
001
PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANA
NOVA SANTA BARBARA

DTSPENSA DE LTCTTAçAO POR
INEXIGIBILIDADE NO 7 12021

Processo Administrativo n" 7'l 12021

OBJETO - Locação de imóvel para instalação de empresa
pelo Programa de Geração de Empregos.

VALOR - R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

DOTAÇAO -

Rua Walfredo Bittencourt de Mo'aes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 8ô.250-000 - Nova
SantaBárbara,PaÍaná-E-E-mails-licltacao@nsb.or.gov.br-www.nsb.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Av. watter Guimaráes da Costa n' 512, Fon€/Fax(0/.3) 266.1222 . CNPJ N.o 95.561 .080/000160' E-mail: pnD!§@otdaJals"b - Nova Santa Bárbara - Paraná

Correspondência Interna n.q lO7 /2021

De: Secretaria de Obras, Trabalho e Geração de Empregos

Para: Licitação

Assunto: LOCAÇÃO DE BARRACÃO

Mediante autorização desta secretaria, solicito a realização de

contrato de locação de bem imóvel particular de propriedade do Senhor losé Manuel

Ferreira Pereira, constituído por um barracão em alvenaria, localizado na Rua Zacarias

Lemes Gonçalves, 466, Cenfio, com área construída d,e 747,43 m2 (Setecentos e

quarenta e um metros e quarenta e três centímetros quadrados). Sendo que área útil

utilizada para a locação será de 577,43 (quinhentos e setenta e sete metros e quarenta

e três centímetros quadradosJ.

O valor mensal a ser pago será de R$ 5.000,00 fcinco mil reaisJ, por

um período de 12 meses, conforme aprovado pelo Conselho Municipal de

Desenvolümento Econômico e com amparo na Lei Municipal n.e t075/2027.

Nova Santa Bârbara,08/09 /2027.
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IPTUeTaxasr202l
lnscrição:
641

Contribuintê:
JOSE MANUEL FERREIRA PEREIRA

Endereço de coíÍespondência:
RUA ZÂCARIAS LEMES GONCALVES, 466 . CENTRO

CEP: 8ô250000 Nova Santa Bárbara - PR

lnscrição:

641

Município de Nova Santa Bárbara

Notificação de recebimento de carnê IPTU e Taxas

lndicâÉo Íiscal:

01.05.001.0030.01 65.001

Contribuinte:

JOSE MANUEL FERREIRA PEREIRA

EndereQo de conespondência:
RUA ZACARIAS LEMES GONCALVES, 466 - CENTRO

CEP: 86250000 Nova Santa Bárbara - PR

Endêreço do imóvel:

RUA ZACARIAS LEMES GONCALVES, 466 . CENTRO

CEP: 86250000 Nova Santã Bárbara - PR

2021

566,00 CPF

Local

Município de Nova Santa Bárbara
lmposto Predial e Territorial Urbano e Taxas 2021eEr

641 01.05.001.0030_0r65.@1 1.059,92 31,00

OEMONSTRÂTIVO

lmpBio P.êdial ê Tediicíiial Urt€no

32.69E,25

80.502,37

0.50
566.00

566,00

0.00

Cor, únÉ. com .L.êonto t.
566,00

509,40

1 2 3 6

31t0512021 31n5t2021 30/062021 30t072021 3AEAl202',l 3010912021 29t10t2021

Endêreço dê mpoÍúênciâ
RU^ ZÀCÂR|ÀS LEITES GONCÂLVES,466 - CENTRO

CEP: 862í1000 Nov. Sânb Aóô.rr - PR

RUÂ ZâCÂRIÂS LETE§ GONCALVES,1156 , CENTRO

CEP: 862í1000 l{ov. S.nL Bárb.r. - PR

JOSE IIANUEL FERREIRÂ PERERA E90.E86.1í 8í 5

Município de Nova Santa Bárbara

Exêrcício:

Total a pagar:

Data:____..1____.1_
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PRBFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Rri \\':rlter Cnimrr:res dÀ Co§rx tr' 512. Él({.3.266.1222) CNP.I n' 9s.s61.080/0001-60

E-mâil: pmnsh ír.ôodr.rom.hr - NovÀ Sirt:l lláÍhnrir - I'ârâná

CONSELHO IVIUNICIPAL DE DBSENVOLVil\{ENTO
ECONOMICO DE NOVA SANTA BARBARA

LEI N" 54712010

So I i ciurçiio d e E n q uod rym eule

I - IDENTIFICACÃO

v Razão Social,À{ome - F,atm' l*ao
Endereço - Rlto alno €o.ffiô

cidacte-Y\9'b-
-knx*at'r-

CEP=

O.|J {r"*

cNPJ/Cpr - 0q, t{55 q6 ) lW t - ETNSC. Esr.qfl{ à5? 6 Ltl 5 rBL. 1a<6G. - 4q - Qa.

