futuro fomecimenb dê fadamento, para

dslder as necessiddes da PreldtJra Municipd de São BemadoMA Sto BernarddMA

E, para v€Íificação da legalidade e regularidade dos pÍocedimêntos dotado6, antes de inida-sê a fase extema do pÍoce§so,

soliqb a comi9são peÍmanente de Licihâl o paÍecer desta consultoria.
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