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Em análise aos atos de desencadeamento de
procedimento de DISPENSA DE LtctrAÇÃo de no oog/2022, e pRocEDtMENTo

LlclrATÓRlo no 030/2022, verifica-se que a secretaria Municipal de Educação,
através de sua secretária sra. Nilcéia Ap. V. Fernandes, em data de 23 de Fevereiro
de 2022, solicitou a abertura de procedimento para a "sERVlÇos DE TRocAS E

coLocAÇÃo DE FORRO, CERÂM|CAS, PORTAS, JANELAS E

INTERRUPTORES, NA CASA FAMILIAR RURAL DO MUNIC|PIO DE SANTA
MARIA DO OESTE-PR.", conforme documentação em anexo. Sendo, que o mesmo

foi deferido preliminarmente pelo chefe do Executivo em 09 de Março de 2022.

Seguindo despacho do Chefe do Legislativo, foi

encaminhado ao departamento de contabilidade o procedimento, o qual retornou

com informaçÕes afirmando que há previsão de recursos orçamentários para

assegurar o pagamento das despesas no valor de R$ 17.159,00 (Dezessete mil,

cênto e cincoenta e nove reais), conforme faz prova de documentos acostados.

Juntou-se planilha orçamentos ás fls. 11/13.

Tendo sido sugerida a contratação da empresa, após a
pesquisa e análise de preços e por informação do sr. secretário, JosÉ osNl vouK
02966988907, inscrito no 9NPJ 24.762.s81/oooí-67, tocalizada na RoDovtA pR

456, Bairro São José, na cidade de Santa Maria do Oeste-pR.

O arl.24, inciso l, da Lei 8.666/93, que trata sobre

a dispensa de licitação, em seu inciso l, que dispõe - *Art. 24 - É dispensável a
licitaçáo: I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por
cento) do limite previsto na alínea ua", do inciso I do aftigo anterior, desde gue
náo se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para o
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e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possara ser realizadas
c o nj u nta e co ncom ita ntemente. ".

Desta forma, instruímos o parecer opinativo, ao
senhor chefe do Executivo Municipal, FAVORAVELMENTE, ao presente processo

de Dispensa de Licitação, com fulcro no Art. 24, inciso l, da Lei g.666/93 e
alteraçÕes posteriores, dispensado contrato nos termos do art. 62, § 4., da lei

8.666/93.

Sendo assim, após o presente Parecer, ser o processo

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

Sa M Pr, 09 de Ma rço de 2022.

S.M.J. E o Parecer.
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