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Em análise aos atos de desencadeamento de

procedimento de DISPENSA DE LICITAÇÃO de no 032/2021' e PROCEDIMENTO

LICITATORIO n' 036/2021, verifica-se que o Departamento de Obras' através de

seu Secretário Sr. Elizeu Schreiner, em data de 19 de Março de 2021' solicitou a

abertura de procedimento paÍa a "coNTRATAçÃo oe pessoA FiSlcA PARA o

FORNECIMENTO DE PRANCHA DE EUCALIPTO OE 6CM x 20CM x 4'5

METROS.' Conforme documentação em anexo' Sendo' que o mesmo foi deferido

preliminarmente pelo CheÍe do Executivo em 29 de MarÇo de 2021 '

Seguindo despacho do Chefe do Legislativo' foi

encaminhadoaodepartamentodeContabilidadeoprocedimento,oqualretornou

com inÍormaçóes afirmando que há previsão de recursos orçamentários para

assegurar o pagamento das despesas no valor de R$ 14'500'00 (Quatoze mil e

quinentos reais), conÍorme Íaz prova de orçamentos e documentos acostados'

Tendo sido sugerida a contratação da empresa' após a

pesquisa e análise de preços por ser a de menor valor e indicação do Responsável'
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erista",
estão vinculados a conc tusâo exarada, não

ultaüvo é um ato e não vincula a AdminisuaÍnativo ão Pública ou os
fac

dministrados ra melhor fu uas decisõe orá-lo
ui-lodendo esses s ndamental s sou

de Rio Pratinha, sitio santo Antonio, municipio de santa Maria do oeste-PR'
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O arl.24, inciso lV, da Lei 8.666/93, que trata sobre

a dispensa de licitação, em seu inciso ll' que dispõe - "Att' 24 - Ê dispensável a

ticitação:.!l_paraouÚrosserviçosecomprasdevaloraté10%(dezporcento)

dotimiteprevistonaalineaua",doincisotldoarTigoanteriorePara
atienações, aos casos previsÍos nesta lei, desde gue náo se refiram a parcelas

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 cheÍe do Executivo Municipal, FAVORAVELMENTE, ao presente processo

de Dispensa de Licitação, com fulcro no Art' 24, inciso ll' da Lei 8 666/93'

Sendo assim, após o presente Parecer, ser o processo

dedispensaratificadopelaautoridadecompetenteepublicadoparafinsdeeficácia.

S.M.J. É o Parecer.

Santa Maria do Oeste-Pr, 29 de Março de 2Q21
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