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PARECER JURIDICO

Em análise aos atos de desencadeamento de

procedimento de DISPENSA DE LICITAÇÃO de no 055/2021, e PROCEDIMENTO

LICITATORIO no 090/2021, verifica-se que o Secretaria de Agricultura, através de

seu Secretário Sr. Clemente Borecki, em data de 15 de Julho de 2021, solicitou a

abertura de procedimento para a "AQUIS|ÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS E

BALANÇA PARA PESAGEM E DEPÓSITOS DE AL]MENTOS ORIUNDOS DA

AGRTCULTURA FAM|LIAR PAA (PROGRAMA DE AQUTSTÇÃO DE ALTMENTOS)

DO MUNICíP|O DE SANTA MARIA DO OESTE-PR." Conforme documentação em

anexo. Sendo, que o mesmo foi deferido preliminarmente pelo Chefe do Executivo

em 15 de Julho 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$ 4.803,00 (Quatro mil e

oitocentos e três reais), conforme faz prova de orçamentos e documentos

acostados.
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Tendo sido sugerida a contratação da empresa, após a

pesquisa e análise de preços por ser a de menor valor e indicação do Responsável,

O,I- PLASTR]X COMERCIAL DE PLÁSICOS LTDA-ME., iNSCritA NO CNPJ SOb NO

14.574.808/0001-97, localizado na Rua Ministro José Linhares, no 599, Bairro Alto,

na cidade de Curitiba-PR.

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

dispensa de licitação, em seu inciso ll, que dispôe - 'Aft. 24 - Ê dispensávet a

licitação: -ll - para ouÍros serviços e compras de valor até 10%o (dez por cento)

do limite previsto na alínea 'au, do inciso ll do aftigo anterior e pafra

alienações, nos casos previsÍos nesta lei, desde gue náo se refiram a parcelas

de um mesmo seliço, 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, 19 de Julho de 2021
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