
PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA -'001

Estado do Paraná

MEWWSABE@m*ffi4
Processo Administrativo n." 04312014

Objeto - Arrendamento de propriedade para extração de

cascalho, que será usado para pavimentação

das estradas rurais.

Valor Máximo - R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Dotação -

04 - Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de
Empregos;
001 - Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de
Empregos;
15.122.0100.2009 - Manutenção das Atividades da Secretaria
de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos;
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física;
630;

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes no 222, Cenuo, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná -
E-mail - licitacaor@rsb.pr.gov-br - www.nsb.rr.sov.bÍ
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À Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Fone/ Fax - (43) 3266-8100
Setor de Compras - Maria nde
Email: licitacaonsb@qmail.com

EMPRESA (RAZÃO SOCTAL):
--'É

ENDEREÇo: W*^9 YU.0âlÀ
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À Prefeítura Municipal de Nova Santa Bárbara
Fone/ Fax - (43) 3266€100
Setor de Compras - Maria Rezende
Email: licitaca ons mail.com

EMPRESA (RAZÃO SOCTAL):
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À Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Fone/ Fax - (43) 3266-8100
Setor de Comp ras - Maria Rezende
Email: licitacaonsb@qmail.com
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PRIFEI'!!RÂ MUNICIPÁL

ffiffiffiçp
CORRESPONDÊNCIA IT{TERNA

Nova Santa Bárbara,28 de maio de 2014.

De: Setor de Licitaçóes

Para: DepartamentodeContabilidade

Assunto: Arrendamento de propriedade para extraçáo de cascalho.

Senhorita Contadora:

Sendo o que se apresenta para o momento.

Àtenciosamente,

Elaine
Setor de itaçáo

Rua Walfredo Binencouí de Moraes n'222, CentÍo, Fore 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,

Paraná - E-mail - licitacao6)nsb.or.eov.br - www.nsb.or.goÍ.br

Tem esta hnalidade de solicitar a Vossa Senhoria,
dotaçáo orçamentária para arrendamento de propriedade para extração de
casca-lho, que será usado para pavimentaçáo das estradas rurais conforme
solicitado pelo Sr. Antônio Eugênio Tosti Gabriel, Chefe da Divisão de Meio
Ambiente, num valor previsto de R$ 6.000,0O (seis mil reais).
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PRETEITURA MUNICIPÂLwffim
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Em atenção à correspondência interna expedida
por Vossa Senhoria em data de 2810512014, informamos a existência de
previsâo de recursos orçamentários para arrendamento de propriedade
para extração de cascalho, que será usado para pavimentação das
estradas rurais conforme solicitado pelo Sr. Antônio Eugênio Tosti
Gabriel, Chefe da Divisão de Meio Ambiente, num valor previsto de R$
6.000,00 (seis mil reais).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária
e

04 - Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos;
001 - Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos;
15.122.0100.2009 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras,
do Trabalho e Geração de Empregos;
3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física; 630;

Sendo o que se apresenta para o momento

Nova Santa Bárbara,28 de maio de2AM

Atenciosamente,

/' --J
Laurita le Souza Campos

Contadora
cRC 045096/0-4

Rua Waltedo BittençouÍt de Moraes n" 222, Centro, Fone 4j, 3266.8100, CEP ' 86,250-000 Nova Santa Bárbar4

Paraná - §1§\r.nsb pr.cov,br



PREFEITURA MUNICIPAL ,008

NOVA SANTA BARBARA
Estado do Paraná

CORRESPONDÊNCA INTERNA

Nova Santa Bárbara PR, 29 de maio de 2014

De: Setor de Licitações

Para: Assessor Juridico

Assunto: Arrendamento de propriedade para extração de cascalho.

