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Em análise aos atos de desencadeamento dê

procedimentodeD|SPENSADELIC|TAÇÃOdenoO2it/2022'ePROCEDIMENTO

utctrarÓRto no 063/2022, verifica-se que a secretaria Municipal de saúde, através

de seu Secretário Sr. Josias Gonçalves, em data de 09 de Maio de 2022' solicitou a

abertura de procedimento para a "AQUSIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR

ESPECiFICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE-PR'"' conforme

documentaçâoemanexo.Sendo,queomesmofoideferidopreliminarmentepelo

Chefe do Executivo em 11 de Malo de 2022'

Seguindo despacho do Chefe do Legislativo' foi

encaminhadoaodepartamentodeContabilidadeoprocedimento,oqualretornou

cominformaçõesafirmandoqueháprevisãoderecursosorçamentáriospara

asseguraropagamentodasdespesasnovalordeR$7'840'00(Setemiloitocentos

e quarenta reais), conforme faz prova de documentos acostados'

Juntou-se planilha orçamentos às fls'

Tendo sido sugerida a contratação da empresa, após a

pesquisaeanálisedepreçoseporinformaçãoejustificativadoSr'Secretário'

EmpresaHoRToPLUSPRoDUTosoDoNToLoclcosEHoSPITALARES
LTDA., inscrita no CNPJ í7.676.6420001-08, localizada na Rua Francisco pires da

rocha, no 309, Bairro Bonsucesso, na cidade de Guarapuava-PR'

alienações, nos casos previsÍos nesta lei, desde gue não se reftram a pa

Q arl.24, inciso l, da Lei 8.666/93, que trata sobre

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

licitação: ll - para outros servigos e compras de valor até 1O% (dez por cento)

do timite previsto na alínea "a,' , do inciso ll do artigo anterior e para
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deummesmoseruiço,compraoualienaçãodemaiorvultoquepossaser
realizada de uma só vez;"'

Desta forma, instruimos 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 e

alterações posteriores, dispensado contrato nos termos do art' 62' § 4'' da lei

8.666/93.

de dispensa ratificado pela autoridade competente e publicado para fins de eficácia'

S.M.J. É o Parecer.

Pr, 11 de Maio de 2022.
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Sendo assim, após o presente Parecer' ser o processo

Santa Maria do


