
ReÍ.: Edital de Licitação referente ao Processo Administratiuo 2022061- Pregào , da Prefeitura Municipal de São Bernardo, para

Conkataçào de empresa para Prestação de Servrços para Registro de Preço para futura aquisiÇão de material de expediente paÍa

atender as necessidades do Municipio de São Bernardo/MA.

Relatório:

líh.
Rràíb:

Assessoria iurídica

MINUTA DE EDITAL E DO tco sRP -052t2022

A prefeitura Muniopal de São Bemardo visando à RegistÍo de Preço para futura aquisição de material de êxpediente para

atender as necessidades do lvlunicípio de São Bemardo/MA.

É para venÍica€o da legalidade e regularidade dos procedimenbs adotados, antes de iniciaÊse a fase extema do processo,

. . ,., ,, , ,isiáo permanente de Licitação o parecer desta mnsultona

PARECER:

Eis o parec.er,

, Est1!-g do 3'1 de

SSOR URI

ran

O processo está em ordem e obedece às dispos@s da lei 8 666/93'

O serviço objeto da Licitaçao foi devidamenie caracterizado por ocasiár da instauraçâo do processo, na respectiva solicitação de

abertura da licitaçao, e dã mesma forma trabalhando junto ao edital, atendendo à exigênoa do arl 14 da lei de Licitaçoes e em ordem e sob a

egide Constituição da República Federativa do Brásil, Artigo 37: Regula a atuação da AdministraÇão PÚblica; Lei Federal n" 8 666, de

Z]lOOll SgS: Regulamenta o art. 37, inciso XXl, da Constiiuição Federal, institui normas para licita@es e contratos da Administração

pública e dá ouiras providências, sendo aplicadas ainda todâs as suas alteraçoes; Lei Federal n" 10.520, de'17/07/2002: lnstitui, no

âmbito da Unlão, Estados, Distrito Fedeá e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXl, da Constituiçâo Federal, modalidade de

licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, Decreto no 10.024/'19 de 20 de setembÍo de 2019'

À.õ,iúr.nt, o pregãó, 1i3 forma eletiônióa, para aquisiÇão dá bens e servrços comuns e seÍviços comuns de engenharia, e dá

outias proviOenàias] Decreto Municipal n".010/tTe Lei- Complementar no 123, de 14112t2006. lnstitui o Estatuto Nacional da

Microempresa e da Empresa de Pequeno PoÍte e altera outros disposilivos legais, alterada pela Lei complementar no 147 de07 de

agosto de 2014, e subsidiariamente, no que couber, as disposiçoes da Lei n",8 666/93 e suas alteraçoes posteriores''' 
Houve tamtÉm, conforme exigencia da Lei, a mmprovaÉo pela contatilidade da Prebitura da existência de dotação orçamentária

própria para atender à despesa
por fm, foi elaborado o edital, mm a particlpaÉo e sob oíentação desta Consultoria Juridica, motvo pelo qual podemos atestar que

tal instrumento obedece integratmente ;; t fu U Lei 8.666,€3, mosfando inclusive um grande zelo para @m oG interesses da

Àdrinirt,uçro eúb[o, por ser-esta a diretriz do Prefeita l\'4unicjpal e dos Membros da cPL'

Da mesma forma, a mrnuh d; aONTRATO que acompanha o edital está elaborada nos termos da Lei, observando bdas as

-r .ii.abiveis. e sendo coerente com as disposi@s do edital

,.,-.:trn, após examrnar o pro..r*.r.i up]graf., nossa condusâo e ge qy:^o ,gsrg ..1*lT-T 3T"*Ío 
com a legislação

..: ,,.,r,r. pelo que aprovamos da fonna omo se encontram, conforme exigência do art 38, parágrato Único' da lel ó bbovJ'

Desta forma, concluimos que o processo esta em condçoes paÍa que seia iniciada a fase deosória, mm a Publ6aÇão do Edital' e

daipassando-Seàsfasesderecebimentoe'lulgamentorespectjvaspropostasedahabilÍtaÉodoslicitantes'

idto

Prefeitura Municipal de São Bern

oAB/r\4A 1

ICA

tubro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHAO

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

l,/\
{

)tca

V


