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PARECER JURIDICO

Em análise aos atos de desencadeamento de

procedimento de DISPENSA DE LICITAÇÃO de no 012/2022' e PROCEDIMENTO

LlclTAToRlono036/2022,verifica.sequeaSecretariaMunicipaldeSaúde,atravéS

deseuSecretárioSr.JosiasGonça|ves'emdatadel,ldeMarçode2022'solic|tou

a abertura de procedimento para a "AQUlslçÃo DE FRALDAS E LEITES' PARA

ATENDER PACIENTES EM CONOIÇOES DE CARÊNCIA QUE FAZEMUSODOS

SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO

OESTE-PR.', conforme documentaçáo em anexo sendo' que o mesmo foi deferido

preliminarmente pelo Chefe do Executivo em 23 de Março de 2022'

Seguindo despacho do Chefe do Legislativo' foi

encaminhadoaodepartamentodeContabilidadeoprocedimento,oqualretornou

com informaçÕes aÍirmando que há previsão de recursos orçamentários para

assegurar o pagamento das despesas no valor de R$ 17'540'58 (Dezessete mil'

quinhentos e quarenta reais e cincoenta e oito centavos)' conforme faz prova de

O an.24, inciso l, da Lei 8'666/93, que trata sobre

a dispensa de licitação, em seu inciso l, que dispÕe - 'Atí' 24 - Ê dispensável a

licitaçáo: l'para oóras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por

cento) do timite previsto na alínea uau, do inciso I do aftigo anterior' desde que

náo se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda Para obras

documentos acostados.

Juntou-se planilha orçamentos às fls'

Tendo sido sugerida a contrataçáo da empresa, apÓs a

pesquisaeanálisedepreçoseporinformaçãoejustificativadoSr.Secretário,

Empresa E. R. SANTOS GLEDEN FARMÁCh-ME'' inscrita no CNPJ

07.611.744t0o01-gl,localizadanaRuaGenerosoKarpinski,nol.49T,Centro,na

cidade de Santa Maria do Oeste-PR.



MUNICIPIO OE SANTA ÍUARIA DO OESTE - ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.68,1.54,1/0001 -26

3L--

t--,

!6.230-ooo FotÉrFÂx: l0a2) 36'a t231ÚÁ JOSE OÉ FRAiICA PEREIiA, N! IO . C€P

e seryiÇos da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas

conju nta e conco mitantemente.".

Desta forma, instruímos o Parecer opinativo, ao

senhor chefe do Executivo Municipal, FAVORAVELMENTE, ao presente processo

deDispensadeLicitação,comÍulcronoArt.24,incisol'daLei8.666/93e
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 ratificado pela autoridade competente e publicado para fins de eficácia'

S.M.J. É o Parecer.

Sa Mari ste-Pr,23 de Março de2022.
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