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URIDIP

Ref.; Edital de Licitaçâo refeÍente ao Processo Adminlstraüvo 2021N13f21- Pregâo , da PÍêfeitura Municipalde Santa euitéria do
Maranhão,. para ContÍatação de empresa para Íornecimento de medicamentoi, materiais hospitalares e êpis, para atênder as
necessidades do Município de Santa Quitéria do Maranhão/MA

Reláório:

EOITAL TO

A PÍêbitlra Munrcipal de Sanh QuiÉria do ÍllatrnMo vbando à cmt-àbÉo de empÍesa para de empresa para
Fornêcimento de medicamentos, materiais hospitalares e epis, pala atender as necessidades do Municipio de Santa Quitéria do
Maranhão/MA.

E, para venficação da lqdilde e Íegularijade dc6 píocedimenb adotsdos, antss de iniciaÊse a hse exêma do processo,

sdrcih a comlssão pernnnents de Liits@ o paÍeceÍ desh consultoíta.

PARECER:

0 processo esÉ em ordem e óedece & disposi@ da bi 8.m683.
O servrço obFh da Lrci4áo bi devijanEnb caracErizado pu masiáo & irsburagão do rccesso, na respecliva solicÍhção de

abrfura da liÍação, e da nEsnE bnna trabdlEndo Junb ao edihl, atsíúendo à exrg&cia do art í4 da lei de Licib@s e em ordem e sob â
égide ConstituiÉo da República Federativa do Brasil, Artigo 37: Regula a atuação da AdministraÉo Pública; Lei Federal no 8.666, de
21106/í993: Rêgularnenta o art.37, inciso XXl, da Constituiçâo Fedêral, institrli normas para licitagões e contratos da Adminisfa@
Pública e dá outras providências, sendo aplicadas ainda todas as suas albraÉes; Lei Federal n" 10.520, de 17/07/2002: lnstitui, no
ámbito da União, Estados, Distrito Fedetrl e Municipios, nos termos do art. 37, inciso XXl, da ConstituiÉo Federal, modalidade de

licitaÉo dênominade pregâo, para aquisiÉo de bens e serviços comuns, Decreto no 10.024/19 de 20 de Setembro de 2019,

Regulamenta o pÍegâo, na forma eletrônica, para aquisição de bêns e serviços comuns e serviços comuns de engenharia, e dá
outras providências, e Lei Complementar n" 123, de 1411212N6: lnstitui o Estauto Nacronal da Microempresa e da Empresa de

Pequeno Porte e altera outros dispositivos lega6, alterada pela Lei Complemenlat no. 147 de 07 de agosto de 2014. e
subsidiariamente, no que couber, as disposi@es da Lei n" 8.666,03 e suas alteraçôes posterioÍes.

Houve hmtÉm, conbrÍE extgêrrcia da Lei, a comprry@ peh conhbilbede da Prebitune da exbÉncia de do4ão orçarEnÉú
pÍópri.a parâ atsndêr à despesa.

fur fm, bi ebborado o edibl, mm a paíjcpação e sob oíienbção desE Corsulbna Jurilica. nptivo peb qual podeÍnos atsshr que

bl irsÍurÍEnto obdece inEgtrlmenb aos brm6 da Lei 856ô03, ÍnGfando indGive um grande zelo para com os intsressês da

Adminbf@ Rrdira, poí seí ests a dietriz do ftêêih Munbpal e dos [,lembÍos da CPL.

Da mesma fonm, a minuts da CoN'TRATo que acompanha o editsl esb elaboBda n6 terÍn6 da Lei, ob6eNando todas 6
exrgências cabíveb, e sendo coeÍerte com as dspc@es do edital.

Assim, apos exaninar o pÍocesso em epQrah, rmsa condusão ê de que o nesnn ermntràse em acoído com a hgií@
adiável, pelo que apíovaínos da bÍma corno se encontram, mnfuÍrne exlÉnch do art 38, paragrafu único, da lei 8.666/93.

Desla brma, conduirs qrc o píoesso esü em coíúifes patr qrr sep iniciada a 6e êcisoÍja, coÍn a Publcaçâ) do ftibl, e
daí passandcse à bses dê recebíIEnh e julganEnto respecfvas p'opGtâs e da habilihÉo dos lbitrntes.

Ers o parecer,

Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão, Estado do Maranhão, em 29 de janeiro de 2021.
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