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PARECER JURÍDICO

Em análise aos atos de desencadeamento de
procedimento de D|SpENSA DE LtctrAçÃo de no 062/2ozt, e pRocEDtMENTo
LlclrAToRlo no 116/202r, verifica-se que a secretaria Municipal de Administração,
através de sua secretária srta. Jeinifer Amanda da silva Nieduziak, em data de 22
de outubro de 2021, soricitou a abertura de procedimento para a "coNTRATAÇÃo
DE EMPRESA ESPECIALIZAOA NA AAUISIÇÃO DE EXTINTORES NOVOS E
RECARGAS PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS
SECRETARIAS DO MUNIC|PIO DE SANTA MARIA DO OESTE-PR." CONfOTME

documentação em anexo. sendo, que o mêsmo foi deferido preriminarmentê pero
Chefe do Executivo em 26 de Outubro de 2021 .

Seguindo despacho do Chefe do Legislativo, foi
encaminhado ao departamento de contabiridade o procedimento, o quar retornou
com informações afirmando que há previsáo de recursos orçamentários para

assegurar o pagamento das despesas no valor de R$'16.015,00 (Dezeseis mil e
quinze reais), conforme faz prova de documentos acostados inclusive orçamentos.

orçamentos.

Conforme consta dos documentos acostados 03 (três)
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Tendo sido sugerida a contratação da empresa, após a
pesquisa e anárise de preços, oí- ADRrclL ExflNToRES LTDA., com cNpJ
01.461.959/000í-97, rocarizada na Rua sardanha Marinho, no 2.230, centro, na
cidade de Guarapuava-pr.

O ad. 24, inciso lV, da Lei 9.666/93, que trata sobre a
dispensa de licitação, em seu inciso il, que dispõe - -ArL 24 - Ê dispensáver a
licitação: 'll - para outros seruços e comprcs de varor até r0/o (dez por cento)
do limite prcvisto na arínea "a", do inciso do artigo anterior e para
alienaçõ*, nos casos previsÍos íresta tei, desde que não se refiram a parceras
de um mesmo seruiço, compra ou alienaçáo de maior vulto que possa ser
realizada de uma só vez;,'

Desta forma, instruímos o parecer opinativo, o Senhor
chefe do Executivo Municipar, FAVORAVELMENTE, ao presente processo de
Dispensa de Licitação, com fulcro no Arl.24, inciso lV, da Lei g.666/93.e art.40. da
|ei13.979/2020.

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

S.M.J. É o Parecer.

Santa Maria do Oeste-Pr, 26 de Outubro de 2021.
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