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PARECER JURíDICO

Em análise aos atos de desencadeamento de
procedimento de DISpENSA DE LlctrAÇÃo de no o\o/2021, e pRocEDlMENTo

LlclrAToRlo no 032/2021, verifica-se que a secretaria Municipal de Meio
Ambiente, através de seu secretário sr. Elias Delgado, em data de 23 de Março de
202í, solicitou a abertura de procedimento para a "coNTRATAÇÃo og gmpngsn
PARA INSTALAçÃO DE 5OO MTS2, DE MANTA GEOMEMBRANA BO ATERRO
SANITÁRIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE-PR.". CONfOTME

documentação em anexo. sendo, que o mesmo foi deferido preriminarmente pero

Chefe do Executivo em24 de Março de 202í.

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
assêgurar o pagamento das despesas no valor de Rg 4.g29.00 (quatro mil e
oitocentos e vinte e nove reais), conform e Íaz prova de documentos acostados
inclusive orçamentos fls. 03/0g..

Conforme consta dos documentos acostados 03 (três)
orÇamentos, e considerando a urgência, e por ser começo de nova gestão, e que o
valor da contratação previsto orçamentariamente.

recerista'.qlados a conclusâo exarade,s não estáo vinc

rccer Íecultativo e um aiõ inativo ue não vincule e Administ ão Pública ou os sêu
administÍados odendo esses se ui-lo ra melhor Íundamentar suas decisôes ou oÍá-lo,
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Tendo sido sugerida a contratação da empresa, após a
pesquisa e análise de preços, oí- GUTER CoNSTRUToRA DE oBRAS LTDA.-
ME., CNPJ 11.448.696/000'r-30, rocarizada na Rua sáo João,no 46, Bairro Tingui, .

na cidade de Curitiba-Pr.

Desta forma, instruímos o Parecer opinativo, o Senhor
chefe do Executivo Municipal, FAVORAVELMENTE, ao presênte processo de
Dispensa de Licitação, com fulcro no Ari.24, inciso lV, da Lei g.666.e art. 40. da lei

13.979t2020.

Sendo assim, após o presente parecer, ser o processo
de dispensa ratificado pela autoridade competentê e publicado para fins de eficácia.

S.M.J. É o Parecer.

Santa Pr,24 de Março de 202'1.ri
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