
Rü,í_ I
I
I

i

MUTIICIFIO OE SANTÂ MARIA DO OEBTE. E8TADO DO PARÂNÁ

C t'l P J: 95.681.6{40001-26

nuA JosÊ 0c rR [çr p€RERArt0 -ctÊ 85J!0{00 -íorit]Í r+ t.0 3G4{.t359

PARECER JURIDICO

tllltrtúar u rtrc t rtl lt,
tÂrÍrt luru ooo$tt

Em análise aos atos de desencadeamento de

procedimento de DISPENSA DE LICITAçÃO de no 05A2021, e PROCEDIMENTO

LICITATORIO no 075/2021, verifica-se que o Secretaria de Administração, através

de sua Secretária Srta. Jeinifer Amanda S. Nieduziak, em data de 31 de Maio de

202í, solicitou a abertura de procedimento para a "CONTRATAÇÃO oe efupngsa

ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO E SUPORTE DE SISTEMA DE

ORçAMENTO ANUAL, PLANO PLURIANUAL, CONTROLE PATRIMONIAL,

LICITAÇÂO E COMPRAS, CONTRATOS, CONTROLE DE RECURSOS

HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE FROTAS, PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA, TRIBUTAÇÃO E DíVIDA ATIVA, JUNTO COM SUPORTE

TÉCNICO OPERACIONAL PARA UTILIZAçÃO PELO EXECUTIVO MUNICIPAL."

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

preliminarmente pelo Chefe do Executivo em 3í de Mdo de 2021.

Seguindo despacho do Chefe do Legislativo, foi

encaminhado ao departamento de Contabilidade o procedimento, o qual retornou

com informaçôes afirmando que há previsão de recursos orçamentários para

assegurar o pagamento das despesas no valor de R$ 36.840,80 (kinta e seis mil e

oitocentos e quarenta reais e oitenta centavos), conforme Íaz prova de orçamentos e

documentos acostados P
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Tendo sido sugerida a contratação da empresa, após a

pesquisa e análise de preços por ser a de menor valor e indicação do Responsável,

01- J. L INFORMÁflCA EIRELI-EPP., CNPJ 07.273.689/000I-77, locatizado na Rua

Senador Pinheiro Machado, no 701, Alto da XV, na cidade de Guarapuava-PR.

O art. 75, inciso ll, da Lei 14.333/21, que trata sobre a
dispensa de licitação, em seu inciso ll, que dispõe - que trata sobre a dispensa de

licitaçáo, em seu inciso ll, que dispÕe: "ArL 75 - E dispensável a licitação: -II -
para a contratação que envolvo valores inferiores a R$ 50.000,00 (cincoenÍa
mil reais), 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 Licitação, com fulcro no Art. 75, inciso ll, da Lei 14.333/21.

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 Pr, 0't de Junho de 202í.
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