Prezado Senhor

Em atenção à correspondência expedida pelo Sr. Antônio

Eugênio Tosti Gabriel, Chefe da Divisão de Meio Ambiente, solicitando o

arrendamento de uma propriedade para extração de cascalho, que será usado para

pavimentação das estradas rurais, num valor previsto de R$ 6.000,00 (seis mil reais)

para um período de 07 (sete) meses e informados pela divisão de contabilidade da

existência orçamentária através da dotação:

04 - Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos;

001 - Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos;

15.122.0100.2009 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, do

Trabalho e Geração de Empregos;

3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física; 630;

Outrossim, encaminho a Vossa Senhoria este processo para que

tenha o parecer juridico.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elai Cns Lu tk

Setor de Licita

Rua walfredo Bittencoun de Moraes n' 222. Centro, Ione 43. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa

Bárbara, Pamná E-mail - iicitacaa.0nsb..pr-gt.rv.br - rvws. nsb..Dr.tov.br
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PREFEITURA IúUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PÂRANÁ

Origem: Assessor Juridico

Destino: Setor de LicltaçÕes

PÀRECER JI'RIDICO

Para exame conforme expediente
encaminhado a esse Assessor Juridico em data
de 29 de Maio de 20L4, visando emissão de
parecer sobre o processo de licitação,
referente a arrendamento de uma propriedade
para extração de cascalho, que será usado
para pavimentação das estradas rurais, por
um periodo de 01 (sete) meses, sendo o vafor
previsto de R$ 6.000,00 (sei-s miI reais), e
a despesa será suportada com recursos da
Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração
de Empregos, conforme i-nformação prestada
pelo Departamento de Contabili-dade do
Municipio, atendendo ao contido no artigo
14, da Lei n" 8.666/93.

Houve a mani-festação do
Departamento de Contabilldade do Municlpio
indicando disponíbil-idade orçamentária,
estando desta forma, cumprido o di-sposto no
artigo 14, da Lei no 8.666/93, onde prevê
que nenhuma compra ou serviço será feita ou
contratada sem a adequada caracterização de
seu objeto e indicação dos recursos
orçamentários para o seu pagamento, sob pena
de nufidade do ato e responsabilidade de que
l-he tiver dado causa, in verbis:

Rua Walfredo Bittencourt dc Moraes no 222, Centro, Fone ,13. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa
Bárbara Paraná - rvrvrv.nsb.pr.qov.br
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PREFEITURA l,i4UNlCl PAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

"Art. 14. Nenhuma compra será feita sertr a
adequada caracterização de seu objeto e
indicação dos recursos orçamentários para
seu paganento, sob pena de nulidade do ato e
responsabilidade de quem the tiver dado
causa. "

A matéria é trazida
juridica com amparo no art. 38,
Lei de LicitaÇÕes e
Administrativos -

a aprecaaÇao
inc. VI, da

Contratos

Quantoàconsuftaacerca
processo de Iicitação, Por se tratar
obra, na Lei no. 8.666 de 2l de junho
1993, têm-se os seguintes dispositivos:

do
de
de

Art. 24. É dispensável a licitação:
X - para a compra ou locação de imóvel
destinado ao atendimento das finalidades
precípuas da adminístração, cujas
necessidades de instalação e localização
condicionen a sua escolha, desde que o preço
seja compatível com o valor do mercado,
segundo avaliação prévia;".

Ass j-m, de acordo com o diploma
1egal, conhecido como Lei das Licitações e
dos Contratos, poderá ser dispensada a
Iicitação para locação de imóve1 destinado
ao atendimento das finalidades essenciais da

Rua Waltedo Bincncoun de Moraes n'222, Centro, Fone 43. 32ó6.8100, CEP - 86.250.000 Nova Santa
Bárbar4 Paraná - s rvu.nsb,Dr.qov.br

Quando os val-ores cotados pelo
menor preÇo não atingirem os vafores
necessários para o devldo Processo
Licitatório eí considerando a necessidade
urgente, pode ser contratada com dispensa de
licitação.
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PREFEITURA [/UNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO DO PARANA

administração, em que a modal-idade adotada
deve ser de conformidade com o art . 24,
Inciso X da Lei no. 8.666 de 2L de julho de
1993.

