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PARECER JURíDICO

Seguindo despacho do Chefe do Legislativo, foi

encaminhado ao departamento de Contabilidade o procedimênto, o qual retornou

com informações aÍirmando que há previsão de recursos orçamentários para

assegurar o pagamento das despesas no valor de R$ 2.550,00 (Dois mil e
quinhentos e cincoenta reais), conforme faz prova de orçamentos e documentos

acostados.
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Em análise aos atos de desencadeamento de

procedimento de DISPENSA DE LICITAçÃO de no 057/2021, e PROCEDIMENTO

LlclTATÓRlo no 093/2021, verifica-se que o Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer,

através de seu Secretário Sr. Jorlei Geffer, em data de 2í de Julho de 2021 , solicitou

a abertura de procedimento para a "CoNTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, BORRACHA

GRANULADA PARA GRAMA SINTÉTICA DA ARENA SOCIETY DO MUNICíPIO

DE SANTA MARIA DO OESTE-PR." Conforme documentaÉo em anexo. Sendo,

que o mesmo foi deferido preliminarmente pelo Chefe do Executivo em 27 de Julho

de 2021.
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Tendo sido sugerida a contrataçâo da empresa, após a

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

01- PIETTA E CIA LTDA., inscrita no CNPJ sob no 10.688.809/000í-0'1, localizado

na Rua Alba Vieira, no414, Bairro Cataratas, na cidade de Cascavel-PR.

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

dispensa de licitaçáo, em seu inciso ll, que dispõê - "ArL 24 - Ê dispensável a

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

do limite prcvisto na alínea na', do inciso ll do artigo anterior e para

alienações, aos casos priêvÂsÍos nesúa ler, desde que não se refiram a parcelas

de um mesmo seruiço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser

realizada de uma só vez;"

Desta forma, inskuímos o Parecer opinativo, ao

Senhor Chefe do Executivo Municipal, FAVORAVELMENTE, ao presente processo

de Dispensa de Licitação, com fulcro no Ar1.24, inciso ll, da Lei 8.666/93.

Sendo assim, após o presente Parecer, ser o processo

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

S.M.J. É o Parecer.

Santa Maria do Oeste-Pr, 28 de Julho de2021 .
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