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PARECER JURíDICO

Em análise aos atos de desencadeamento de
procedimento de D|SPENSA DE LlctrAçÃo de no 016/2022, e pRocEDtMENTo

LlclrAToRlo no 041/2022, verifica-se que a secretaria Municipal de saúde, através
de seu secretário sr. Josias Gonçalves, em data de 1g de Fevereiro de 2022,
solicitou a abertura de procedimento para a "coNTRATAÇÃo DE EMPRESA

PARA AQU|S|ÇÃO DE MOVETS SOBRE MEDTDA PARA ATENDER A FARMÁC|A
MUNICIPAL OA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO

OESTE-PR.", conforme documentação em anexo. Sendo, que o mesmo foi deferido
preliminarmente pelo Chefe do Executivo em 30 de Março de 2022.

Seguindo despacho do Chefe do Legislativo, foi
encaminhado ao departamento de contabiridade o procedimento, o qual retornou
com informaçôes afirmando que há previsão de recursos orçamentários para
assegurar o pagamento das despesas no varor de R$ 16.400,00 (Dezesseis mir, e
quatrocentos reais), conforme faz prova de documentos acostados.

Juntou-se planilha orçamentos às fls. 0g/14.

Tendo sido sugerida a contrataçâo da empresa, após apesquisa e anárise de preços e por informação e justificativa do sr. secretário,Empresa LUIZ CARLOS CORDIAK! 966í9O4O9OO, inscrita no CNPJ28 869'219/000í-26, Bairro Rurar, povoado Reservado, s/no, na cidade de santaMaria do Oeste-pR.
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e sêrvços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas
co nj u nta e co ncomitantemente.',.

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 r, 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.

S.M.J. É o Parecer.

S"pt? n o ste-Pr, 30 de Março de 2022.
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