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Em análise aos atos de desencadeamento de

procedimento de DISPENSA DE LICITAçÃO de no OOTAO2L' e PROCEDIIÚENTO

LlclTATÓRlono017/2022,verifica.sequeaSecretariaMunicipaldeSaúde'atravéS

de sua Secretária Sra' Daiane de Oliveira' em data de 03 de Fevereiro de 2022'

soricitou a abertura de procedimento paÍa a "coNTRATAÇÃo DE PEssoA

JURiDIGA PARA sERVtços MÉDlcos PARA REALIZAR PLANTÕES DIURNOS

E NOTURNOS PARA ATENDIMENTO' NO MUN]C|PIO DE SANTA MARIA DO

OESTE-PR.', conforme documentação em anexo sendo' que o mesmo foi deferido

preliminarmente pelo Chefe do Executivo em 17 de Fevereiro de 2018'
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PARECER JURíDICO

Seguindo despacho do Chefe do Legislativo' foi

encaminhado ao departamento de Contabilidadê o procedimento' o qual retomou

com informações afirmando que há previsão de recursos orçamentários para

assegurar o pagamento das despesas no valor de R$ 22.200,00 (Vinte e dois mil, e

duzentos reais), conforme faz prova de documentos acostados'

Juntou-se 03 (kês) orçamentos de venda às fls. 04\06, e

considerando a urgência em virtude de que os munícipes fiquem sem atendimento

médico imediato.i.

Tendo sido sugerida a compra na emprêse, por

apresentar o menor preço, após a pesquisa e analise de preços, VITA MED
GESTÃO SEM AÚDE LTDA., CNPJ 45.000.321\OOOI_24, com sede na Rua Dr.

João Gonçalves Padilha, no 190, Centro, na cidade de pitange_pr.

Trate-se e Dispensa de Licitação para contrataçáo
de profissionar na área médica, para atuação diante da pandemia de coVrD-19,
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lnicialmente vale destacar que todas as contrataçôes para combate ao COVID-19'

poderâo ser regidas pela Lei 13-g7gl2)2}' que para evitar procedimentos

burocráticos autoriza a contratação direta, dada a necessidade e urg-encia do

momento. O art. 40, da referida Lei aduz: Aft.40, Ê disPensável a liciáção Pa,ra

aquisição de bens, servígos, incluske de engenharia, e insumos desÍinados ao

enfrentamento de emergência de saúde pública de importância intemacional

decortente do cotonavírus de que fiata esta lei"

Desta forma, instruimos o Parecer opinativo' ao

Senhor Chefe do Executivo Municipal, FAVORAVELMENTE' ao presente pro@sso

de Dispensa de Licitação, com fulcro no Art 4 ' da lei 1397912020'e alteraçÕes

posteriores, dispensado contrato nos termos do art' 62' § 4"' da lei 8'666/93'

Sendo assim, após o presente Parecer' ser o processo

de dispensa ratiÍicado pela autoridade competente e publicado para fins de eficácia'

S.M.J. É o Parecer.

Santa Ma oOe Pr, 1 7 deFevereito de 2022
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