Ressal-tamadoutrinaea
jurisprudência que a dispensa de licitação
deve ser excepcj-onaI, pois a regra é que
toda a contrataÇão da Administração Publica
deva ser precedida de licitação, para
preservar o princípio da supremacia do
interesse púb1ico. Portanto, o critério de
limite de preÇo só foi adotado pelo
legislador parar ertt caso de outros serviços
e compras de pequeno i-mpacto patrimonial,
pudesse o poder púb1ico contratar pela
modalidade mais cél-ere de licitação ou,
excepcionalmente, dispensar a licitação, já
que exist.em hipóteses em que a Iicitação
f ormaf seria impossivel- ou f rust.aria a
própria consecução dos interesses públicos.
O procedimento l-icitatório normal conduziria
ao sacrificio do interesse púb1ico e não
asseguraria a contratação mais vantajosa.

equivaJ-e
com quem
cautelas

Ausência de licitação não
à contratação informal, real-izada
a administração bem entender, sem

nem documentação.

A contrataÇão direta não
significa inaplicação dos princlpios básicos
que orientam a administração púbIica, ou
seja, não caracteriza poder discricionário
puro ou fivre atuação administrativa.
Permanece o dever de real-izar a mefhor
contratação possÍveI, dando tratamento

Rua WalÊedo Bitlencourt de Moraes no 222, Cantro, Fone 43. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Nova Santa
Btubar4 Palaná - rr rr rv.nsb.rr.tov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO DO PARANÁ

contratantes.

Por isso, num primeiro momento, a
Administração verificará a existência de uma
necessidade a ser atendida. Deverá
diagnosticar o meio maj-s adequado para
atender ao reclamo. Definirá um objeto a ser
contratado, incfusive adotando apuração da
competitividade entre a contratação e as
previsÕes orçamentárias .

Por fim, uma recomendação,
definido o cabimento da contratação direta,
a administração deverá pesquisar a melhor
solução, tendo em vista os principios da
isonomia e da supremacia e indisponibilidade
do interesse púb1ico. Logo, deverá buscar a
mel-hor solução, respeitando (na medida do
possivel) o mais amplo acesso dos
interessados à disputa pela contratação.

Estudando o caso, concluo que
poderá ser dispensada a licit.ação para
locação de imóveI destinado ao atendimento
das final-idades essenciais da administração,
de conformidade com a Lei n". 8.666 de 21 de
junho de 1993 e suas al-terações posteriores,
em especial o disposto nos artigos 24,
inciso x, hipótese em que se enquadra a
consul-ta submetida, configurando assim o
interesse púb1ico em arrendar o referido
imóve1 para atendimento precipuas da
administrtação, bem como estando o preÇo
proposto compativel como praticado no
mercado, opinamos pela Dispensa de
Licitação.

Rua walfredo Bittencoun de Moraes n' 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa
Bárbara- Pamná - §\r §.nsb.Dr.gov.br

igualitário a todos os possiveis



PREFEITURA IúUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

Este é o parecer, sal-vo me1hor
autoridade superior.entendimento da

Nova Santa Bárbara, 03 de Junho de
2014.

EODES ÀPÀRI ÀRÀUJO

OAB/PR .843

Rüa Walfredo Bittcncourt de MoÍaes no 222, Cento, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa
Bárbar4 Paraná - wrvw.nsb.or.eov.br
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PREFEITURÁ [IUNICIPAL

fstado do Pirsná

De acordo com o procedimento

administrativo instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara,

objeto do protocolo n" O43 l20l4, referente ao processo de

dispensa de licitação, para ARRENDAMENTO DE

PROPRIEDADE PARA EXTRAçÃO DE CASCALHO, QUE SERÁ

usADo PARA PAVIMEilTAçÃO DAS ESTRÂDAS RURÂrS,

conforme soücitaçáo feita pela Divisão de Meio Ambiente, e sendo

atendidas as nonnas legais pertinentes e na forma do artigo 23,

inciso II, alínea "* e 24, inciso II, da Lei 8666 193 e posteriores

alterações, caracteriza-se a referida dispensa de licitaçáo.

