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O presente Parecer de análise jurÍdica de processo

administrativo, referente à realização de CHAMADA PÚBLICA paÍa a
HAB|L|TAÇÃO DE ASSOCTAçOES elOU COOPERATIVAS OE CATADORES DE

MATERIAIS RECICLÁVEIS, PARA ATUAR NO MUNICíPIO DE SANTA MARIA DO

OESTE-PR, pêlo perÍodo de 12 meses." Atendendo a Lei no 8.666/98, em seu art.

24, inciso XXVll, para atendeÍ aos munícipes de Santa Maria do Oeste-PR., de

acordo com especificaçÕes constante nos documentos de fls. 02 e seg. da

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, representado pelo MD. Secretário Sr. Elias

delgado, em data de 18 de Fevereiro de2021 .

Ainda de acordo com a informação contida nas

referidas fls., o preço máximo para a contratação importa em R$ 102.000,00 ( Cento

e dois mil reais).

Concluso para o Chefe do Executivo Municipal, este Íoi

deferido preliminarmente, em data de 18 de Fevereiro de 2021 , sendo encaminhado

para a Divisão de Contabilidade, a qual informa a existência de previsão de recursos

de ordem orçamentária para fazer face às obrigaçÕes decorrentes das despesas,

conforme documentação acostada aos autos.

E o relatório, passo ao Parecer:

- . ô,'-ll:l

Pública ou os
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A Lei no 8.666/98, dispõe sobre o procedimento da

contratação de coleta e processamento de lixo e resíduos sólidos, e dá outras

providências, dispôe em seu art. 14. "Art. 24. É dispensável a Licitação: inclso

XXVII - na contratação da coleta, processamento e comercialização de

residuos sóIidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de

coleta seletiva de lixo, efetuados por associações ou cooperativas formadas

exclusivamenfe por pessoas fsicas e baixa renda reconhecidas pelo poder

público como catadores de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos

compatíveis com as normas técnicas,ambientais e de saúde pública."

Portanto o presente procedimento deverá observar o

disposto na Lei 8.666/98, AtL.24, inciso XXVll, efetuando o mesmo através de

Chamada Pública, observando seus dispositivos, quanto a publicidade.

S.M.J. E o Parecer.

Santa Maria do Oeste-Pr, 1 8 de Fevereiro de 2021 .
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Devendo o presente procedimento ser encaminhado á

Divisão de Licitação - Comissáo de Licitação, para elaboraçáo de minuta de edital, e

posteriormente a esta assessoria para apreciaçâo.


