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PARECER JURíDICO

Em análise aos atos de desencadeamento de

procedimento de DISPENSA DE LICITAÇÃO de no (M2/2021, e PROCEDIMENTO

LICITATORIO no 061/2021, verifica-se que o Secretaria de Administraçáo, através

de sua Secretária Sra. Jeinifer A. S. Nieduziak, em data de 'tB de Maio de 2021,

solicitou a abertura de procedimento para a "CONTRATAçÃO DE SERVIÇOS DE

CONSTRUÇÃO CVIL, VTSANDO ATENDER OS PRÉDIOS PÚBLICOS OUE

NECESSITAM DE REFORMAS URGENTES." Conforme documentação em anexo.

Sendo, que o mesmo foi deferido preliminarmente pelo Chefe do Executivo em 24 de

Maio de2021.
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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$ 't2.638,18 (Doze mil e

seiscentos e trinta e oito reais e dezoito centavos), conforme faz prova de

orçamentos e documentos acostados.
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Tendo sido sugerida a contratação da empresa, após a
pesquisa e análisê de preços por ser a de menor valor e indicação do Responsáver,
0í- LAURENCIO rtBuRcro MA|A, cNpJ 40.926.43iloo0í-06, Iocarizado No
Povoado reservado, sitio Papagaio, na cidade de santa Maria do oeste-pR.

O art. 75, inciso ll, da Lei í4.133 12021 , que trata
sobre a dispensa de licitação, em seu inciso ll, que dispõe:

"Att 75 - Ê dispensáver a licitação: -rt - pana a contratação que envorva
valores infertores a R$ 50.ü)o,N) (cincoenta mit reasi), no câso de outros
serviços e compras."

Desta forma, instruímos o parecer opinativo, ao
senhor chefe do Executivo Municipal, FAVORAVELMENTE, ao presente processo
de Dispensa de Licitação, com fulcro noArt. 7s, inciso ll, da Lei 14.í33. o1to4t2o21.

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.

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