
Memorando 25.080/2021

De: Marco G. - SMO

Para: SMO 

Data: 30/11/2021 às 16:21:30

Setores envolvidos:

GAB, SMO, GAB - DJ, SMAFO - DL, SMAFO - DC, SMAFO - CONTR, GAB - LC, SEA, PLO, PROC

Contratação Pedreira Serra das Mortes

 

 Boa tarde,

Solicitamos a contratação da Pedreira de Serra das Mortes, conforme justificativa abaixo:

Justificativa: A contratação faz-se necessária devido à grande demanda de material destinado à abertura e
conservação de estradas do Município de Canoinhas, sendo que o material extraído do local solicitado tem as
características de possuir ótima qualidade para a manutenção e conservação de estradas, visto que apresentam
maior resistência mecânica, rigidez e permeabilidade, quando comparado com o material de outras pedreiras da
região, o que motiva a sua escolha.

_

Marco Angelo Golanovski 

Agente Administrativo

Anexos:

2091612_Homologacao_PMC_262021_Po_de_brita.pdf

ATA_08_11_Vistoria_Externa.pdf

Documento_de_Formalizacao_de_Demanda_Secretaria_de_Obras.docx
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Canoinhas

Usuário: Maurício Afonso
Chave de Autenticação Digital

1625-6682-701
Página

1 / 1https://www.pmc.sc.gov.br
CNPJ: 83.102.384/0001-80 Fone: (47) 3621-7700
Rua Felipe Schmidt, 10 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/ SC

Licitação: PR26/2021 Modalidade: Pregão Julgamento: Por item Registro de preço: Sim Controla quantidade: Sim
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO BICA CORRIDA, PÓ DE BRITA E CASCALHO BRITADO ENTREGUE, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS.

Fornecedor: 2013 - CERAMICA OURO DA TERRA EIRELI CPF/CNPJ: 09.314.237/0001-11 Valor total (R$): 265.500,00

Data Item Material/Serviço/Denominação Un. Medida Quantidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
29/03/2021 1 46116 - PÓ DE BRITA - TON - ENTREGUE TONELADA 5.000,00000 53,10000 265.500,00

Marca: BRITAPAR

Fornecedor: 9222 - RODRIGO LUIS HOBI CPF/CNPJ: 03.881.708/0001-97 Valor total (R$): 640.000,00

29/03/2021 2 13114 - CASCALHO BRITADO - TON - ENTREGUE TONELADA 10.000,00000 40,00000 400.000,00
Marca: HOBI

29/03/2021 3 43744 - PEDRA BRITADA LIMPA - BICA CORRIDA - TON - ENTREGUE TONELADA 5.000,00000 48,00000 240.000,00
Marca: HOBI

Total Adjudicado (R$): 905.500,00

Total de licitações adjudicadas: 1 Total Geral Adjudicado (R$): 905.500,00

Winston Beyersdorff Lucchiari
Assessor Jurídico

Gilberto dos Passos
Prefeito
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ATA DE REUNiAO DA cOMissAO DE AVALIAeAO E visTORIA EXTERNA DO

DIA 08/11/2021

Aos  doze  dias  do  mss  de  novembro  do  ano  de  dois  mil  e  vinte  e  urn,  as

15:00h,  a Comissao de Avaliaeao e Vistoria  Externa,  nomeada atrav6s decreto  n°.

250/2021   em   08/10/2021,   esteve  reunida.   Participaram   Fabiano  Zaniolo   Freitas,

representando  a  Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  Econ6mico,   lnddstria,

Comercio  e  Turismo;  Diogo  Carlos  Seidel,  representando  Secretaria  Municipal  de

Administragao,    Benedito    Thefezio    de    Carvalho,    representando    a    Secretaria

Municipal   de   Planejamento.    Finangas   e   Ongamento;   Alfredo   Lang    Scultetus,

representando   a   Associagao   Empresarial   de   Canoinhas,   Tania   Maria   Melati

Scultetus,   representando  Associagao  dos  Arquitetos  e  Engenheiros  do  Vale  de

Canoinhas   e   Gilson   Jos6   Marcinichen   Gallotti,   representante   da   Empresa   de

