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POM ÁÊâ, 
1 -1 	 UM~ DE MUMMW - Mr 

Procuradoria IL 
Geral do 	 Procuradoria Geral Do Município 

Murncipio_ 

há a regularidade da previsão procedimental, requisitos exigidos no caput 

do art. 38, da Lei 8.666/93, senão vejamos: 

art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a 
abertura de processo administrativo, devidamente autuado, 

	

\ 	protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, 

PÁG 1 	Ç 	a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a 
despesa, e ao qual serão juntados oportunamente: 

Constato a existência de 03 (três) orçamentos, certidão 

do setor de compras de que os preços estão de acordo com o praticado no 

mercado (p. 49). 

Portanto, verifico que o preço está dentro do preço de 

mercado, conforme o chefe do Setor de Compras apontou. 

Consultado o presidente da CPL, este assegurou n ão  

alienação de maior vulto que nossa ser realizada de uma só vez 

Desta feita, informa que, não cabe a esta Procuradoria 

entrar no mérito ,administrativo, se o gestor deve ou no, proçeder com a 

dispensa, apenas emitir o parecer sobre a legalidade dO ato, ou seja, 

atendidos os ditames legais, deveernitzro carecer iuridtco sem efeito 

vincula n te. 

o 	 Conclusão: 

Portanto, entendo regular o procedimento analisado e, 

assim, emito PARECER JURÍDICO POSITIVO sobre a legalidade da 

dispensa, desde que, haja disposição orçamentária, de acordo com 

o disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei 8.666193. 

Faz-se apenas três ressalvas: 

1- Que o contrato deve ser adstrito ao objeto 

dispensado em todos seus termos e números. 
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Procuradoria  

Geral do 	 Procuradoria Geral Do Município 
Município 

2- Se eventualmente houver falta de certidões ou 

certidões em prazos espirados que seja 

\ regularizado antes da confecção do contrato 

- ) administrativo, tendo em vista a necessidade de 

se demonstrar a regularidade fiscal do 

contratado para prosseguimento do feito. 

3- O Chefe do Setor de Compras deve trazer 

sistema Radar, demonstrando viabilidade de 

preços, ou, caso não traga o sistema radar, 

deve, atestar o motivo de não trazê-lo. 
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