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PARECER JUR1DICO

Em análise aos atos de desencadeamento de
procedimento de D|SpENSA DE LtctrAçÃo de no 032/2022, e pRocEDtMENTo

LlclrAToRlo no 091/2022, verifica-se que a secretaria Municipal de Assistência
social, através de seu secretário sr. Jorge Martins dos santos, em data de 21 de
Junho de 2022, solicitou a abertura de procedimento para a "coNTRATAÇÃo DE
EMPRESA PARA EXECUTAR DELIBERAÇÃO CEDCA O84I2O1}, TRABALHAR
AÇOES DE APRIMORAMENTO DO CONTROLE SOCIAL QUE VISEM O APOIO E

O FORTALECIMENTO DA ATUAçÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE D]R,
DAS CRTANÇAS E DO ASOLESCENTES, ENVOLVENDO CONS. DO CMDCA,

ADOLESCENTES E ATORES DA REDE DO SISTEMA DE GARANTIA DE

DlRElros'", conforme documentação em anexo. sendo, que o mesmo foi deferido
preliminarmente pelo Chefe do Executivo em 22 de junho de 2022.

Seguindo despacho do Chefe do Legislativo, foi

encaminhado ao departamento de contabilidade o procedimento, o qual retornou

com informaçÕes afirmando que há previsâo de recursos orçamentários para

assegurar o pagamento das despesas no valor de R$ 9.600,00 (Nove mil e
siescentos 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 uLlssES RlBElRo DA SILVA-ME., inscrita no cNpJ 27.022.704t0001-
í 1 , localizada na Rua santa catarina, no 1 .542, na cidade de Barbosa Ferraz-pR.

O arl. 24, inciso l, da Lei 8.666/93, que trata sobre
a dispênsa de licitação, em seu inciso ll, que dispõe - ,Ar7. 24 - Ê dispensávet a
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licitação: ll - pan outros seruiços e cornpras de valor até 10% (dez por ""K
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do limite previsto na arínea uan , do inciso fi do artigo anterior e para
alienações, nos casos previsúos nesta rei, desde que aão se refiram a parceras
de um mesmo seruiço, compra ou alienaçáo de maior vulto que possa ser
realizada de uma só vez;,,,

Desta forma, instruímos o parecer opinativo, ao
senhor chefe do Executivo Municipal, FAVORAVELMENTE, ao presente processo
de Dispensa de Licitação, com furcro no Arr. 24, inciso il, da Lei 8.666/93 e
alteraçôes 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 ratificado pela autoridade competente e publicado para fins de eficácia.

S.M.J. É o Parecer.

Sa a do Oegte-Pr, 22 de Junho de2022nta-Mari
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