Pesquisa  Agropecuaria  e   Extensao   Rural   de  Santa  Catarina  -  EPAGRl/SC.   A

reuniao ocorreu no intuito de avaliar, por solicitaeao da Secretaria de Obras, o im6vel

de   propriedade  de   Lucrecia   Krull   na   localidade  de   Serra  das   Mortes,   visando

contrato de locagao do im6vel para extraeao de pedra.  Dada a estimativa de retirada

mensal de cerca de 4.400m3 (quatro mil e quatrocentos metros cdbicos)  de pedra, a

comissao   sugere  o  valor  para   locagao  do   im6vel   de   R$   3.500,00   (ties   mil   e

quinhentos   reais)   mensais.   Novamente,   a   Comissao   solicita   que,   para   futuras

renovag6es de contrato/reajuste,  que a Secretaria solicitante apresente relat6rio no

qual conste cubagem de retirada mensal durante o contrato, viagens diarias e outras

informag6es que se fizerem necessarias.  Por fim,  sem nada mais a tratar, encerrou-

se  a  reuniao,   sendo  esta  ata  lavrada  por  mim  Thaynara  Lech  Wendt,   agente
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Fabiano Zaniolo Freitas

Secretaria de Desenvolvimento Econ6mico,
lndustria, Comercio e Turismo

Associagao dos Arquitetos Engenheiros
do Vale de Canoinhas

Secretaria de Planejamento

Rua Vidal Ramos, 650 -Centro I Canoinhas -SC I CEP: 89460054|

Telefone: (47) 3621 not 65 I E-mail: desenvolvimento.canoinhas@pmc.sc.gov.br
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  Memorando 1- 25.080/2021

De: Edmilson V. - SMO

Para: SMAFO - CONTR 

Data: 30/11/2021 às 16:23:19

 

autorizo

_

Edmilson Verka 

Secretário de Obras
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  Memorando 2- 25.080/2021

De: Jesse P. - SMAFO - CONTR

Para: SMAFO - DC 

Data: 01/12/2021 às 08:39:31

 

Bom dia

Segue para providencias.

Att 

_

Jessé Adautenir Pivovar 

Agente Administrativo
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  Memorando 3- 25.080/2021

De: Daniela S. - SMAFO - DC

Para: SMAFO - DL  - A/C Adilson R.

Data: 01/12/2021 às 08:46:50

 

Bom dia,

Segue para providências.

Atenciosamente,

_

Daniela Cristina da Silva 

AGENTE ADMINISTRATIVO
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  Memorando 4- 25.080/2021

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para: SMO  - A/C Edmilson V.

Data: 01/12/2021 às 11:17:38

 

Prezado Secretário, solicito assinatura no documento.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.

Anexos:

Documento_de_Formalizacao_de_Demanda_Secretaria_de_Obras.pdf
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                            Documento de Formalização de Demanda 

 

 

De: Secretaria Municipal de Obras.  

 

Para: Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamentos - Departamento de Licitações. 

 

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, através da Dispensa de Licitação, com base no art. 24, X, da 
Lei n° 8.666/93, de terreno de propriedade da Senhora Lucrécia Krull, na localidade de Serra 
das Mortes, conforme justificativa a seguir exposta. 

 

Justificativa: A contratação faz-se necessária devido à grande demanda de material destinado à 
abertura e conservação de estradas do Município de Canoinhas, sendo que o material extraído do 
local solicitado tem as características de possuir ótima qualidade para a manutenção e conservação 
de estradas, visto que apresentam maior resistência mecânica, rigidez e permeabilidade, quando 
comparado com o material de outras pedreiras da região, o que motiva a sua escolha. 

Outro fator considerado é a sua localização, eis que o terreno fica dentro do município e dentro da 
localidade cujo material buscará atender, eis que as vias nela localizadas necessitam de 
manutenção constante. 

