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Em análise aos âtos de desencadeamento de

procedimento de DtspENSA DE LICITAÇÃO de no 011/2022, e PROCEDTMENTO

LICITATORIO no 129/2022, verifica-se que a secretaria Municipal de Administração,

atravésdesuaSecretáriaSra.lreneAp.Schmoeller,emdatade05deSetembrode

2022, solicitou a abertura de procedimento para a "CONTRATAÇÃO Og gUpngSe

PARAPRESTAçÃoDESERvlÇoSDEAsSESsoRIATELEFÔNICAPARA

ATENDER SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO

OESTE-PR.", conforme documentação em anexo sendo, que o mesmo foi deferido

preliminarmente pelo Chefe do Executivo em 05 de Setembro de 2022'

Seguindo despacho do CheÍe do Legislativo' foi

encaminhadoaodepartamentodeContabilidadeoprocedimento,oqualretornou

com informações afirmando que há previsáo de recursos orçamentários para

asseguraropagamentodasdespesasnovalordeR$5'500'00(Cincomile
quinhentos reais), conforme faz prova de documentos acostados'

Tendo sido sugerida a contratação da empresa' após a

pesquisa e análise de preços e por informação e justificativa do Sr' Secretário'

Empresa CIVOX - COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTOA.' inscrita no CNPJ

07.193.8820001'06, localizada na Av Sáo Paulo' no 5520' Zona ll' na cidade de

Umuarama-PR

O an.24, inciso l, da Lei 8'666/93, que trata sobre

a dispensa de licitação, em seu inciso ll' que dispÕe - "Att. 24 - Ê disPensável a

licitação: ll -para outros seruiços e compras de valor até 10% (dez Por cento)

do timite Previsto na alínea "a" do inciso tt do drtigo antertor e para

alienações,nos casos previsÍos nesta tei' desde gue não se refiram a pa rcelas

PARECER JUR1DICO

Juntou-se planilha orçamentos às fls '14l1 9'
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de um mesmo sewiço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser

realizada de uma só vez;".

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 ll, da Lei 8.666/93 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

dedispensaratificadopelaautoridadecompetenteepublicadoparafinsdeeficácia.

S.M.J. É o Parecer.

Santa aria do Oeste-Pr, 05 de Setembro de 2022'
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