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PARECER JURÍDICO

Em análise aos atos de desencadeamento de

procedimento de DISPENSA DE LICITAÇÃO de no 04/t/2021, e PROCEDIMENTO

LlclTATÓRlO no 063/2021, verifica-se que o Secretaria de Administração, através

de sua Secretária Sra. Jeinifer A. S. Nieduziak, em data de 17 de Maio de 202í,

solicitou a abertura de procedimento para a "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA para

revisão de automóvel, modelo volare v8l, fretamento euro v, placas BDL 4F44."

Conforme documentação em anexo. Sendo, que o mesmo foi deferido

preliminarmente pelo Chefe do Executivo em 24 de Maio de 2021.

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$ 2.933,34 (Dois mil e
novecentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos), conforme faz prova de

orçamentos e documentos acostados.

Tendo sido sugerida a contratação da empresa, após a
pesquisa e análise de preços por ser a de menor valor e indicaçâo do Responsáver,
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01- RODO OESTE VE|CULOS E PÉçAS LTDA, CNPJ 20.290.231/0001-,40,

localizada Rua do Expedicionário, no 140, na cidade de Cascavel-PR.

O art. 75, inciso ll, da Lei 14.13312021 , que trala
sobre a dispensa de licitaçáo, em seu inciso ll, que dispõe:

"Art 75 - Ê dispensável a licitação: -ll - para a contratação que envolva

valorcs infertores a R$ 50.(nu,o0 (cincoenta mil reasi), no caso de outros

serviços e compras,"

Desta forma, instruímos o Parecer opinativo, ao

senhor chefe do Executivo Municipal, FAVORAVELMENTE, ao presente processo

de Dispensa de Licitaçâo, com fulcro no Art. 75, inciso ll, da Lei 14.133. 0110412021.

Sendo assim, após o presente Parecer, ser o processo

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

S.M.J. É o Parecer.

Santa Maria do Oeste-Pr, 24 de Maio de 2021 .
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