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MIIIUTA DE EDITAL E OO CONTRATO DO PREGÃO NO (}(}2'2020

Reí.: Edital de LicÍtação ÍeÍerente ao Processo Adminisüatiw 202001006- Pregão n'0022020, da PÍefeitira Municipat de Sâo
Bernardo, para Contratação de empresa para fornecimenb de Medicarrcnbs e material hospitrlar para suprir as necessidades da
SecretaÍia de Saúdê do Municipio dê São BemaÍdo/MA
Rd#rio:

A PÍefeitÍa Mun@d de Se B€ínado üsardo à cont-at4fu de eípÍesa paa de empresa para Íornecimento de
Medicamentos e material hoEitalar para supriÍ as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de Sao BernardoiMA.

E, pa'a vsifo4áo da legdllade e ÍEulaÍidade dos pmcedrÍEnbs dobdoc, aÊs de inicia-se a fae o(Bna do processo,

sdiib a coínissão pernEnerrb de LEi4ão o pãeceÍ desb mÍsuluia.

PARECER:

0 pÍocesso esü em oídem e oàedece 6 dspG@es da lei Lm6/93.
O s€rvip otieb da Lii4b tÍ devitr Ents caegizdo por ocasião da imhr4a do frocesso, na respctiva solici@ão de

abeÍtura da licr4ão, e da nEsrE tuÍrE fabdhando junb ao ediH, atendendo à od$ncia do ãt 14 da lei G LlÍ4ões.
l-louve Enbgn, corfuínE exrgenia da Lei, a corgov4à Éa corEbiHde da PreEixra da exislência de do4ft orçaíEnlâia

píópna pra #rder à despesa.

Po( fim, foi êlabrado o ediH, mm a patichaçáo e sob oÍient4ão &sb Corsúfria Juridft;a, nntio peb qud pod€fixrs aEstâr q',e

hf insfuÍÍEnb obedece inbsaineob es gÍms da Ld 8.66ô93, ÍrGfa)do irdusi'ê wn yarde zeb paa wn os intsresses da

AdÍranbf4b Puuicâ, poí seí esb a dietiz do freHtr Muniipd e dG lvlenkm da CPL.

Da n€srÍE Íüma a ninuü da ATA DE REGISIRo DE PREÇoS que eorpaúa o ediH eslá elabúada n6 Hrnos da Lei,

observando bdas as o(Uênci6 cabivds, e sendo coeíenb coín õ dispos{ões do edtd.
Assin, 4ós exarinr o píGso em epígr#, nossa coíldu& é de que o rEsÍr] eÍmnfese em eoído com a legbleão

+licÉÀel, peb que eÍovaÍbs da furE cofip se eíEont-dn, coí'fone ex(Énc,ra do í 38, prág"db unico, da hi Lm6/93.
Desla bÍma mnduíms que o píocesso eSá em cordi@ paa que sEa iraiada a fase deciúia, com a Public4ão do Editd, e

dai passandcse Ês fees de ÍecebnEnb e julgüÍEnb respecliv6 prQ06hs e da hdiqà d06 bihnbs.

Eis o preceÍ,

Prefeitura Municipal de São Bernüdo, janeiro de 2020.
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