2 -NATUREZADA EMPRESA

S.A. Capital Aberto Firma Individual

S.A. Capital Fechado Cooperativa/Associação

Sociedade de Economia Mista Outra

Sociedade Quotas Resp. Limitada

3.ATIVIDADE ECONÔMICA

Industria Extrativa Servicos

x

'.Í Inclustria de Transformação Outros

Gs^+r"qô- Ln"-

46ail-@Estado-1L)@/r@
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PRBFtrITURÂ MUNICIPAL DE NOVÀ SANTA BÁRBÀRÁ
It[i \\'Àrrêr cÍinràrirs di co§t:r n'5 r2, 8(-l].266.1222) CNI'J n' 95.561.080/0001-60

li-Írril: nmnsb'{ioÍdi.rom.br - NoIn Snntn Bárbâr:r - I'srÍnii

Data da Fundação:?( dr rnaçgâ@egistro da Empresa: \/la -OO15a/11q

Repartição:

5- IDENTIFICACAO DOS SOCIOS íInclusivc o solicitante)

[^^**

Nome Profissão RG CPF
.rmn^IÀG".ra eà O@ 6@í -< /t$O.L+54.CyE -a\' -t

ts- -0^ín ofu»CouJ M.qoq 5ar -?- wa.71?.67çt -U
, I

Nome Participação % Cargo
C'di-o:-11\a,tc,cr- fu- Lu,t}r., 9s,oo / Orj",t-r" oâa'c{t,..
t». c. 2.-ul ota- LiIrrc.- 5 . oo'/ dtx
c U J

4- HISTÓRICO DA EMPRESA

6-COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA



PRNFEITURA MUNICIPÀL DB NOVA SANTA BARBARÂ
Itrâ \\'iltor Crim,rrnrs dr Cosrâ n" 5l:. E($.266.1222) CNPJ n' 95.561.0110/000I -60

li-mâil: ptnns b:4 o 
" 

rlâ.rorr.br- - Novr Sânt:r Rárbtlrâ - Pârâná

7- PRODUÇAO:

O OUE VAI SER PRODUZIDO: -

008

ttrrúrorr^g.G.

d

^!u^*

MATERIA PzuMA- 1]-rc.do» J.

-t-

&úo,

METAS DE PRODUÇÃO

A ós I Ano

No de Peças/Mês

Inicial
A ós 6 meses

CapaciCade Total de

Proclu o G5.@_

Administração 'fócnicos Mão-dc-Obra
lualiiiclda.

IniciaI
os 6 meses 2, o

Mão-de-(}bra
Não Quaiificada

Totàl

4A. '1 3
na áa.Jl

Após I ano 3- ? GO <o ?n

8-CERACÃO DE EMPREGOS

p, lt,
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Nova Santa Barbara, 12 dejulho de2O27.

Assunto: Solicitação de barracão para instalação de indústria têxtil

A FATTO CONFECçõES LTDA-ME, inscrita no CNpJ 09.455.463/mO1-12,
Por intermédio do seu representante legal e sócio administrador, com os

devidos poderes, e abaixo assinado, a Sra. ADRIANA MARCTA DA CUNHA
portadora da carteira de identidade n" 23092668 e inscrita no CPF n"

180.458.658-73, vem por intermédio desta solicitar um barracão
industrial, para instalação do seu parque fabril.



ATA DE REUNIÂO DO CONSELHO MUNICIPAT DE DESENVOTVIMENTO
ECONÔMICO DE NOVA SANIA BÁRBARA

Aos 27 dias (vinte e sete) do mês de 07 (Julho) do ano de 2021 (dois mil e vinte um),
às 14:00 horas, na sala do Gabinete na Prefeitura Municipal, reuniu-se o Conselho
Municipal de Desenvolvimento Econômico de Nova Santa Bárbara, nos moldes da Lei
n.o 54712010 (quinhentos e quaÍenta e sete do ano de dois mil e dez), com a
finalidade de eleger seu presidente. Abertos os trabalhos, por unanimidade foi eleito
para presidir o Conselho o Senhor Eduardo do Socorro Araújo, que de imediato
aceitou, assumiu a direção dos trabalhos, agradeceu a presença dos presentes e
convidou a Senhora Sirlene Braz do Prado para secretariar a reunião. Assumindo a
Presidencia do Conselho, o Senhor Presidente apresentou dois pedidos de empresas
para serem beneficiadas nos moldes da Lei de lncentivo a Política de
Desenvolvimento Econômico e Social do Município, sendo elas: a empresa Lucas
Faustino de Lima, inscrita no C|{PJ sob n.o 42.272.7271000í -78, que presta
serviços de costura e acabamentes de tecido, que conforme solicitação de
enquadramento gera em torno de 06 (seis) empregos, com uma previsáo de gerar até
11 (onze) empregos após o periodo de um ano, onde solicitou como inóentivo do
Município a cessâo de um barracão localizado na Rua Walfredo Bittencourt de
Moraes. A outro empresa solicitante é a Fatto Confecções Ltda - Me, inscrita no
CNPJ sob n.o 09.455.463/000í -í 2, que presta serviços de confecçáo de roupas para
vestuário. Conforme solicitação de enquadramento referida empresa gera atualmente
43 (quarenta e três) empregos, com uma previsão de gerar até 84 (oitênta e quatro)
empregos após o prazo de um ano, onde solicitou o pagamento de aluguel, agua e luz
como incentivo por parte da Municipalidade. Após debates e analises, foi aprovado
pela Comissão o incentivo pleiteado pela enrpresa Lucas Faustino de Lima, inscrita
no CNPJ sob n.o 42.272.12710001-78, sqndo a cessão de uso de um barracão em
alvenaria localizado na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, por um prazo de 24
(vinte quatro) meses. Em relação ao pedido de incentivo da empresa Fatto
ConÍecções Ltda - Me, inscrita no CNPJ sob n.o 09.455.463/0001-'12, foi aprovado
pela Comissão o incentivo pleiteado refeÍente ao pagamento de aluguel, mediante as
seguintes condições: manter os emptegos já existentes, manter os empregos
terceirizados que são realizados dentro do barracão, cumprir fielmente e na Íntegra os
empregos apresentados na solicitação fle enquadramento apresentado à Comissão.
Quanto ao pagamento de agua e luz foilreprovado pelos Conselheiros. O beneficio da
referida empresa será pelo prazo de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual
período a pedido da empresa e após âprovaçáo deste Conselho. Como nada mais
havia a tratar, o Senhor Presidente edcerrou a presente reunião e solicitou que se
lavrasse a presente ata, que, depois dê lida e aprovada, vai por todos assinada.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Rüâ § :rlrer Cuimâr:ies dâ Cosr,l n" 512, 8{1.3.266.I222) CNIJ n" 95.561.080/0m I -60

