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PARECER JURíDICO

Em análise aos atos de desencadeamento de
procedimento de DTSpENSA DE LrcrrAçÃO de no 029/2022, e pR..EDIMENTO
LlcrrATÓRro no 075/2022, veriÍica-se que a secretaria Municipar de saúde, através
de seu secretário sr. Josias Gonçarves, em data de 25 de Maio de 2022, soricitou a
abertura de procedimento para a .,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REVISÃO E CALIBRAGEM
PARA AS CAMARAS DE VACINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DA PREFETTURA MUNtCtpAL DE SANTA MARTA DO OESTE_'R.,,, conforme
documentaÇão em anexo. sendo, que o mesmo foi deferido preriminarmente pero
Chefe do Executivo em 26 de Maio de 2022.

Seguindo despacho do Chefe do Legislativo, foi
encaminhado ao departamento de contabiridade o procedimento, o quar retornou
com informaçôes afirmando que há previsão de recursos orçamentários para
assegurar o pagamento das despesas no varor de R$ 5.520,00 (cinco mir e
quinhentos e vinte reais), conforme faz prova de documentos acostados.

Juntou-se planilha orçamentos às fls.

Tendo sido sugerida a contratação da empresa, após a
pesquisa e análise de preços e por informaçâo e justificativa do Sr. Secretário,
Empresa REVIMEDIC EQUIPAMENToS MÉDIcos LTDA., inscrita no CNPJ
27'074'49910001-g3, rocarizada na Av. presidente Vargas, no 2g0, sara 01, Bairro
Floresta, na cidade de Maravilha_SC.

O aft. 24, inciso l, da Lei g.666/93, que trata sobre
a dispensa de ricitação, em seu inciso ,, que dispõe - ,Art. 24 - Ê dispensáver alicitação: ll - pan outros seruiço.s e corrrpras de valor até l0% (dez por cento)do limite previsto na alinea ua, , do inciso tt do artigo anterior e para
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alienações, nos casos PreyisÚos nesh tei, desde gue náo se rcfiram a parcelas

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 ll, da Lei 8 666/93 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 ratiÍicado pela autoridade competênte e publicado para fins de eficácia'

S.M.J. É o Parecer.

Santa M do Oeste-Pr, 26 de Maio de2022'

É

g
deummesmoseruiço,compÍaoualienaçãodemaiorvultoquepossaser
realizada de uma sô vez;"'