Nova Santa Bárrb PR, 03/0612Ot4.

r Valério
MUNICIPAL

Rua Walfredo Bittenclurt de Moraes n" 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4

Paraná - E-mail - licitacaoônsb.pr.gov.br - *rrrr'.nsb.pr.gov.br

DTSPENSA DE LTCITAçÃO

N" 5/2OL4
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C. Procópio, QuaÉafeira, 04 de Junho de 2014 EdlÉo

Prefeitura Municipal de Nova Sa
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PREFEITURA MUNICIPAL

NovA sANTA eÁneARA

Setor de Lícítações e Contratos

Contrato no 02312014

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE

Novl saxil gÁRBARA E o sR. MARco ANToNto EvARtsro, TENDo

POR OBJETO O ARRENDAMENTO DE PROPRIEDADE PARA

ExrRAçÃo DE cAscALHo.

ReÍerente Processo de Dispensa n.o 5i2014.

CONTRÂTANTE: MUlllClPlO DE NOVA SaHil eÁRAffiA, pessoa iurídica de direito público interno, com

sede na Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes, n0 222, inscrita no CNPJ n0 95.5ô1.080/0001-ô0, neste ato

representado pelo PreÍeito Municipal, Sr. Claudemir Valério, brasileiro, residente e domiciliado, na cidade de

Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná e pelo CheÍe da Divisão de Meio Ambiente, Sr. Antônio Eugênio
Tosti Gabriel, pessoa responsável pelo acompanhamento do Conkato.

CONTRATADO: MARCO ANTONIO EVARISTO, brasileiro, Cl RG n0 984.685, CPF n0 202.832.889-49,

residente e domiciliado no Sitio Nossa Senhora, Água do Sábia, no município de Nova Santa Bárbara, Estado

do Paraná

CúUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente instrumento paÍticular consiste no arrendamento de

propriedade, situada no Sitio Nossa Senhora, Água do Sábia, no município de Nova Santa Bárbara - PR,

para extração de cascalho, que será usado para pavimentação das estradas rurais, conÍorme orçamento

apresentado pela contratada, datado em 19/05/2014, parte integÍante deste contÍato.

CúUSULA SEGUNDA: Para a contrataçâo do objeto descrilo na Cláusula Primeira, a contratante se obriga

a pagar à Contratada o valor de R$ 7í5,00 (setecentos e quinze reais), mensais, por um período de 07

(sete) meses, totalizando R$ 5.005,00 (cinco mil e cinco reais).

CúUSULA QUARTA: O prazo de duração do contÍato será de 07 (sete) meses, ou seja, até 04 de janeiro

de 2015

CúUSULA QUlt{TA: As despesas deconentes deste mntrato serão suportadas com recursos alocados na

dotação n0 04 - Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos; 001 - Secretaria de Obras, do

Trabalho e Geração de Empregos; 15.122.0100.2009 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras,

do Trabalho e Geração de Empregos; 3390.36.00.00 - Oukos Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica; 630;

§
Rua walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Í 43-3266-8100 - I - 86.250-000 - site - w'wlv.nsb.nr.sov.br -

E-mail: ,ljgiBçaq@!§b4r€gyfo - Nova Santa Bárbara - PÍ.

Estado do Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
Estado do Paraná

Setor de Lícítações e Contratos

CúUSULA SEXTA: Oconendo atraso não justifcado na execuÉo ou no cumprimento de qualquer das

cláusulas deste conkato e dos demais termos que o integram, sua rescisão será automáüca,

independentemente de qualquer aviso ou notificaçã0.

CúUSULA SÉTmA: Fica eleito o foro da Comarca de Sãr: Jerônimo da Sena, em detrimento a qualquer

outro para dirimir as dúvidas que eventualmente surgirem.

CúUSULA OITAVA: Estando ambas as partes lustas e de acordo, assinam as partes e duas testemunhas

idôneas e capazes.

Nova 5 de junho de 20'14

pal

(

Marco Antonio Evaristo

Tosti Gabriel

Chefe da Divisão de Meio Ambiente ponsável pelo Acompanhamento do Contrato

Eodes
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TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATORJO
DISPENSA DE LICITAÇÃo N" oo5/20r4

Aos 09 dias do mês de juúo de 2014, lavrei o presente termo de encerramento do
processo licitatório de Dispensa de Licitação n' 005/2014, registrado em
03106/2014, que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes
numeradas do no 001 ao no 02 I , que corresponde a este termo.

lEkhe
Responsável pelo etor Licitações
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