E-nrnil: Dmnsh ir ordÂ.com.br - Nor'â Sânlâ Bárbârâ - Pârâní

09 - PREVISAO DE INICIO DAS ATIVIDADES:

r .A/rN oY\dÂ1.nnÍô

O\ ?rbryt6X@
çtl. bbat qqqct

€064e4a1

h cruar' Ctç"gT-rraÀ Uu-
co '"bnqa.cS LiV TRGa 4?jb72

Ub bao6 4atr7

12- INCENTTVOS SOLICITADOS AO PROGRAMA DE
DESENVOLVIMf,NTO INDUSTRIAL E DE GERAÇÃO DE
EMPREGOS

d^- ,l_

u en cos os documentos àpresontâdos e vertladeirls ls

\

t)ec

informações prcstadas.

Nova Santa Bárbara/e 101 lá..Oaq

IO- REFERENCIAS COMERCIAIS:
dt

I -RE C

?tãft...- -//

ar/^Tr/- , .n-*
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Aos 27 dias (vinte e sete) do mês de 07 (Julho) do ano de 2021 (dois mil e vinte um),
às í4:00 horas, na sala do Gabinete na Prefeitura Municipal, reuniu-se o Conselho
Municipal de Desenvolvimento Econômico de Nova Santa Bárbara, nos moldes da Lei
n.o 54712010 (quinhentos e quarenta e sete do ano de dois mil e dez), com a
finalidade de eleger seu presidente. Abertos os trabalhos, por unanimidade foi eleito
para presidir o Conselho o Senhor Eduardo do Socorro Araújo, que de imediato
aceitou, assumiu a direção dos trabalhos, agradeceu a presença dos presentes e
convidou a Senhora Sirlene Braz do Prado para secretariar a reunião. Assumindo a
Presidencia do Conselho, o Senhor Presidente apresentou dois pedidos de empresas
para serem beneficiadas nos moldes da Lei de lncentivo a Política de
Desenvolvimento Econômico e Social do Município, sendo elas: a empresa Lucas
Faustino de Lima, inscrita no CNPJ sob n.o 42.272.7271000í -78, que presta
serviços de costura e acabamentos de tecido, que conforme solicitaçáo de
enquadramento gera em torno de 06 (seis) empregos, com uma previsão de gerar até
11 (onze) empregos após o perÍodo de um ano, onde solicitou como incentivo do
Município a cessão de um barracão localizado na Rua Walfredo Bittencourt de
Moraes. A outra empresa solicitante é a Fatto Confecções Ltda - Me, inscrita no
CNPJ sob n." 09.455.463/000í -í 2, que presta serviços de confecção de roupas para
vestuário. Conforme solicitaçáo de enquadramento referida empresa gera atualmente
43 (quarenta e três) empregos, com uma previsão de gerar até 84 (oitenta e quatro)
empregos após o prazo de um ano, onde solicitou o pagamento de aluguel, agua e luz
como incentivo por parte da Municipalidade. Após debates e analises, foi aprovado
pela Comissão o incentivo pleiteado pela empresa Lucas Faustino de Lima, inscrita
no CNPJ sob n.o 42.272.7271000í -78, sendo a cessão de uso de um barracão em
alvenaria localizado na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, por um prazo de 24
(vinte quatro) meses- Em relação ao pedido de incentivo da empresa Fatto
Confecções Ltda - Me, inscrita no CNPJ sob n.o 09.455.463/000í -í 2, foi aprovado
pela Comissáo o incentivo pleiteado referente ao pagamento de aluguel, mediante as
seguintes condições: manter os empregos já existentes, manter os empregos
terceirizados que são realizados dentro do barracâo, cumprir fielmente e na íntegra os
empregos apresentados na solicitação de enquadramento apresentado à Comissão.
Quanto ao pagamento de agua e luz Íoi reprovado pelos Conselheiros. O beneficio da
referida empresa será pelo prazo de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual
período a pedido da empresa e após aprovação deste Conselho. Como nada mais
havia a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente reunião e solicitou que se
lavrasse p nte ata, que, depois de lida e aprovada, vai por todos assinada

