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PARECER JURÍDICO

Pública ou os seuinativo ue não vlncula a Administ'er íacultativo é um ato

orá'lêsses s uílo ra melhot fundamentaÍ suas decEões ouinistra

Em análise aos atos de desencadeamento de

procedimento de DISPENSA DE LICITAçÃO de no 014/2021, e PROCEDIMENTO

LICITATORIO no 015/2021, verifica-se que a Secretaria Municipal de Saúde, através

de sua secretária sra. Daiane de oliveira, em data de 24 de Fevereiro de 2021 ,

solicitou a abertura de procedimento para a "CONTRATAçÃO DE EMPRESA,

ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE' TRATAMENTO E

DESTINAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR, DOS GRUPOS'A'' 'B'E'E" CONFORME

RDC 306 DA ANVISA." Conforme documentação em anexo. Sendo, que o mesmo

foi deferido preliminarmente pelo chefe do Executivo em 25 de Fevereiro de 2021.

Seguindo despacho do Chefe do Legislativo, foi

encaminhado ao departamento de Contabilidade o procedimento, o qual retornou

com informaçôes aÍirmando que há previsão de recursos orçamentários para

assegurar o pagamento das despesas no valor de R$ 21.000,00 (Vinte e um mil

reais), conforme faz prova de orçamentos e documentos acostados'
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Tendo sido sugerida a contratação da empresa, por ser

a de menor valor, após a pesquisa e análise de preços, 01- SERVIOESTE

soLUÇÔES AMBIENTAIS LTDA., CNPJ 03.392.348/0001-60, localizada na Vila

São Roquie, s/no, lnterior, Chapecó-SC.

O an.24, inciso lV, da Lei 8.666/93, que trata sobre

a dispensa de licitação, em seu inciso ll, que dispÕe - "Art. 24 - Ê dispensável a

licitaçáo: -ll - para outros serviços e compras de valor até 10Yo (dez por cento)

do limite previsto na alínea "a", do inciso ll do atTigo anterior e para

alienações, nos casos previstos nesta lei, desde gue não se refiram a parcelas

de um mesmo seliço, compra ou alienaçáo de maior vulto que possa ser

realizada de uma só vez;"

Assim, atendendo a determinadas peculiaridades

é possivel a realizaçâo da contratação direta, requisitos estes salientados pelo

ilustre doutrinador Marçal Justen Filho, " A contratação depende' portanto' da

evidenciaçãodetrêsrequisitos,asaber:a)-necessidadedelmóvelpara
desempenho das atividades administrativas; b)- adequação de um determinado

imovelparasatisfaçãodointeressepúblicoespecifico;c).compatibilidadedopreço

(ou aluguel) com os parâmetros de mercado " (JUSTEN FILHO' MARÇAL'

ComentáriosàLeideLicitaçÓeseContratosAdministrativos,l0ed.,SãoPaulo,

Dialética, 2004)

Desta forma, instruimos o Parecer opinativo' ao

Senhor Chefe do Executivo Municipal' FAVORAVELMENTE' ao presente processo

de Dispensa de Licitação, com fulcro no Art' 24' inciso ll' da Lei 8'666/93'
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Sendo assim, após o presente Parecer, ser o processo

de dispensa ratificado pela autoridade competente e publicado para fins de eficácia.

S.M.J. É o Parecer.

Santa Mar do Oeste-Pr, 25 de Fevereiro de2021.
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