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Em análise aos atos de desencadeamento de
procedimento de D|SPENSA DE LlctrAçÃo de no olo/2022, e pRocEDlMENTo

LlclrATÓRlO no 031/2022, verifica-se que a secretaria Municipal de saúde, através
de seu secretário sr. Josias Gonçalves, em data de 0g de Março de 2022, solicitou
a abertura de procedimento para a "AQUlslÇÃo DE NoBREAK PARA sER
INSTALADO NO EQUIPAMENTO DE RAIXO-X DIGITAL, PARA USO NO
CENTRO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICíPIO OE SANTA MARIA DO

oEsrE-PR.", conforme documentaÇão em anexo. sendo, que o mesmo foi deferido
preliminarmente pelo Chefe do Executivo em 09 de Março de 2022.

Seguindo despacho do Chefe do Legislativo, foi
encaminhado ao departamento de contabilidade o procedimento, o qual retornou
com informações afirmando que há previsão de recursos orçamentários para

assegurar o pagamento das despesas no valor de R$ s.000,00 (cinco mil reais),

conforme faz prova de documentos acostados.

Tendo sido sugerida a conhatação da empresa, após a
pesquisa e análise de preços e por informação do sr. secretário, vrrAL
PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA., inscrita no cNpJ 29.178.366/0001-26,

localizada na Rua Quintino Bocaiúva, no 1594, Sala 02, Centro, na cidade de
Guarapuava-PR.

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

a dispensa de licitação, em seu inciso l, que dispÕe - .Aft. 24 - Ê dispensável a
licitação: I - para oâras e servços de engenharia de valor até l0% (dez por
cento) do limite prcvisto na alinea "a", do inciso I do artigo anterior, desde gue
náo se refiram a parcelas de uma mesma obra ou seruço ou ainda para

PARECER JURíDICO

Juntou-se orçamentos ás fls. 11/10.
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e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possarn ser realizadas
conj u nta e co n co mitantemente. ".

Desta forma, instruímos o Parecer opinativo, ao

Senhor Chefe do Executivo Municipal, FAVORAVELMENTE, ao presente procêsso

de Dispensa de Licitaçâo, com fulcro no Ari. 24, inciso l, da Lei 9.666/93 e

alterações posteriores, dispensado contrato nos termos do art. 62, § 4", da lei

8.666/93.

Sendo assim, após o presente Parecer, ser o pÍocesso

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

S.M.J. E o Parecer.

Santa na r, 09 de Ma rço de 2022