Desta forma, com o objetivo de facilitar o controle e distribuição de material nas estradas municipais, 
observadas a questão logística, a atual gestão da Secretaria Municipal de Obras deste Município, 
por meio de seu atual Secretário, decidiu, como melhor estratégia, que a locação do imóvel 
solicitado serviria para cobrir a região sul do município, abrangendo a própria localidade de Serra 
das Mortes, Barra Mansa, Sítio dos Correia, Taquarizal, Campina dos Ribeiros, Campina dos 
Amador, Tamanduá, Campo dos Pontes, Campo dos Buenos, Campinha do Tamanduá e São José 
do Tamanduá. 

Quanto à singularidade do terreno, não existe naquela região local com a qualidade e facilidade de 
extração de material como a disponível neste. 

Assim, sem prejuízo da manutenção de determinadas cascalheiras e pedreiras que atualmente vem 
sendo utilizadas, estar-se-á observando o critério da destinação da extração dos produtos oriundos 
dos terrenos em conformidade com as regiões e a sua destinação, salvo situações de emergência. 

Desta forma, passar-se-ia a ter os seguintes locais atendendo as respectivas regiões do Município 
de Canoinhas, conforme o mapa abaixo: 
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Consoante visto, as regiões estratégicas voltadas à extração de material para as estradas vicinais e 
ruas do Município de Canoinhas estariam assim divididas: 

 Ao Norte, pedreira do Rio do Pinho, atendendo as localidades de Rio do Pinho, Santa Leocádia, 
Paula Pereira, Felipe Schmidt, Estação Paciência, Parado, Fartura, Sereia, Cachoeira, Taunay, 
Capão do Erval, Anta Gorda, Cerrito e Matão; 
 
 Ao Sul, pedreira de Serra das Mortes, atendendo as localidades de Serra das Mortes, Barra 
Mansa, Sítio dos Correia, Taquarizal, Campina dos Ribeiros, Campina dos Amador, Tamanduá, 
Campo dos Pontes, Campo dos Buenos, Campinha do Tamanduá e São José do Tamanduá; 

 Ao Leste, cascalheiro de Marcílio Dias, atendendo o perímetro urbano do município, Taunay, 
Capão do Erval, Pedra Branca, Parado, Caraguatá e Alto do Frigorífico; 
 
 À Sudeste, ficaria a cascalheira de Arroios, abrangendo as localidades de Arroios, Salseiro, Rio 
da Veada, Paranazinho, Laranjeiras, Salto d’Água Verde e Encruzilhada. A contratação deste local 
ainda encontra-se em tramitação. 

Como citado anteriormente, a Secretaria de Obras, por decisão de seu Secretário de Obras, está 
aplicando uma nova estratégia quanto à contratação e manutenção das pedreiras e cascalheiras 
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pertencentes ao Município. Tal estratégia pretende simplificar e tornar mais clara a metodologia 
aplicada para demonstrar a necessidade de continuidade dos espaços contratados, ou da locação 
de outros terrenos. 

Para a formação desta estratégia, foram consideradas as cascalheiras e pedreiras já alugados pelo 
município, bem como as localidades a serem atendidas e a destinação do material extraído. 

Com efeito, afirma-se que a presente contratação visa atender uma finalidade precípua da 
Secretaria de Obras, eis que, dentre as incumbências deste órgão, encontra-se a manutenção das 
estradas vicinais e urbanas do Município de Canoinhas, de forma que os terrenos alugados para a 
extração de cascalho e pedra são por ela e diretamente explorados para a consecução de tal 
finalidade. 

Quanto ao valor do aluguel, após consulta com a Comissão de Avaliação Externa (documento 
anexo), chegou-se ao valor de R$ 3.500 (três mil e quinhentos reais) mensais. Tal quantia está 
dentro dos valores praticados na praça para um terreno daquele tamanho, além de mostrar-se mais 
econômico em relação à aquisição e entrega do material por empresas terceirizadas. 

Com o intuito de exemplificar a vantajosidadade econômica com a presente contratação, há a carga 
de brita terceirizada, que custa R$ 40,00 (quarenta reais) o metro cúbico, sendo que cada caminhão 
carrega cerca de 12m³, temos o valor por carga de R$480,00 (quatrocentos e oitenta reais), sem 
contar custos com frete. Se considerado o que o britador vem trabalhando por oito horas por dia, 
consegue-se extrair entre 3.000 e 3.500m³ mensais, sendo que o uso deste equivaleria a, no 
mínimo, 291 viagens da empresa terceirizada, o que custaria aos cofres, sem contar outras 
despesas, R$139.680,00 (cento e trinta e nove mil, seiscentos e oitenta reais) mensais. Tais valores 
foram retirados da última licitação deste item (PR 26/2021), e constam em anexo ao presente 
Memorando. 