ATA DE REUNÉO DO CONSELHO MUNICIPAT DE DESENVOTVIMENTO

ECONÔMICO DE NOVA SANTA BÁRBARA
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Ministério da Fazenda
Secrelaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

No do cPF: 890.886.118-15

Nome: JOSE MANUEL FERREIRA PEREIRA

Data de Nascimento: 09/0í/'t 952

Situação Cadastral: REGULAR

Data da lnscrição: anterior a 10/11/1990

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 09:'12:28 do dia í4109/202í (hora e data de Brasília)
Código de controle do comprovante: 1í3C.06DA.4AA2.CD3E

Este documento não substitui o "Comorovante de lnscrição no CPF'.

(Modêto âpmvado peta |N/RFB no í.S40, de 13/O2/2Oí5.)
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PREFEITURA MUNICIPAL 015
NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA

CORRESPONDENCIA INTERNA N',I05/202í

Nova Santa Bárbara, 09llgl2121.

De: Setor de Licitações

Para: DepaÉamento de Contabilidade

Assunto: Locação de bem imóvel

Senhora Contadora:

Tem esta Íinalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotação
orçamentária para a locaçáo de bem imóvel, conforme aprovado pelo Conselho
Municipal de Desenvolvimento Econômico e solicitado pela Secretaria Municipal de
Obras, do Trabalho e Geração de Empregos, num valor mensal de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), por um período de 12 (doze) meses, totalizando R$ 60.000,00
(sessenta mil reais).

Sendo o que se apresênta para o momento

Atenciosamente,

Elaine C uditk dos tos
Setor de Licitações

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, I - 86.250-000
Nova Santa Bárbar4 Paraná - E - E-mail - Iicitacao@nsb.pr.gov.br - wrvw.nsb.pr.sov.br
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NOVA SANTA BARBARA 016

CORRESPONDÊNCN INTERNA

Nova Santa Bárbara, 09 de setembro de2021.

De: Departamento de Contabilidade

Para: Departamento de Licitação

ASSUNTO: Dotação orçamentária

Venho por meio desta, em resposta a Correspondência lnterna n" 10512021,

que solicita Dotações Orçamentárias para a locação de bem imóvel, encaminhar

relatório anexo.

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,

Laurita de Ca Almeida
Contadora

Recebido por: glp\Zotl
atura data

@//,,

Rua walfredo Bittencourt de Moares no 222, Íone 43.9266.8'100 c.N.p.J. N.. 95.s6í.ogo/ooo1€o
E-mail: pmnsb@nsb.pr.eov.br - Nova Santr Bárbara _ paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 0910912021

Em atenção à correspondência expedida pela Secretaria de Obras,
do Trabalho e Geração de Empregos, solicitando a locaçâo de bem imóvel,
conforme aprovado pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, num
valor mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por um período de 12 (doze) meses,
totalizando R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sendo que foi informado pela Divisão
de Contabilidade da existência da previsão orçamentária.

Outrossim, solicito a emissáo de um Parecer Jurídico, levando-se
em consideração a possibilidade de dispensa de licitação.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine C n d Santos

Setor de Licitações

Rua WalAedo Bittencourt de Moraes, 222 - Cep. 86250-000 - Fone/Fàx (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N.. 95.561 .080/0001-60
E-mail: Iicitacao@nsb.pr.qov.br - Nova Santa BarbaB - paraná

018

Prezada Senhora,
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NOVA SANTA BARBARA

Processo de dispensa de licitação

Assunto: Locaçáo de Imóvel para instalaçâo da Empresa pelo

Frograma de Geração de Empregos.

Vem ao exarne dessa Assessoria Juridica, na forma do art. 38, VI da

Lei 8666/93, o presente processo administrativo, que visa à locaçáo

de imóvel para instalaçáo da Empresa Fatto Confecções, conforme

pedido da Secretaria de Obras e Geraçâo de Empregos, a qual somente

expõe pedido de enquadramento da empresa no Programa de Geraçáo

de Empregos, e junta ata da Comissáo responsável pela aprovaçáo do

incentivo.

Aspectos Jurídicos:

Na sistemática da Lei n" 8.666/1993, a locaçáo de imóveis encontra-

se prevista como uma das hipóteses de dispensa de licitaçáo, fato este

que ensejou a manifestaçáo dos órgãos de controle em vários casos,

formando, no âmbito do Tribunal de Contas da Uniáo (TCU), uma

jurisprudência que influenciou na ediçáo da [,ei n" 14.133/2021 (a

nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos).

