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Em análise aos atos de desencadeamento de
procedimento de DTSpENSA oe uctrlçÃo de no 052/2022, e pR..EDTMENTO
LlcrrATORro no 165/2022, verifica-se que a secretaria Municipar de Educação,
através de sua secretária sra. Nircéia A. V. Fernandes, em data de 04 de Novembro
de 2022' soricitou a abertura de procedimento para a ,,coNTRATAÇÃo 

DE
EMPRESA PARA LOCAÇÃO Oe BECAS PARA FORMATURA DA EDUCAÇÃO
INFANTIL OA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CAPELO, FAIXA BRANCA E
AOUIS.ÇÃ. DE CANUDOS 

'ERSONAL'ZADOS.", 
conforme documentaÉo em

anexo. sendo' que o mesmo for deferido preriminarmente pero chefe do Executivo

PARECER JURíDICO

em 0'l de Agosto de 2022.

Seguindo despacho do Chefe do Legislativo, Íoi
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 valor de Rg íí.500,00 (Onze mil e
quinhentos 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 informação e justificativa do Sr. Secretário,
Empresa HCENTER EVENTOS E FORMATURAS LTDA. ME., inscrita no CNpJ
85 086 239/000í-99, rocarizada na Rua pres. Rodrigues Arves, no 671,na cidade de
Araruna-PR.

O art. 24, inciso l, da Lei 8.666/93, que trata sobre
a dispensa de ricitação, em seu inciso r, que dispõe - *Art. 24 - Ê dispensáver alicitação: r - para oáras e seruiços de engenharia de varor até 10% (dez por
cento) do rimite prcvisto na arínea "a", do inciso r do aftigo anterior,desde gue
aáo se refiram a parceras de uma mesma obra ou seruiço ou ainda para obras
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e serviços da mesma nature*a e no mesmo rocar que possaín ser rearizadas
co nj u nta e concom ita ntemente. ".

Senhor Chefe do Executivo

de Dispensa de Licitação,

alterações posteriores, disp

Desta forma, instruímos o parecer opinativo, ao
Municipal, FAVORAVELMENTE, ao presente processo
com fulcro no Art. 24, inciso l, da Lei g.666/93 e

ensado contrato nos termos do art. 62, § 4., da lei
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 do Oeste-pr, 21 de Novembro/2 022
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