Em suma, por questões logísticas, que envolvem tanto o custo quanto o tempo utilizado para 
distribuição do material, é preferível a extração de uma localização próxima do que a compra de 
material de terceiros ou o deslocamento da carga de pontos mais distantes, salvo em possíveis 
situações emergenciais, quando será usado o material disponível. 

 
 

_________________________________________________ 
Edmilson Luiz Verka 
Secretário de Obras 
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  Memorando 5- 25.080/2021

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para: SMO  - A/C Marco G.

Data: 01/12/2021 às 11:54:27

 

Prezado, em consulta à regularidade fiscal da locadora, restou demonstrado que o CPF encontra-se com restrição e,
consequentemente, apresentou pendência com a Fazenda Federal. Para que seja possível dar andamento ao
processo, é necessário que seja regularizado.

Aproveito a oportunidade para encaminhar a lista com os demais documentos necessários.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.

Anexos:

estadual_Lucrecia.pdf

federal_Lucrecia.pdf

municipal_Lucrecia.pdf

regularidade_CPF_Lucrecia.pdf

Roteiro_locacao_de_imovel.docx

trabalhista_Lucrecia.pdf
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Nome (razão social): LUCRECIA KRULL
CNPJ/CPF: 670.482.699-87

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado
que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos,
dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão: 210140172740220
Data de emissão: 01/12/2021 11:45:04
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da Lei n
15.510/11.):

30/01/2022

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:
http://www.sef.sc.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 01/12/2021 11:45:04
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BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívi... http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PF/Emit...

1 of 1 01/12/2021 11:31
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DATA DA VALIDADE:DATA DA EMISSÃO:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

FINALIDADE:

12864/2021 01/12/2021 Certidão de Pessoa Física30/05/2022

NÚMERO CERTIDÃO:

Município de Canoinhas

DATA DA BAIXA:DATA DE INíCIO:

NOME/RAZÃO SOCIAL: CPF/CNPJ:

LUCRECIA KRULL 670.482.699-87

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: SERRA DAS MORTES Complemento:

Bairro: RURAL CEP: 89460-000

AVISO:

Até o momento não constam débitos em aberto.

DESCRIÇÃO:

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Canoinhas
https://www.pmc.sc.gov.br/

Rua Felipe Schmidt , 10

C2112864N9001D13

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a
ser apuradas, é certificado que não constam pendências com base nos dados acima informado, relativas a tributos de competência do Município de
Canoinhas.

Município de Canoinhas
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Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

No do CPF: 670.482.699-87

Nome: LUCRECIA KRULL

Data de Nascimento: 13/11/1953

Situação Cadastral: PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO

Data da Inscrição: anterior a 10/11/1990

Digito Verificador: 04

Comprovante emitido às: 11:30:26 do dia 01/12/2021 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 3E69.8448.BACD.2DFA

Clique aqui para regularizar seu CPF

Este documento não substitui o “Comprovante de Inscrição no CPF”.

(Modelo aprovado pela IN/RFB no 1.548, de 13/02/2015.)

Firefox https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/C...

1 of 1 01/12/2021 11:30
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: LUCRECIA KRULL

CPF: 670.482.699-87

Certidão nº: 55457783/2021

Expedição: 01/12/2021, às 11:50:18

Validade: 29/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que LUCRECIA KRULL, inscrito(a) no CPF sob o nº

670.482.699-87, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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  Memorando 6- 25.080/2021

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para: GAB - LC  - A/C Winston L.

Data: 13/12/2021 às 10:58:32

 

Prezado, em consulta à regularidade fiscal da Sra. Lucrécia Krull na data de hoje, restou demonstrado que não há
mais pendências com a Fazenda Federal.

Portanto, solicito parecer jurídico quanto à legalidade de contratação direta, conforme solicitado pela secretaria.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.

