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Em análise aos atos de desencadeamento de

procedimento de DISPENSA DE LIGITAçÃO de no 047/2021, e PROCEDIMENTO

LICITATORIO no 066/2021, verifica-se que o Secretaria de Administração, através

de sua Secretária Srta. ..leinifer Arnanda S. Nieduziak, em data de 20 de Maio de

2021, solicitou a abertura de procedimento para a "CONTRATAçÃO Og gnipngsa

PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE." Conforme

documentaçáo em anexo. Sendo, que o mesmo foi deferido preliminarmente pelo

Chefe do Executivo em 25 de Maio de 2021.

Seguindo despacho do Chefe do Legislativo, foi

encaminhado ao departamento de Contabilidade o procedimento, o qual retornou

com informaçôes afirmando que há previsão de recursos orçamentários para

assegurar o pagamento das despesas no valor de R$ 48.998,43 (Quarenta e oito

mil, e novecentos e noventa e oito reais e quarenta e três centavos), 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 Responsável,

01- PITANGA UTILIDADES LTDA., CNPJ 06.089.129/0001-02, localizada na Rua

Brasil, no 387, Vila Santana, na cidade de Pitanga-PR. '\-

Pública ou ose vincula a

esses ou



n"sJ1,

MUNtctplo 0E sANTA MARTA Do oEBrE. EsrADo oo pmnnÁ

C il P J: 95.68,1.641100ú1-28

Rul msÉ or rutlçl p€RtrRÀrt0.cE* 98t10400 - rüEráx: 1.0 Jfl4.r59

Desta forma, instruímos o Parecer opinativo, ao

Senhor Chefe do Executivo Municipal, FAVORAVELMENTE, ao presente processo

de Dispensa Ce Licitação, com fulcro no Art. 75, inciso ll, da Lei 14.333/21.

Sendo assim, após o presente Parecer, ser o processo

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

S.M.J, E o Parecer.

Santa Maria do te-Pr, 25 de Maio de 2021
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O art. 75, inciso ll, da Lei 14.33312í, que trata sobre a
dispensa de Lcitação, em seu inciso ll, que dispõe - que trata sobre a dispensa de
licitação, êm seu inciso ll, que dispÕe: "Art. 75 - E dispensóvel a licitação: -II -
para a controísção que envolva volores inferiores a R$ 50.000,00 (cincoenta
mil reais), no caso de outros serviços e compras."
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