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Em análise aos atos de desencadeamento de

procedimento de DIspENSA DE LlclTAÇÂo de no 025/2022, e PROGEDIMENTO

LICITATORIO no 06tl/2022, verifica-se que a secretaria Municipal de saúde, através

deseuSecretárioSr.JosiasGonçalves,emdatade04deMaiode2022,solicitoua

abertura de procedimento para a "CONTRATAçÃo DE EMPRESA PARA o

FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL MÉDICO PARA O ATEND]MENTO DE

coNsULTASELETIVASAGENDADASNASUNIDADESBÁsIcASDESAUDEE

CAPS DA PREFEITURA MUNICIPAL

conforme documentação em anexo'

DE SANTA MARIA DO OESTE-PR."'

Sendo, que o mesmo foi deferido

preliminarmente pelo Chefe do Executivo em 'l 1 de Maio de2022'

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§ 22.680,00 (Vinte e dois mil,

seiscentos e oitenta reais), conforme faz prova de documentos acostados.

Juntou-se planilha orçamentos às fls.

Tendo sido sugerida a contratação da empresa, após a

pesquisa e análise de preços e por informação e justificativa do sr. secretário,

Empresa LUIZ CúUDIO RIBEIRO BOESE LTDA.' inscrita no cNPJ

39.594.438/0001-80, localizada na Rua Guaíra, no 3.770, Centro' na cidade de

Guarapuava-PR.

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

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

ticitação: lV - nos casos de emergência ou de calamidade pública' quando

caracterizada urgência de atendimento de situação gue possa ocasionar

prejuízo ou compnometer a segurença de pessoas, obras,
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equiPamentos e ouÚnos bens, púbticos ou pafticulares' e somente Para os bens

necessáríos ao atendimento da situaçâo emergencial ou calamitosa ê Para as

pancelas de oôms e serviços gue possam ser concluídas no prazo máximo de

180 (cento e oitenta) dias consecutivos e in terruPtos, contados da oconênciatn

da emergência ou calamidade, vedada a prctrrogação dos resPecÚivos

contratos,"

8.666/93

Sendo assim, após o presente Parecer' ser o processo

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

S.M.J. É o Parecer.

Santa Maria do Oeste-Pr, í 1 de Maio de2022

Desta Íorma, instruimos o Parecer opinativo' ao

Senhor Chefe do Executivo Municipal' FAVORAVELMENTE' ao presente processo

de Dispensa de Licitação' com fulcro no Art' 24' inciso lV' da Lei 8'666/93 e

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