Anexos:

Certidao_67048269987.pdf

cpf_Lucrecia.pdf
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: LUCRECIA KRULL
CPF: 670.482.699-87 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscrições  em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  junto  à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:55:25 do dia 13/12/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/06/2022.
Código de controle da certidão: CEB8.D69A.8707.012F
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

No do CPF: 670.482.699-87

Nome: LUCRECIA KRULL

Data de Nascimento: 13/11/1953

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: anterior a 10/11/1990

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 10:52:38 do dia 13/12/2021 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 13BA.0A7B.DC61.3BF0

Este documento não substitui o “Comprovante de Inscrição no CPF”.

(Modelo aprovado pela IN/RFB no 1.548, de 13/02/2015.)

Firefox https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/C...

1 of 1 13/12/2021 10:53
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  Memorando 7- 25.080/2021

De: Winston L. - GAB - LC

Para: SMAFO - DL  - A/C Adilson R.

Data: 14/12/2021 às 09:30:22

 

Parecer:

Trata-se de parecer jurídico requisitado pelo Setor de Licitações referente à possibilidade de contratação direta para
locação de imóvel especificado no presente Memorando, com base no art. 24, X, da Lei n° 8.666/93, visando à
extração de pedra, conforme justificativa anexa.

Ultrapassados os posteriores termos do Memorando, passa este Departamento Jurídico a sem manifestar em
conformidade com o que segue no tópico posterior.

Fundamentação:

Ao observar os termos do pedido, denota-se que o imóvel em questão já fora objeto de locação por parte deste
Município, conforme contrato PMC n° 25/2020 (1) , e tratado ao Memorando 1.238/2020 - Cascalheiro.

Observe-se que na clausula terceira, que a avença poderia ser prorrogada até 60 meses:

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO – O presente arrendamento terá como data de início a data de assinatura do
presente contrato, devendo perdurar até 25/02/2021, podendo ser prorrogado, caso haja interesse da Administração,
por iguais e sucessivos períodos, até o máximo de 60 (sessenta) meses.

Deve-se lembrar que aos contratos de locação de imóvel em que a Administração assume a condição de locatária,
aplicam-se as regras próprias do regime privado. Nesse sentido, forma-se a Lei nº 8.666/93:

Art. 62. (...)

§ 3º Aplica-se o disposto nos arts. 55 e 58 a 61 desta Lei e demais normas gerais, no que couber:

I - aos contratos de seguro, de financiamento, de locação em que o Poder Público seja locatário , e aos demais
cujo conteúdo seja regido, predominantemente, por norma de direito privado;” (Destacado)

Todavia, essa condição não afasta o dever da Administração Pública de agir vinculada à observância dos princípios
que regem o exercício da função administrativa. Por isso, especialmente pelos princípios da economicidade e da
motivação, não parece possível admitir a prorrogação da vigência contratual sem a prévia análise em torno da
vantajosidade das condições que serão praticadas durante o próximo período, especialmente o preço.

Desta feita, com base na clausula do contrato PMC n° 25/2020, não resta demonstrado aos presente autos de
contratação direta o motivo pelo qual a referida avença não fora prorrogada em momento oportuno, tendo a
secretaria, agora, solicitado uma nova contratação. 

Nos termos da Assessoria Zenite, não há propriamente uma vedação à contratação direta com base no art. 24, X, da
Lei n° 8.666/93 de forma sucessiva, se não houver clásula de prorrogação contratual:

A particularidade da locação do imóvel com base no art. 24, inc. X, da Lei nº 8.666/93 é que, nessa hipótese, como o
imóvel locado é o único capaz de atender o interesse da Administração, o que denota a inviabilidade de
competição, pode surgir a necessidade de sucessivas prorrogações ou renovações contratuais da locação do mesmo
imóvel, com o mesmo particular.

Em sendo o caso, as prorrogações do prazo de vigência do ajuste somente serão admissíveis se houver previsão
no contrato e desde que, a cada prorrogação, seja demonstrado que as condições que autorizaram a contratação
direta se mantêm inalteradas.

