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RUA JOSÉ DE FRÂNçA PEREIRA, t{' í0 - cEp: 85 230'000 ' roHE/rAX (42) 364'r-1359

PARECER JURÍDICO

Em análise aos atos de desencadeamento de

procedimento de DISPENSA DE LICITAçÃO de no 013/2021' e PROCEDIMENTO

LlclTATÔRlo no 014/2021, verifica-se que a secretaria Municipal de Administração'

atravésdesuaSecretáriaSrtaJeiniferAmandadaSilvaNieduziak'emdatade24

de Fevereiro de 2021 , solicitou a abertura de procedimento para a

..CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, FORNECEDORA DE LINHAS TELEFÔNICAS'

BEM COMO, CENTRAL CONFIGURADA PARA RAMATS' pelo período de 90

(noventa) dias." Conforme documentaçáo em anexo sendo' que o mesmo foi

deferido preliminarmente pelo Chefe do Executivo em 24 de Fevereiro de 2021'

Seguindo despacho do Chefe do Legislativo' foi

encaminhado ao departamento de Contabilidade o procedimento' o qual retornou

com informaçÓes afirmando que há previsâo de recursos orçamentários para

assegurar o pagamento das despesas no valor de R$ 7'800'00 (Sete mil e

oitocentos reais), conforme faz prova de orçamentos e documentos acostados'
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Tendo sido sugerida a contratação da empresa' após a

pesquisa e análise de preços' 01' MARCOS MENDES DOS SANTOS" CNPJ

037.465.089/0001-71' localizada na Rua Caetano Munhoz da Rocha' no 470' Sala

01, Bairro Centro, na cidade de Pitanga-PR'

O an.24,inciso lV, da Lei 8'666/93' que trata sobre

a dispensa de licitação, em seu inciso ll' que dispÕe '"Art' 24' Ê dispensável a

ticitação: J! - para outros serviços e compras de vator até 10% (dez por cento)

do timite previsto na alínea 'au' do inciso ll do artigo anterior e para

alienações,nos casos previstos nesta lei' desde gue não se refiram a parcelas

de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser

realizada de uma só vez;"

Assim, atendendo a determinadas peculiaridades

é possivel a realizaçáo da contratação direta' requisitos estes salientados pelo

irustre doutrinador Marçar Justen Filho, " A contratação depende, portanto, da

evidenciação de três requisitos' a saber: a)- necessidade de imóvel para

desempenho das atividades administrativas; b)- adequaçáo de um determinado

imóvel para satisfação do interesse público especifico; c)- compatibilidade do preço

(ou aluguel) com os parâmetros de mercado " (JUSTEN FILHO' MARÇAL'

ComentáriosàLeideLicitaçÕeseContratosAdministrativos'10ed'SãoPaulo'

Dialetica, 2004).
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Desta forma, instruímos o Parecer opinativo' ao

Senhor Chefe 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

de dispensa ratificado pela autoridade competente e publicado para fins de eÍicácia

S.M.J. E o Parecer'

Santa Maria do Oeste-Pr, 25 de Fevereiro de 2021
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