A Lei n" I 4. 133 I 2O2 I modiÍica parcialmente a natureza da contrataçáo

relacionada à locaçáo de imóveis, náo só por destinar um dispositivo

próprio a esse Íim como também por excluir tal modalidade de

contrataçáo como licitaçáo dispensável, permitindo, ainda que como

exceção, a contratação direta mediante a inexigibilidade de licitaçáo.
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NOVA SANTA BARBARA

De acordo com o artigo24, X, daLei n" 8.666/1993, é dispensáveI a

licitaçáo para locaçáo de imóvel destinado ao atendimento das

finalidades precípuas da Administraçáo, cujas necessidades de

instalaçáo e localizaçáo condicionem a sua escolha, desde que o preço

seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliaçáo prévia.

Portanto, para a perfeita subsunçáo do caso concreto à hipótese legal

autor2adora da contratação direta, é mister a conjugaçáo de três

requisitos objetivos, quais sejam: 1) destinaçáo do imóvel ao

atendimento das finalidades precípuas da Administraçáo,

evidenciando-se a correlaçáo entre as atividades que seráo

desenvolvidas no imóvel locado e a missáo do órgão ou enüdade

contratante; 2) escolha do imóvel ballzada pelas necessidades de

instalaçáo e de localizaçáo do ente público locatário; e 3)

compatibilidade do preço (aluguel) com valores de mercado, mediante

avaliaçáo prévia, sendo recomendável que os laudos utilizados para

subsidiar as locações estejam em conformidade com as normas da

ABNT, no caso a NBR 14653-2.

Insta salientâr que, mesmo na contrataçáo direta, é imprescindÍvel

atentar para a fundamentaçáo dos atos e a devida formali,aç1o 6o

processo administrativo, demonstrando inequivocamente que a opçào

escolhida e os critérios utilizados de seleção, respaldados em estudos

preliminares, pareceres e outros documentos comprobatórios,

resultaram na contrataçáo mais vantajosa para a Administraçáo,

observando-se os principios fundamentais apücáveis às contratações
públicas.

Ainda que vários imóveis satisfaçam as condições desejadas pela

Administraçáo, encontra-se na esfera do poder discricionário do gestor
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contratar a locaçáo por meio de dispensa de licitaçáo (artigo 24, X, da

Lei n' 8.666 lL993l. Caso contrá,rio, o enquadramento da locaçáo do

imóvel na hipótese de dispensa de licitaçào prevista no artigo 24,X, da

Lei n" 8.666 /1993, seria irregular, náo se justificando a ausência de

realizaçáo do devido processo licitatório. Inaplicável, portanto, a

contrataçáo direta se houver mais de um imóvel nessas condições.

Náo se pode olvidar que o artigo 24 da l*í n" 8666 11993 indica as

hipóteses em que a licitaçáo é juridicamente viável, embora a lei

dispense o administrador de reafízâ-la. Jâ no caso de inexigibilidade, a

licitaçáo é inviável, ou seja, impossivel de ser realizada, tendo em vista

fatores que impedem a competitividade.

Nesse contexto, a conclusão acerca da caracterizaçáo da inexigibilidade

de licitaçáo faz-se em momento logicamente anterior ao do

reconhecimento da dispensa. Num primeiro momento, avalia-se se a

compeüção é ou náo viâvel. Se náo for, caracteriza-se a inexigibilidade.

Se houver viabilidade de competiçáo, passa-se à veriÍicaçáo da

existência de alguma hipótese de dispensa.

E raro, em geral, um único imóvel que atenda às necessidades da

Administraçáo, o que seria, sim, caso de inviabilidade de competiçáo,

à evidência da inexigibilidade de licitaçáo. Muitas vezes, uma
pluralidade de imóveis atende aos requisitos definidos pelo poder

público sem que isso implique a necessidade de licitar, até porque náo

é tarefa fáciI promover um certame em que seja realizada seleçáo com
critérios estritamente objetivos, dentro dos principios norteadores da
licitaçáo, e que assegure a obtençáo da melhor contrataçào.

Ao prever a possibilidade de dispensa de licitaçáo para a locaçáo de

imóveis, o legislador da Lei n" 8.666/1993 deve ter antevisto as
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diÍiculdades em se estabelecer critérios objetivos de avaliaçáo de

propostas ante as inúmeras variáveis que acompanham a seleçáo de

tal espécie de objeto (valor do aluguel do imóvel, localiz4ç1s, áÍ..,
proximidade de serviços publicos, qualidade das instalações,

segurança da regiáo, faciüdade de acesso, custos condominiais, entre

outros).

Por seu turno, o sobredito inciso V do caput do artigo 74 assinala que

é inexigivel a licitaçáo quando inviável a competiçáo, em especial nos

casos de, entre outros, "aquisiçao ou locaçao de imóuel cujas

caractertsticas de instalações e de locatizaçdo tornem necessdia sua

escollw".