Caso não haja previsão de prorrogação, poderá ser celebrado novo contrato, com o mesmo particular, desde que
realizado o devido procedimento de contratação direta (art. 26 da Lei nº 8.666/93), no qual reste demonstrado o
atendimento dos requisitos autorizadores da dispensa com base no art. 24, inc. X da Lei nº 8.666/93.

Pode-se concluir, então, que, mesmo na hipótese de locação de imóvel com base no art. 24, inc. X, da Lei nº
8.666/93, o prazo de vigência deverá ser determinado. Se houver necessidade de elastecer a locação do mesmo
imóvel, será possível prorrogar ou celebrar novo contrato com o mesmo particular, se devidamente comprovado que
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se mantêm inalteradas as condições que autorizaram a contratação direta. Na hipótese de prorrogação, é necessário,
ainda, a existência de previsão  autorizando-a no respectivo contrato. (2)

Desta feita, tendo constado clausula de prorrogação no contrato citado alhures, mostrar-se-ia mais consentânea ao
princípio da eficiência, previsto no art. 37, da CF, salvo ocorrência de motivo que tenha justificado a sua não
prorrogação.

Diante do cenário ora apresentado, opina-se pela necessidade de que conste justificativa no Termo de
Formalização de Demanda a respeito dos motivos que levaram à não prorrogação do contrato PMC n° 25/2020,
aliando-a à nova necessidade de contratação.

Ato contínuo, encaminhe-se o Termo ja retificado e assinado em formato PDF pelo sr. secretário responsável pela
contratação.

S,m,j

É o parecer.

_

Winston Beyersdorff Lucchiari

Advogado da Prefeitura Municipal de Canoinhas

(1) https://www.pmc.sc.gov.br/uploads/719/arquivos/2025754_252020_LOCACAO_IMOVEL_LUCRECIA_KRULL.pdf

(2) Dispensa de licitação – Locação de imóvel com base no art. 24, inc. X – Prorrogação ou celebração de
novo contrato sucessivamente – Possibilidade. Zênite Fácil. Disponível em: http://www.zenitefacil.com.br, categoria
Produção Zênite. Acesso em 14 dez. 2021.

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante Data Assinatura

Winston Beyersdorff Lucchi... 14/12/2021 09:30:44 1Doc WINSTON BEYERSDORFF LUCCHIARI CPF 053.XXX.XX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://canoinhas.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: F832-E1F0-D994-01FD 
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  Memorando 1.238/2020

De: Nilson C. - SMO

Para: SMAFO - DL  - A/C Adilson R.

Data: 30/01/2020 às 14:09:43

 

Boa Tarde

Solicito CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, de Lucrécia Krull , na localidade de Serra Das Mortes. 

TRATA-SE  DE  PEDIDO DE CONTRATAÇÃODE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, QUE FAZEM ENTRE SI, O
MUNICíPIO DE CANOINHAS E A SRA. LUCRÉCIA KRULL, PARA EXTRAÇÃO DE PEDRA. 

A contratação se faz necessária devido à grande demanda que temos e escassez de material que temos na região, e
 o material que tem la e de excelente qualidade, por esse motivo justificamos o valor também de R$ 3.500,00.

Salientamos que é mais barato retirar pedras do que comprar, pois cada carga custa em torno de R$ 600,00 fora o
frete, escolhemos este local devido o custo e viabilidade.

O terreno e próximo para a extração, sendo assim, conseguimos atender toda a região de Pinheiros, Taquarizal, Sitio
Dos Correia, Campo Dos Pontes, Campina Dos Ribeiros, Campo Dos Buenos, Rio Dos Pardos, Barra Mansa, Serra
Das Mortes, Rio Da Areia De Baixo, de Cima e do Meio,  assim como  a SC 120 que e uma Rodovia Estadual , por
ser próximo conseguimos atender as estradas devido o grande fluxo de caminhões pesados que fazem extração de
pinus precisam estar em constante manutenção.

Vale lembrar que o britador da localidade do Rio Do Pinho, que está em operação fica distante, a 80 km das
localidades acima mencionadas, ficando um custo elevado para transporte do material.

Respeitosamente

_

_

Nilson Cochask 

Secretário De Obras
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  Memorando 1- 1.238/2020

De: Nilson C. - SMO

Para: SMDEICT  - A/C Edmilson V.

