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PARECER JUR1DICO

Em análise aos atos de desencadeamento de

procedimento de DISPENSA DE LICITAçÃO de no 052/2021' e PROCEDIMENTO

LlclTAToRlonooTS/2021,verifica-sequeoSecretariadeAdministração'através

de sua Secretária Srta. Jeinifer Amanda S. Nieduziak' em data de 18 de Maio de

2021, soticitou a abertura de procedimento para a "AQU;SIÇÃO DE MÓVEIS E

ELETROOOMÉSNCOS DE EXTREMA NECESSIDADE PARA USO DA

ADMINISTRAÇÃO." Conforme documentação em anexo' Sendo' que o mesmo foi

deferido preliminarmente pelo Chefe do Executivo em 0't de junho de 2021 '

Seguindo despacho do Chefe do Legislativo' foi

encaminhadoaodepartamentodeContabilidadeoprocedimento,oqualretornou

com informaçÕes afirmando que há previsão de recursos orçamentários para

assegurar o pagamento das despesas no valor de R$ 32'946'97 (kinta e dois mil e

novecentos e quarenta e seis reais e noventa e sete centavos)' conforme faz prova

de orçamentos e documentos acostados'

Tendo sido sugerida a contratação da empresa' após a

pesquisaeanálisedepreçosporserademenorvaloreindicaçáodoResponsável'

oí.RosELlGUARADElRELl.,CNPJ26.439.96T,0003.20,localizadanaRodovia
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PR 522, Km 17 , Zona rural, Mato Branco, na cidade de lmbituva-PR'
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O art.75, inciso ll, da Lei í4.333/21, que trata sobre a

dispensa de licitação, em seu inciso ll, que dispõe.- que trata sobre a dispensa de

licitação, em seu inciso ll, que dispõe: "ArL 75 - E dispensável a licitação: 'II -
para a contrataçtio que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cincoenta

mil reais), no caso de outros serviço§ e compras-"

Desta forma, instruímos o Parecer opinativo, ao

senhor chefe do Executivo Municipal, FAVORAVELMENTE, ao presente processo

de Dispensa de Licitaçâo, com fulcro no Art. 75, inciso ll, daLei 14'333121'

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, 02 de Junho de 2021'
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