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PARECER JURíDICO

Em análise aos atos de desencadeamento de

procedimento de DIspENSA DE LICITAÇÃo de no 069/2021, e PROCEDIMENTO

LICITATORIO no 128/2021, verifica-se que o secretaria de urbanismo, através de

seu secretário sr. Antonio Borges, em data de 17 de Novembro de 2021 , solicitou a

abertura de procedimento para a "AQUlSlçÃo DE TUBOS DE CONCRETO, PARA

ExEcUÇÃo DE SERVIÇoS DE MANEJo DE vALAs, TRANsPoslÇÃo DE

cORpOS HiDRtcoS E DRENAGEM PLUVIAL NO MUNIcíPIO DE SANTA MARIA

DOOESTE-PR)."Conformedocumentaçâoemanexo'sendo,queomesmofoi

deferido preliminarmente pelo chefe do Executivo em 17 de Novembro de2021.

Seguindo despacho do Chefe do Legislativo, foi

encaminhadoaodepartamentodeContabilidadeoprocedimento,oqualretornou

cominformaçÕesafirmandoqueháprevisãoderecursosorçamentáriospara

assegurar o pagamento das despesas no valor de R$ '17'100,00 (Dezessete mil e

cem 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 por ser a de menor valor e indicação do Responsável,

01- J. B. DE M. FERRE]RA & clA. LTDA., inscrita no CNPJ 95.684.544,0001.26'

localizada na Rua José de França Pereira, no 10, na cidade de santa Maria do

Oeste-PR.

O ar1.24, 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: -ll - pa,€ ouÍros serviços e compras de valor até 10% (dez Por cento)

dotimiteprevistonaalínea"a',doincisolldoaftigoanÍ€,rtorepara
alienações,nos casos prevÍsÚos nesta lei, desde gue não se refiram a parcelas

de um m*mo sewiço, comPÍa ou alienação de maior vulto que possa ser

realizada de uma só vez;"

Desta forma, instruímos o Parecer opinativo, ao

senhor chefe do Executivo Municipal, FAVORAVELMENTE, ao presente processo

deDispensadeLicitação,comfulcronoArt.24,incisoll,daLeiS'666/93'

Sendo assim, após o presente Parecer, ser o processo

de dispensa ratificado pela autoridade competente e publicado para fins de eficácia.

S.M.J. E o Parecer.

Santa Maria do Oeste-Pr, 17lNovembro/2021.
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