
000024

ASSESSORIA JURIDICA

PARECER JURIDICO N° 004/2013-JUR

DISPENSA DE LICITA^AO N° 004/2013

Da: Assessoria Juridica do Municipio.

Para: Executive Municipal.

Assunto: AQUISI^AO DE COMBUSTIVEL SENDO: GASOLINA E ETANOL; OLEOS 

LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA SER UTILIZADOS NA FROTA DE VEICULOS 

PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PALMITAL-PR, PELO PERIODO DE 30 

(TRINTA) DIAS.

Em atendimento ao Oficio n° 008/2013-GAB, seguem as consideraqoes desta 

Assessoria Juridica:

A Secretaria Municipal de Finan^as e Secretaria Municipal de Saude 

solicitaram, atraves dos Oficios n° 003/2013 e 000/2013 respectivamente a

AQUISKJAO DE COMBUSTIVEL SENDO: GASOLINA E ETANOL; OLEOS 

LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA SER UTILIZADOS NA FROTA DE VEICULOS
it*

PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PALMITAL-PR, PELO PERIODO DE 30 

(TRINTA) DIAS. Juntou-se orqamento detalhado.

Veio a esta Procuradoria Municipal documentaqao relativa a aquisiqao de 

combustivel, lubrificantes e filtros para os primeiros dias 

01 dejaneiro de 2013.

estao que se iniciou em
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Primeiramente, cabe destacar a situagao precaria da infra-estrutura 

municipal quando da transmissao do cargo pelo Prefeito anterior que, frise-se, 

sequer se ocupou em inventariar adequadamente os bens publicos, repassando ao 

atual Prefeito urn Municipio administrativamente falido, em condiqoes absurdas e 

que demonstram a ausencia de compromisso do gestor anterior com a coisa publica. 

Sequer fora realizado o pagamento dos salaries dos Servidores Publicos Municipals 

no mes de dezembro/2012.

A frota municipal esta sucateada e, desde logo o Prefeito Municipal 

determinou a nova equipe que tome todas as providencias para restabelecer o 

funcionamento dos equipamentos publicos, no sentido inclusive de recuperar as 

estradas municipais, que conforme e notorio, encontram-se em situaqao lastimavel, 

impedindo o escoamento da produgao agncola e prejudicando os milhares de 

produtores rurais Palmitalenses.

Neste sentido, a aquisiqao de combustiveis, lubrificantes e filtros desde 

os primeiros dias de gestao e fundamental para que serviqos essenciais nao sejam 

interrompidos, dentre eles a recuperagao de estradas, o atendimento aos pacientes 

da Secretaria Municipal de Saude, da Promogao Social, da Secretaria de Educa^ao 

(que esta se preparando para o inicio do penodo letivo) e de todas as demais 

Secretarias, que ab initio estao se preparando para voltar o mais rapidamente 

possivel a normalidade.

Desta feita, ate que se organize e realize um regular processo licitatorio, 

no sentido de suprir as necessidades de combustiveis e lubrificantes por um periodo 

maior, e certo que se faz necessaria a aquisigao dos referidos produtos para as 

necessidades imediatas, inclusive com esteio na situaqaolcle emergencia, que fora
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decretada pelo Prefeito Municipal, considerando o excesso de dividas e o total 

sucateamento da frota, cujas fotografias anexas podem comprovar.

Neste sentido, considerando a extrema urgencia na contrataqao, tendo 

em vista a necessidade da continuaqao dos services publicos, conforme ja fora 

ventilado, opinamos pela contrata^ao via dispense de licitaqao, por periodo curto e 

suficiente para a realiza^ao do regular procedimento licitatorio.

Por outro lado, mas no mesmo sentido, sugerimos seja realizado 

orgamento para a contratagao, bem como seja realizada aquisi<;ao de quantia 

razoavel, para que os servi<;os publicos nao sejam interrompidos e tambem, para que 

nao seja realizada contrataqao acima do razoavel.

Nesta toada, esta Procuradoria Juridica opina pela possibilidade da 

aquisiqao dos produtos via dispensa de licita<;ao pela urgencia/emergencia na 

contrata<;ao, por periodo nao superior a 30 (trinta) dias (tempo suficiente para a 

realizaqao de regular procedimento licitatorio), para que os servigos essenciais nao 

sejam interrompidos.

E o perecer.

ita-se a apreciagao superior.Sub

5 de janeiro de 2013.Palm

Luis Pa xffandek

OAB/PR 47*633


