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Em análise aos atos de desencadeamento deprocedimento de DISPENSA DE LlctrAÇÃo de no ostu2o22, e pRocEDtMENTo
LrcrrATÓRro no 170/2022, verifica-se que a secretaria Municipar de saúde, através
de seu secretário sr. Josias Gonçarves, em data de 25 de Novemb ro de 2022,
soricitou a abertura de procedimento para a ,.coNTRATAÇÃo 

DE EM,RESA
PARA REVISÃO T.IO VEíCULO RENAULT MASTER MTM/MASTER FURGÃO
L2H2' PLACA SDW 3Fí7, COM 2O.OOO KM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA MARIA OO OESTE.PR,", CONfOTMC
documentação em anexo' sendo' que o mesmo foi deferido preriminarmente pero
Chefe do Executivo em 09 de Maio de 2022

PARECER JURíDICO

Seguindo despacho do Chefe do Legislativo, foi
encaminhado ao departamento de contabiridade o procedimento, o quar retornou
com informaçóes aÍirmando que há previsão de recursos orçamentários para
assegurar o pegamento das despesas no valor de Rg 2.396,g6 (Dois mil e trêzentos
e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos), conforme Íaz provade documentos
acostados.

Juntou-se planilha orçamentos às fls.

Tendo sido sugerida a contratação da empresa, após a
pesquisa e anárise de preços e por informação e justificativa da sra. secretária,
Empresa vrp cAR vEículos LTDA., inscrita no cNpJ 05.586.628/00rí-06,
localizada na Avenida Manoer Ribas, no 4.63g, Bairro conradinho, na cidade de
Guarapuava-pR.
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O arl. 24, inciso l, da Lei g.666/93, que trata sobre
a dispensa de ricitação, em seu inciso Ir, que dispõe - "Art. 24 - Ê dispensávet a
licitação: ll - para ouÍros serviços e corrpras de varor até 10o/o (dez por cento)
do limite previsto na alínea uau , do inciso lt do artigo enterior e pare
alienações, nos casos prevÍsÍos nesta rei, desde gue Íráo se refiram a parceras
de um mesmo seruiço, 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 Municipar, FAVORAVELMENTE, ao presentê processo
de Dispensa de Licitaçáo, com fulcro no Art. 24, inciso ll, da Lei g.666/93 e
alteraçÕes posteriores, dispensado contrato nos termos do art. 62, § 4", da rei
8.666/93.

Sendo assim, após o presente parecer, ser o processo
de dispensa ratificado pera autoridade competente e pubricado para fins de eÍicácia.

S.M.J. E o Parecer.

Santa Maria do Pr, 25 de Novembro/2O22
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