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PARECER JURÍDICO

arecerista'etoinculados a conclusão exaradaois, dã4 esúí

Em análise aos atos de desencadeamento de

procedimento de DISPENSA DE LICITAÇÃO de no 059/2021' e PROCEDIMENTO

LICITATÓR|O n" 10rt/2021, verifica-se que a Secretaria Municipal de Saúde, através

de sua Secr-r,.ária Sra. Daiane de Oliveira, em data de 13 de Setembro de 2021'

solicitcu a a:,'edura de procedimento para a "CoNTRATAçÃo DE EMPRESA

ESPECIALIZ,ITOA PARA CONFEÚÇÀO É IMPRESSÃO DE CARTEIRINHAS DE

VACII,JAS PARA CRIANçAS RECÉM NASCIDAS, DO MUNIC|PIO DE SANTA

MARIA Dü OÊSTE-PR." Conforme documentação em anexo. Sendo, que o mesmo

foi deíerido pieliminarmente pelo Chefe do Executivo em 20 de Setembro de2021.

Seguirrcio despacho do Chefe do Legislativo, foi

encaíÍrinfiado ao departan-rento oe Colltaollidaoe o procedimento, o qual retornou

com 'nforinàções atiínlando que há previsão de recursos orçamentários para

assegurar o i',aganrento das despesas no valor de R$ 2.850,00 (Dois mil e

oitocentos e cincoenta reais), conforme Íaz prcva de documentos acostados

inclusive orçamentos.
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Conforme consta dos documentos acostados 04 quatro)

orÇame tJs. - considerando a urgência de que a secretaria de saúde, conforme

reque.im,:ntc :.; rstificativa acostados, devido o Estado não fornecer mais conforme

cópia de e-mail acostado, e que o valor da contrataÉo previsto orçamentariamente.

O a.1. 24, rrrcisc lV, da Lei 8.666/93, que trata sobre a

disper',sa oe i;itaçào, em seu inciso ll, que olspoe - *Atl. 24'Ê dispensável a

licitaçáo. -li - para outros seruiços e corr?pras de valor até 10/o (dez por cento)

do liin,te r,revibto na alinea "au, do inciso ll do aftigo anterior e para

alienações, nos casos previstos nesta lei, desde gue não se refiram a parcelas

de um mes,',o serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser

realiz?üa íje :.ítla só vez;"

AssirÍr, atendettcjo a determinadas peculiaridades é

possível a r eauzaçáo da coÍltratação direta, requisitos estes salientados pelo ilustre

doutririadoi i'r'..trçal Justen Filho, "A contrataçâo dependê, portanto, da evidenciação

de três requisitos, a saber: a)- necessidade de imóvel para desempenho das

atividades administrativas; b)- adequação de um determinado imóvel para satisfação

do interesse público específico; c)- conrpatibiiidaoe do preço (ou aluguel) com os

parânretros (id mer€cio." (JUSTEN FILHO MARÇAL, Comentários à Lei de

Licitaçc,rs e '-,.rrtratos Administratrvos, 10 ed., Sáo Paulo, Dialética, 2004).
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'fendo sirlo sugerida a contratação da empresa, após a

pesgu,sa e rnálise de preços, 01- RORRATO E AS' LTDA', com CNPJ

ZB.4iiS.9ü9iüü,.r1-S3, localizada na Rua Capitão indio Bandeira,no.2020, Centro, na

cidade cte Cainpo Mourão-Pr.
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Desta forma, instruímos o Parecer opinativo, o Senhor

CheÍe tic E "'cutivo Municipal, FAVORAVELMENTE, ao presente processo de

Dispr' 13.1 de - '^'rção, com fulcro no Art. 24, inciso lV, da Lei 8.666/93'e art' 40 da

lei 13.979/2C?'1.

Sencio assirr, após o presente Parecer, ser o processo

de clispr.::i:, :.riflcado pela autoridade conlpetente e publicado para fins de eficácia.

S.M.J. É o Parecer.

Sar,ia Maria cio Oeste-Pr, 20 de Setembro de 2021 .


