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Rel:

Edital de Licitação referente ao Processo Administrativo 201901010- Pregão nq 009/2019, da Prefeitura
Municipal de São Bernardo, para Contratação de empresa para fornecimento de Medicamentos, material
hospitalar, material odontológico e Laboratório para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do Município
de São Bernardo/MA.
Relatório:

A Prefeitura Municipal de São Bernardo visando à contrataÉo de empresa para de empresa para
fornecimento de Medicamentos, material hospitalar, material odontológico e Laboratório para suprir as
necessidades da Secretaria de Saúde do MunicÍpio de São Bernardo/MA.

E,

para verificafro da legalidade e regularidade dos procedimentos adotadog antes de iniciar-se a fase

exteÍna do processo, solicita a comissão permanente de LicitaÉo o parecer desta consultoria.
PÁRECER:

ordem e obedece à disposições da lei 8.666/93.
O serviço objeto da LicitaÉo foi deüdamente caracterizado por ocâsião da instauráÉo do processo, na
respectiva solicitãÉo de aberura da licitação, e da mesma forma t-abalhando junto ao edital, atendendo à exigência do
O processo está em

arl

14 dalei de Licitações.

Houve também, conforme exigência da Lei, a comprovação pela mntabilidade da Prefeitura da existência de
dota$o orçmentária própria para atender à despesa.
Por fim, foi elaborado o edital, mm a participaSo e sob orientaÉo desta Consultoria lurídica, motivo pelo qual
podemos atestar que tâl instrumento obedece integralmente aos têrmos da Lei 8.666/93, mostrando inclusive um grande
zelo para mm os interesses daAdminist?fro Pública, por ser esta a diretriz do Prefeita Municipal e dos Membros da CPL.
Da mesma forma, a minuta da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS que acompanha o dital está elaborada nos t€rmos
da Lei, observando todas as exigências cabÍveis, e sendo coerente com as disposições do edital.
Assim, após examinar o processo em êpígrafe, nossa conclusão é de que o mesmo enconEa-se em acordo com a
legislafo aplicível, pelo que aprovamos da forma como se enconFam, conforme eúgência do art 3& parágrafo único, da
lei 8.666/93.

Desta forma, concluímos que o processo está em mndições para que seja iniciada a fase decisória com a
Publicação do Edital, e dai passando-se às fases de recebimento e iulgamento respectivas propostas e da habilitação dos
licitântes.
Eis o parecer,

nhão, em

PreÍeitura Municip al de Sào Bernardo, Esta

-16

n»íÉssonralun\orce

íon
Procurador do ll

0sta

1 oetil $

OAB,l,tA 13

1t

laneiro de 20i9.