Da leitura desses dispositivos, extrai-se conclusáo no sentido de

que quando a Administraçáo adota o regime jurídico da Lei no

14.133/2021, entre os vários imóveis que podem satisfazer as

condições por ela desejadas para ocupaçáo, nào mais se encontra na
esfera do poder discricionário do gestor publico a efetivaçáo de sua
locaçáo por dispensa de licitaçáo. A soluçáo será, necessariamente, a
realizaçâo de processo licitatório.

Por outro lado, se somente um único imóvel for capaz de atender à
necessidade da Administraçáo, estará, entáo, justiÍicada a
inexigibilidade de licitação, por inviabilidade de competiçáo, devendo
ser observados, na contrataçáo direta, os seguintes requisitos previstos

O artigo 51 da Lei no l4.l33l2o2L, por sua vez, estabelece que a

locação de imóveis "deuerd ser precedida de licitaçao e aualiaçdo préuia

do bem, do seu estado de conseruaçã.o, dos cusÍos de adaptaçoes e do

prazo de amortizaçd.o dos inuestimentos necesscinos", ressalvando, para

tanto, o disposto no inciso V do capuÍ do artigo 74 da referida lei.
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no parágrafo 5o do artigo 74 daLein" 14.133/2021: 1) avaliaçáo prévia

do bem, do seu estado de conservaçáo, dos custos de adaptações,

quando imprescindiveis às necessidades de uülizaçáo, e do prazo de

amortizaÇáo dos investimentos; 2) certiÍicaçáo da inexistência de

imóveis públicos vagos e disponiveis que atendam ao objeto; e

3)justificativas que demonstrem a singularidade do imóvel a ser locado

pela Administraçáo e que evidenciem vantagem para ela.

A mera participação de ente da Administraçáo em uma relaçáo

contratual caracteristicamente privada não deve signiÍicar a incidência

integral do regime de Direito Público. Daí a necessidade de se

diferenciarem os contratos privados praticados pela Administraçáo dos

contratos administrativos propriamente ditos.

Exemplo da situaçáo acima delineada é justamente a locaçáo de

imóveis em que o poder publico é o locatário. Esse tipo de ajuste,

conquanto regido por algumas regras de Direito Público, sofre maior
influência de normas do Direito Privado, aplicando-se, na essência, as

regras de locaçáo previstas na Lei do Inquilinato.

Como visto, ao contrário do quanto disposto na Lei no 8.666/ 1993, com
a nova Lei de Licitações, a locaçáo de imóveis passou a contar com
dispositivo legal próprio, o qual estatui que deverá ser precedida de

licitaçáo. Dito de outro modo, à locaçáo de imóveis a licitação passou
a ser regra e náo exceçâo.

Por outro lado, diferentemente do que prevê a l*i n" g.666 /1993, ainda
quando necessária a contrataçáo direta, a locaçáo de imóveis, no
contexto da Lei n" 14.133/2Q2L, realiza-se por meio de inexigibilidade
de licitaçáo e náo de dispensa. Nesse contexto, a nova lei privilegia a
ampla concorrência, sem eliminar a hipótese de contrataçáo direta,

NOVA SANTA BARBARA
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mas por inexigibiiidade, a qual ocorrerá quando a escolha for

justiÍicada como a mais eÍiciente, tudo devidamente formalizado no

processo próprio.

Sabe-se que o Parecer Jurídico em Processos Licitatórios, cumpre a

funçáo de anáüse à legalidade do procedimento, bem como os

pressupostos formais da contrataçáo, náo estando entre seus objetivos

opinar sobre aspectos de oportunidade e conveniência administrativa.

Desta forma, o gestor deve demonstraÍ o cumprimento dos princípios

legais acima expostos, na legislaçáo em vigor, definindo de forma clara

e objetivo os objetivos e reqüsitos para sua caracterizaçáo.

À consideração superior.

A
rtezÍ/nCo ilcken

Procuradora Jurídica

l0
oq

?o
d

Nova Santa Bárbara,09 de setembro de2027.
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RELAToRTo rÉcxtco DE vrsTORIA

r. rrrRoouçÃo:

1.1. Proprietário: JosÉ uRNurL FERREIRA PEREIRA

1.2. Objetivos da avaliação: Analisar as condições fisicas do estabelecimento do

senhor JosÉ MANUEL FERREIRA PEREIRA, portador do CPF 890.886.118-15;

verificando o prédio em questão, fazendo a análise estrutural e estética do local,

bem como condições de habitação e trabalhabilidade.

1.3. Objeto da avaliação: EdiÍicação Comercial do senhor JOSE MANUEL
FERREIRA PEREIRA. Análise da ediÍicação, área de trabalho e atendimento,
situado na Rua Zacarias Lemes Gonçalves, euadra 0í-A - Lote 03, centro, na

cidade de Nova santa Bárbara-pr., com uma área total do lote de í.059,92 m, e
ediÍicação 741,43 m. VeriÍica-se nas figuras 02 e 03 a localização.

\1

FIGURA 0't - Estabelecimento

?

