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inativoarecer íacultativo é um ato oa1 ue náo vincula a Administíaçáo Ptibtica ou §t§ §9 §

oderdo essês se ui-loadministrados, noÍé-lora melhor {undamentar suas decisões ou i

elo )arecerista'náo estáo vinculados a conclusão exaradao,s,

Em análise aos atos de desencadeamento de

procedimento de DISPENSA DE LlClT,o,ÇÃO de no 045/2021, e PROCEDIMENTO

LlcfTATÓRlc) no 064/2021. veri[;ca-se .lLie o sec!"etaria de Administração, através

de sua secreiária srta. ,einifer Antanda s. Nieduziak, em data de 04 de Maio de

2021, solicitou a abertura de procedimento para a'CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

PARA FoRNECIMENTo DE LUBRIFICANTES, GRAXAS E DESENGRIPANTES'

pARA ATENDIMENTO üE FROIA DE VE|CULOS E MÁQUINAS DO MUNICiPIO

DE SANÍA IíARIA DO OESTE-PR." Ccnforn.re cjocumentação em anexo. sendo,

que o mesmo foi deferido prelimirrarrne|ite peio cheÍe do Executivo em 25 de Maio

de 2021.

SegLiindo <lespacho do Chefe do Legislativo' foi

encaminhado ao depaftamento oe contabilidade o procedimento, o qual retornou

com informaçÕes afirrnando que há previsão de recursos orçamentários para

assegurar o pagamento das despesas no valor de R$ 44.497,00 (Quarenta e quatro

mil, e quatrocentos e noventa e sete reais), conforme Íaz prova de orçamentos e

documentos acostados.

Tendo sido sugerida a contratação da empresa, após a

pesquisa e analise de preços poÍ ser a de menor valor e indicação do Responsá
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localizada na Rua José de França Pereira,Bairro Santo Antonio, na cidade de Santa

Maria do OesÍe.PR.

O ait. 75, inciso ll, daLei 14.333121 , que trata sobre a
dispensa de l'citação, em seu inciso ll, que dispõe - que trata sobre a dispensa de

licitação, em sêu inciso ll, que dispõe: "Art. 75 - E dispensável a licitação: -II -
pata a contrutqção que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cincoenta
mil reais), no caso de outros serviços e compras."

Desta forma, instruímos o Parecer opinativo, ao

Senhor Chefe do Executivo Municipal, FAVORAVELMENTE, ao presente processo

de Dispensa il: t-icitação, cc,,m fulcro no.ârt. 75, inciso ll, da Lei 14.333121 .

Sendo assim, após o presente Parecer, ser o processo

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

S.M.J. E o Parecer.

Santa ai'ia do Oest r, 25 de Maio de 2021
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