
i,IíIC'PIO OE §ÂNIA MÁ§.}Â OO OES'E - E§7ÁDO I}O PÂRÁI''À

C N P J- 95.684-5,Lrr0OOr-?6

8UÁJo5€ lr.aâ&çÁ?ta.laÀ 'l'l§ ctP: asl!§.do§. lof§íÁx:ar4 !e..-135§ taf*!#1qPr!t1!

PARECER JURíDICO

Em análise aos atos de desencadeamento de

procedimento de DISPENSA DE LICITAÇÃO de no 049/2021' e PROCEDIMENTO

LICITATóRIO no 069/2021, veriÍica-se que o Secretaria de Saúde, através de sua

Secretária Sra. Daiane de oliveira, em data de 09 de abril de 2021, solicitou a

abertura de procedimento para a "AQUlSlÇÃo DE MEDICAMENTOS (KlT

PADRÕESPARATURBIDIMETSRo,PADRÃoINDIVIDUALPARAcLoRIMETRo

VERMELHOEREAGENTEDPDC1OOOPROVAS,PARAANPALISEDEÁGUA

coLETADAsNoMUNIGíPIoDESNATAMARIADooESTE-PR.',Conforme
documentaçãoemanexo.Sendo'queomesmofoideferidopreliminarmentepelo

Chefe do Executivo em 26 de Maio de 2021'

Seguindo despacho do Chefe do Legislativo' foi

encaminhadoaodepartamentodeContabilidadeoprocedimento,oqualretornou

cominformaçÔesafirmandoqueháprevisãoderecursosorçamentáriospara

assegurar o pagamento das despesas no valor de R$ 3'435'00 (três mil e

cinco reais), conforme Íaz proua de orçamentosquatrocentos e trinta e

documentos acostados.
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Tendo sido sugerida a contratação da empresa, após a

pesquisa e análise de preços por ser a de menor valor e indicação do Responsável,

01. HORTOPLUS PROD. ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA-ME.,

CNPJ 17.676.64210001-08, localizado na Rua Francisco Pires da Rocha, Sala 02,

Bairro Bonsucesso, na cidade de Guarapuava-PR.

O art. 75, inciso ll, da Lei 14.333121, que trata sobre a

dispensa de licitação, em seu inciso ll, que dispo9 - que trata sobre a dispensa de

licitação, em seu inciso ll, que dispÔe: "Art- 75 - E tlispensdvel a licitação: -II - para a

contiataçõo que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cincoenta mil reais), no caso de

outros serviços e compras,"

Desta forma, instruímos o Parecer opinativo, ao

Senhor chefe do Executivo Municipal, FAVORAVELMENTE, ao presente processo

deDispensadeLicitação,comfulcronoArt.TS,incisoll,daLei14'333121'

Sendo assim, após o presente Pare@r, ser o processo

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

S.M.J. É o Parecer.

Santa Maria do Oeste-Pr, 26 de Maio de 2021
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