-l
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FIGURA 02 - Localização (coogte Maps)

2

FIGURA 03 - Google Maps
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2. APRESENTAÇAO:

o PROPRIETARIO DA EDIFICAÇÃO COMERCIAL, situado na Rua Zacarias Lemes

Gonçalves, Quadra 01-A, Lote 03, Centro, na cidade de Nova Santa Bárbara-Pr.,

acompanhou a visita técnica para a elaboração do presente RELATÓR|O fÉCrutCO

DE VISTORIA, para verificar as condiçÕes da construção, bem como a verificação

da estrutura e condicionamento estético do local.

Foi realizada a visita técnica por profissional habilitado, NA DATA DE 13 DE

SETEMBRO DE 2021, levando-se em conta uma análise técnica e visual,

interpretativa e interrogativa, sendo feitas perguntas ao proprietário, bem como:

Condições da estrutura da construçâo;

CondiçÕes estéticas da edificação;

Possíveis impactos ambientais gerados provenientes do desenvolvimento

industrial;

lmpactos urbanísticos;

Aspectos gerais.

a

a

a

a

A metodologia básica que auxiliou este Relatório se baseou nos Normativos:

3. PROCEDIMENTOS REALIZADOS:

Foi feita uma visita nos locais descritos, no dia j3to9l2o21 , para verificação dos fins
da edificação. Por meio de um diagnóstico analítico sobre a situaçâo atual da
ediÍicação, o presente Laudo foi rearizado com inspeção visuar e registro
fotográfico. Foram analisadas, também, informações complementares obtidas
durante a visita ao local, descritas pelo proprietário.

a

NBR 14037/201 I - Manual de Uso e Conservação e Manutençáo de

EdiÍicações, versão corrigid a de 2014:

NBR-5674/2012 - Norma Brasileira para Manutenção de Edificações, da

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

a

\
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3.1. Fase inicial e documental:

Vistoria com o acompanhamento do Proprietário do local Sr. José Manuel

Ferreira Pereira;

Registro fotográfico dos locais da edificação onde há o trabalho efetivo

a

3.2. Elaboração do Relatório:

Análise do registro fotográfico, juntamente com a descrição dos serviços

realizados, levando-se em conta os Normativos relacionados à consúução

civil;

a

Conclusôes gerals.

4. PARÂMETROS DEAVALIAÇÃO

De acordo com a ClassiÍicaçáo do Nível de lnspeçáo, este Trabalho se classifica

como sendo de Nível 1, por ser objeto de análise de uma edificação já construída.

4.1. Critérios de avaliação:

Verificação das condiçÕes estruturais e estéticas da edificação

4.2. Avaliação Técnica

O local foi visitado, verificando assim as condições estéticas e estruturais, bem como

de trabalhabilidade e impactos gerados nos arredores. lmportante ressaltar que essa

visita técnica foi para vistoriar a edificação, com critérios técnicos de engenharia,

conforme abaixo:

Nas figuras 04 a 12, verifica-se o empreendimento onde é desenvolvido o

serviço de costura. Visualmente o prédio encontra-se em boas condiçÕes

estruturais e estéticas e nâo apresenta dificuldades de continuar em

operação. Aconselha-se somente que os serviços dentro do empreendimento

4
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a

FIGURA 04 - O próprio autol

a

a

5

sejam feitos de forma mais organizada, para que se evitem acidentes durante

o desenvolvimento dos mesmos.

O prédio aprêsenta robustez e estruturalmente encontra-se bem. Não foram

encontrados problemas de recalque estrutural, nem Íissuras de caráter

problemático.

Danos ambientais oriundos do processo industrial não foram encontrados no

empreendimento. No prédio nâo sâo desenvolvidos serviços de natureza

poluitiva.

O ganho ecônomico para o Município é impactante, visto que o
empreendimento ofêrta êmpregos em áreas diversas.
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FIGURA 05 - O pÍóprio autor
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FIGURA 05 - O próprio autor
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FIGURA 07 - O próprio autor

FIGURA 08 - O próprio autor
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FIGURA 09 - O próprio autor
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FIGURA 10 - O próprio autor

FIGURA í1 - O próp.io autor

8

FIGURA '12 - O próprio autor
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5. RESPONSABILIDADE:

A responsabilidade técnica deste Laudo está limitada ao nível da inspeçáo

solicitada. O PROFISSIONAL, no ato, Engenheiro Civil Danilo Dassayev Gozi,

exime-se de qualquer responsabilidade técnica quanto ao cumprimento das demais

medidas necessárias que náo foram objeto de análise deste trabalho. Exime-se de

qualquer responsabilidade técnica o proÍissional, sobre a análise de elementos,

componentes, subsistemas e locais onde não foi possível executar a lnspeçâo na

Edificação.

6. CONCLUSÃO:

A partir dos dados expostos no presente Laudo Técnico de Vistoria na ediÍicação

comercial do Sr. José Manuel Ferreira Pereira, situada na Rua Zacarias Lemes

Gonçalves, Quadra 01-A - Lote 03, Centro, na cidade de Nova Santa Bárbara-Pr,

constata-se que o empreendimento está em apto para prosseguir com os serviços

que desenvolve.

