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Ref.: Edital de Ljcit4ão ref€rênte ao PÍocesso Adminisfatvo 2020050't6- Pregão , da Preftitura Municipal
São Bernardo, para
ConEatação de empresa para Íornecirnento de ForneciÍnento de insumos e equipamento vohado ao enfrentarnento do C0VID-19
(Coronavirus) pra atendirnenb das SecÍêtaÍias de Saúde e dê Assistência Social do Municipio de São BemardoitlA.

Rddrio:

\,.

A ftefri[ra Munichd de São B€ÍÍrado üsado à con@ão de enpíesa pra de empresa para fornecimento de
Fornecimento de insumos e equíparnento voftado ao enfrentarÍEnto do COVID-1g (Coronavírus) para atendimento das Secretarias
de Saúde e de Assistência Social do Município de São Bernídor!,|A.
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E, paa vsifcqâo da Edilade e restmde dos píoeúrEnbs
comissão p€ÍrnarEnb de l-triEão o paeceí desb coÍsufiuia.
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a

fõe exBna

do pÍocesso,

PARECER:

0 Êocesso esÉ

em ordeín e obedece às

disrci@

da

bi 8.66493.

Lir4â

bi det idãÍEnts caaEizdo por casitu da irshur4à do processo, na respecliva solicrqão de
abeítura da hÍ4ã0, e da Í€sÍE fuma tádhaÍdojunb a edtd, #ndeÍú à exigeÍEia do ãt 14 & leide Lií4nes.
l-lou\ie taúân, confoÍnB exi{fncia da Lei, a corÍpÍov@ pela conbtifidade da Preftitüa ú exbEncia de doqb orqanEnÉÍia
0

seÍvrço objeb da

píópÍia pa-a abndeÍ à despesa.

ediH, com a pathFqfu e sob oÍiern4ão desb Consdbíia Jüidira, mtit/o pelo qud podeínos abstã q're
gÍn§ da Ld 8.666193, Írnstardo ind$í/e ún farde zeio pa'a mín 06 intsresses da
instuÍrErb obedece inêgr*rEnE
poí
AdÍdnisf4ão PúUba,
s€í ests a diretiz do Prefrits Muniipd e dc lvlenüw da CPL.
Da mesÍna fuÍÍna, a rdnutr da COIfIRATo q€ aoÍrparha o ediH esÉ dàorada no6 EnDs da Ld, obs€Ív do bd6
Por fim,

ã

fti elaborâdo

o

G

ê

exigencias cabit/eis, e sendo co€ÍenE com as

d$oslFes

do

eós o(ãnina o processo em epigraÊ,
pelo
quê
AÍovdÍG da fonB coÍÍE se erEonfJn,
Aliá/el,
Assim,

edtd.
nossa condusão

é de que o íIEsÍrD en@nfase em &ordo coÍn a legisl4â

ei$íEia do at 38, paáSrdh únbo, da lei 8,666/93.
Dsla brma mnduirÍns que o pÍ@sso edâ em mndipe paa que s{a iniida a he deciúia, com a Pub[c4ão
dai p6sandcse à fases de ÍecetÍÍEnb e jdoarEnb íesp€divõ pÍopcE e da háltQão dc lcihnts.
Eis o

confuIÍE

púeceí,

ã0, em

Prefeitura Municipal de Sáo

(\
)

junho de 2020.

do EdtH, e

