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PARECER JUR1DICO

Em análise aos atos de desencadeamento de

procedimento de DIspENSA DE L;CITAÇÃO de no upn021, e PROGEDIMENTO

LICITATóR|O no 051/2021, verifica-se que o Secretaria de Saúde, através de sua

secretária sra. Daiane de oliveira, em data de 20 de Abril de 2021, solicitou a

abertura de procedimento para a "CoNTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESpEC1ALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREyENTIVA E REvISÃo DO SISTEMA

ELETRÔNICO DE CÂMARAS DE CONSERVAÇÂO DE VACINAS DA SEC.

MUNICIpAL DE SAÚDE, pêlo periodo de 12 (doze) meses." conÍorme

documentaÉo em anexo. sendo, que o mesmo foi deferido preliminarmente pelo

Chefe do Executivo em 23 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 previsáo de recursos orçamentários para

assegurar o pagamento das despesas no valor de R$ 5.í20,00 (cinco mil e cento e

vinte reais), conforme faz 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 indicação do Resp t,
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facultativo um âto vincula Pública ou

me,hor ousuas

náo êstáo vinculados
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01- REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA., CNPJ 27.074.498/OOOí-93,

localizado na Av. Presidente Vargas, no. 280, Sala 01, Bairro Floresta, na cidade

Maravilha-SC.

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

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

ticitação: -lt - para ouúros servços e compras de valor até 10%o (dez por cento)

do limite previsto na alínea "au, do inciso ll do artigo anbrtor e Pari'

alienaçõ*, nos casos previsÍos nesta lei, desde que náo se refiram a parcelas

de um mesmo seruiço, compra ou alienação 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 processo

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

S.M.J. É o Parecer.

Santa Maria do Oeste-Pr, 23 de Abril de2021
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