Deve ser sempre observado pelo proprietário o uso correto de equipamentos de

segurança por parte dos funcionários, de modo que estes náo sofram nenhum dano

subjacente.

No empreendimento não sâo desenvolvidos serviços de caráter poluitivo, nâo sendo

prejudicial ao meio ambiente.

Para a cidade, o empreendimento possui grande valor econômico, uma vez que

oferta muitos serviços, em diversas áreas, fomentando a economia do local.

Consta-se que para efeito de locação do prédio, os valores devem seguir

parâmetros que se enquadrem entre 0,5 e 1,00/o do valor atual do empreendimento,

sendo este, fornecido por corretores proÍissionais ou uma comissáo avaliadora do

Município.

No mais, tudo ok.

033
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7. Profissional Responsável

Nada mais tendo a acrescentar, o presente Relatório é encerrado com 10 (dez)

folhas impressas, sendo as primeiras rubricadas e a última assinada.

Nova Santa Bárbara, 13 de Setembro de2021

,034

Danilo DassaY-ev 
Gozi

,*,.,{*,Hil:ri1:,**"
htlGa,
Engenheiro Civil

Danilo Dassayev Gozi
CREA-PR: 161.684/D

10



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

AVALTAçÃO

FIGA AVALIADO O IMOVEL ACIMA MENGIONADO EM

R$ 1.500.000,00 [um milhão e quinhentos mil reais].

COMISSAO DE AVALIACAOil

M-tb6,
Cristiano lmeida Danilo Dassayev Gozi We rt Trindade

Rua walfiedo Bittencourt de Moraes n'222, centro, I 43. 3266.8100, x - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,

',2/,2

Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.or.eov.br - Site - www.n nr.gov.br

035

Nova Santa bárbara, 13 de setembrc de 2021.

Contribuinte: JOSE MANUEL FERREIRA PEREIRA

lnscrição Municipalda propriedade: n" 641

Area Total do Terreno: 1.059,92 M'

Área Constru ida: 741,43 Mz

Endereço: Rua Zacarias Lemes Gonçalves, n" 466, centro

Observação: Barracão da Costura
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NOVA SANTA BARBARA
Estado do Paraná

DTSPENSA DE LICITAÇAO
INEXIGIBILIDADE N' 7 l2O2L

Processo Administrativo no 7l I 2O2L

POR

De acordo com o procedimento administrativo

instaurado pelo Município, objeto da Correspondência Interna de 08

de setembro de 2O2L, referente ao processo de INEXIGIBILIDADD DE

IJ0ITAçÃo, para as despesas com a I,,cAçÃo DE I||IÓVEL PARA

IIiISTAI.AçÃO DD EMPRE;SA PEIN PROGRAMA DD GERAçÃO DE

EMPRE,CTOS, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de

Obras, do trabalho e Geração de Empregos, tendo sido atendidas as

norrnas legais e pertinentes, na forma do contido no inciso V do caput

do artigo 74, da Lei n' L4.l33l2O2L, caractertza-se a referida

inexigibilidade de licitaçáo.

Publique-se na forma da Lei.

Nova Santa bara, 14 de etembro de 2.021.

t1

VALERIO
nicipal

Rua Walfredo Binencourt de Moraes 222, 7 43. 326681 00 - B - 86.250-000 - sire - uryvw.nsb.pr.sov.br -
E-mail: Iic - Nova Santa Bárbara Pr
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TCEPR

Detalhes processo licitatório

In§itriÊo Fiírônceirâ

Coíltrato de Empíé§,íD

DêÍriÉo Resumidâ do Objeto' Locação de imóvel parô instalação de emp{esa Éb Proqrama dê C€rôção de

Empregos

0,00

Voltaí

60.000,00

r4tcBt202t

Há iteÍÉ exdusivo6 para EPP/MP

Há cota de pãítcipaÉo pôrâ EPP/MP w Per.entualde paíticlpãção:

Trata-se dê obÍâ c!ín êxigêÍÉiâ de subcontsatação de EPP/MÉ?

tlá pÍkriíaê parô aquisi;ô€s dê mlrcnpÍEsas regbôais ou loaais?

Data Carrelam€nto

CPf : 42715129Sa {laqqlt)

Do{a6o OÍçâíírêÍÊáriâ'

Prep ÍniÍÍÍdReíeÍeítcb de píeço -

Dab tub0caÉo T€íÍb ratifi(ã@

tE rrê Lânçíi€ítto & Edibl

Data dâ ÂbêítJrâ das PÍopofi6

09001082440380203 13190160000

P.Eesso Inexigiüluàdê

71l2O2r

No lidtàção/dlsp€isa/ineriJibilidader 7

Modalkadei

NúmeÍo edibupÍocesso!

Ano' 202t

https://servicos.tce.pr.gov.brlTcEpR/MunicipaUAMUDetalhesprocessocompra.aspx 1t1

Entidôde Exeolora MUNICÍPIO DE NOVA SÂMrA úRBARÁ

pror..l.nt.. d. o.9.nl.nor lnt.rn..lon.l./Bultll.t.r.l. ó.


