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PARECER JURíDICO

recêr facultaüvo é um atu inativo uQ não vincula a Adminis ão Pública ou as
'administrados odendo esses s ui-lo ra melhor fundafientaÍ suas decisóes ou

,êcârisÍa".onão estáo vioculados a co,r,clu'sáo exaÍada

Em análise aos atos de desencadeamento de
procedimento de DISPENSA DE LtctrAÇÃo de no o3g/2021, e pRocEDtMENTo

LlclrAToRlo no 047/2021, verifica-sê que o secretaria de Administração, através
de sua secretária sra. JeiniferA. s. Nieduziak, em data de 30 de Março de 202í.
solicitou a abertura de procedimento para a ,,coNTRATAÇÃo DE EMPRESA

PARA FORNECIMENTO DE TONERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS,

DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS

DO MUNICíPIO DE SANTA MARTA DO OESTE-PR.,,Conforme documentação em

anexo. sendo, que o mesmo foi deferido preliminarmente pelo chefe do Executivo

em 07 de Abril de 2021.

Seguindo despacho do Chefe do Legislativo, foi

encaminhado ao departamento de contabilidade o procedimento, o qual retornou

com informações afirmando que há previsão de recursos orçamentários para

assegurar o pagamento das despesas no valor de R$ 17.010,00 (Dezessete mil e
dez reais), conforme Íaz prova de orçamentos e documentos acostados.

Tendo sido sugerida a contratação da empresa, após a
pesquisa e análise de preços por ser a de menor valor e indicaçáo do Responsável,
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01- FERNANDA JUSTUS GRANDE ME., CNPJ 05.923.393/0001-29, IOCAIiZAdO NA

Rua XV de novembro, no 391, na cidade de Pitanga-PR.

O arl.24. inciso lV, da Lei 8.666/93, que trata sobre

a dispensa de licitação, em seu inciso ll, que dispôe - "Art. 24 - É dispensável a

licitação: -ll - para ouúros serviços e compras de vator até 10% (dez por cento)

do limite previsto na alínea uau, do inciso ll do artigo anterior e para

alienações, nos casos prevr.stos nesta lei, desde gue nào se refiram a parcelas

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 fulcro no Art. 24, inciso ll, da Lei 8 666/93'

Sendo assim, após o presente Parecer, ser o processÔ

S.M.J. É o Parecer.
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de dispensa ratificado pela autoridade competente e publicado para fins de eficácia

Santa Maria do Oeste-Pr, 07 de Abril de 2021 '


