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Em análise aos atos de desencadeamento de

procedimento de DTSPENSA DE LIC|TAÇÃO de no O3IU2O22, e pROCEDTMENTO

LlclrATÓRlo no 099/2022, verifica-se que a secretaria Municipal de Administração,

através de sua Secretária Sra. lrene Ap. Schmoeller, em data de 28 de Junho de

2022, solicitou a abertura de procedimento para a "CONTRATAÇÃO Oe gUpnesl
ESPECTALTZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVTçO púBLtCO DE ENERGTA

ELÉTR|CA PARA tLUMtNAÇÃo púBLlcA Do MuNlcipto DE SANTA MARIA Do
OESTE-PR.", conforme documentação em anexo. Sendo, que o mesmo foi deferido

preliminarmente pelo Chefe do Executivo em 25 de julho de 2022.

Seguindo despacho do Chefe do Legislativo, foi

encaminhado ao departamento de Contabilidade o procedimento, o qual retornou

com informações aÍirmando que há previsâo de recursos orçamentários para

assegurar o pagamento das despesas no valor de Rg '13.447,74 (treze mil e
quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos), mensais,

totalizando o valor de R$ 161.372,88 (cento e sessenta e um mil, e trezentos e

setenta e dois reais e oitenta e oito centavos), conforme faz prova de documentos

acostados.

Juntou-se documentos às fls.

Tendo sido sugerida a contratação da empresa, após a

pesquisa e análise de preços e por informação e justiflcativa do Sr. Secretário,

Empresa COPEL DISTRIBUçÃO S. 4., inscrita no CNPJ 04.368.898/0001-06,

localizada na Rua José lzidoro Biazetto, no 148, Bloco C, na cidade de Curitiba-PR.

licitação: fll - na contrateção do fomecimento ou suprimento de
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PARECER JURíDICO

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

a dispensa de licitação, em seu inciso ll, que dispõe - "Art. 24 - Ê, dispensável a
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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 XXll, da Lei 8.666/93 e

alteraçôes 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 ratiÍicado pela autoridade competente e publicado para fins de eÍicácia.

S.M.J. É o Parecer.

Santa Maria do Oeste-Pr, 25 de Julho de 2022

elétrica e gás natural com concessionárto, permissionário, ou autorizado,

segundo as nonnas da legislação esp*íÍica;,',


