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Em análise aos atos de desencadeamento de
procedimento de DTSpENSA oe llctmçÃo de no 030/202f e pROCEDTMENTO
LlclrAToRro n" 0gtt/2022, verifica-se que a secretaria Municrpar de saúde, através
de seu Secretário Sr. Josias Gonçalves, em data de 14 de Junho de 2022, solicitou a
AbErtUrA dC PTOCEd|MENIO PA.A A "CONTRATAÇÃO OE EMPRESA PARA FAZER
CONSERTO DO APARELHO DE RAIO-X PARA ATENDER A SECRETARIA DE
saÚog DE SANTA MAR'A DO OESTE-'R.", conforme documentação em anexo.
sendo, que o mesmo foi deferido preriminarmente pero chefe do Executivo em 15 de
junho de2O22.

Seguindo despacho do Chefe do Legislativo, foi
encaminhado ao departamento de contabiridade o procedimento, o quar retornou
com informaçÕes afirmando que há previsâo de recursos orçamentários para
assegurar o pagamento das despesas no valor de R$ 2.7s0,00 (Dois mil e
setecentos e cincoenta reais), conforme faz prova de documentos acostados.

Juntou-se planilha orçamentos às fls.

O arl. 24, inciso l, da Lei g.666/93, que trata sobre
a dispensa de ricitação, em seu inciso il, que dispõe - ,Att. 24 - Ê dispensávet a
licitação: ll - pan oufros seruços e compras de varor até i0% (dez por cento)
do limite previsto na alinea na, , do inciso tt do aftigo anterior e pan
alienações, nos casos prevrbÍos nesúa rei, desde que não se refiram a parcera\ f.

à

Tendo sido sugerida a contrataçáo da empresa, após a
pesquisa e análise de preços e por informaçáo e justificativa da sra. secretária,
Empresa AMEDICAL suL LTDA-ME., inscrita no cNpJ 2o.2ss.2g2tooo1-10,
localizada na Av. Bruno Zuttion, no 3.3g1, Centro, na cidade de Realeza-pR.
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de um mes

realizada de

mo seruiço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser
uma só vez;".

ativo, ao

processo

Lei 8.666/93 e

62, § 4", da tei

Desta forma, instruímos o parecer opin
Senhor Chefe do Executivo Municipal, FAVORAVELMENTE, ao presente
de Dispensa de Licitação, com fulcro no Art. 24, inciso ll, da
alterações posteriores, dispensado contrato nos termos do art.
8.666/93

Sendo assim, após o presente parecer, ser o processo
de dispensa ratificado pera autoridade competente e pubricado para fins de eficácia.

S.M.J. É o Parecer.

Santa Maria Oeste-Pr, 15 de Junho de2O2Z.