Data: 30/01/2020 às 14:12:31

 

Boa Tarde Secretário!

Encaminho esse memorando para ciência e solicito que o imóvel seja avaliado pela comissão, para que possamos
locar ele futuramente.

Respeitosamente. 

_

Nilson Cochask 

Secretário De Obras
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  Memorando 2- 1.238/2020

De: Edmilson V. - SMDEICT

Para: SMO 

Data: 11/02/2020 às 16:28:28

 

Boa tarde Secretário

Segue em anexo ata da reunião da Comissão Externa com a avaliação solicitada.

Att.

_

Edmilson Verka 

Secretário de Desenvolvimento Econômico

Anexos:

ata 06.02.pdf
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Aos seis dias do mes de fevereiro do ana de dois mil e vinte, as 09:00h, a Comissao
de Avaliacao e Vistoria Externa, nomeada atraves decreto nO.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA221/2019, em 30109/2019,

esteve reunida na Prefeitura Municipal de Canoinhas. Participaram Benedito Therezio de

Carvalho, representando a Secretaria Municipal de Planejamento; Edmilson Luiz Verka;
representando a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econornico, Industria, Cornercio e

Turismo; Diogo Carlos Seidel, representando Secretaria Municipal de Adrnmistracao,

Financ;ase Orcarnento: Alfredo Lang Scultetus, representando a Associacao Empresarial de
Canoinhas; Tania Maria Melati Scultetus, representando Associacao dos Arquitetos e

Engenheiros do Vale de Canoinhas; Gilson Jose Marcinichen Galloti, representante da
Empresa de Pesquisa Aqropecuaria e Extensao Rural de Santa Catarina - EPAGRIISC e

Etsuro Murakami, representante do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de

Santa Catarina - CREAlSC. Inicialmente 0 Secretario Edmilson Luiz Verka explanou a
diversidade de requerimentos solicitando terrenos de empresas locais. Frente a isso, com

auxilio do Assistente Tecnico em Topogratia, Dorval Padilha Junior, expuseram 0 imovel sob
rnatricula nO35.750, terreno urbano com area de 13.500m2 (treze mil e quinhentos metros

quadrados), sendo aprovado 0 desmembramento pela Comissao obedecendo-se 0 disposto

em Lei especifica. Ainda, 0 Secretario expos 0 irnovel de matrfcula nO35.749, que teve
determinada a Indisponibilidade de Bens. Trata-se de terreno urbano com area de

17.842,23 mzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 (dezessete mil, oitocentos e quarenta e dois metros e vinte e tres decimetros

quadrados) localizado no bairro Campo da Agua Verde, que esta em fase de finalizacao do r
processo judicial nO16080199701209008 Tribunal Regional do Trabalho da 9a Regiao - PR

para reversao da area ao Municfpio, podendo entao ser destinada a fins industriais. A seguir,

por solicitacao da Secretaria de Obras, visando contratacao de locacao de irnovel para ',

extracao de pedra, de propriedade de Lucrecia Krull na localidade de Serra das Mortes, ~ ':
comissao, apes 0 Secretario de Obras, Nilson Cochaski explanar uma estimativa de retirada, ''';
mensal de 2000m3 (dois mil metros cubicos), cerca de 200 (duzentas cargas) e \ ,I

considerando 0 enquadramento de mercado, aprovou 0 valor sugerido de R$ 3.500,00 (tres
mil e quinhentos reais) mensais. Ressaltou-se ainda a irnportancia e necessidade de que

haja uma clausula no contrato a partir da qual a Secretaria de Obras apresente
mensalmente um relatorio das retiradas para efeito de auditoria para base de novoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1:S0)
reajustes. Ainda, objetivando a doacao de uma area de cerca de 20 (vinte) alqueires para p
empresa a ser instalada no Municfpio, foram avaliados os terrenos rurais de rnatricula

31.243, com area de 627.400,00 m2 (seiscentos e vinte e sete mil e quatrocentos metros

quadrados) situado no local denominado "Barreiros- Paciencia" e de matrfculas nO31.242 t~
com a~eade 266.700,00m2 ,(duzentos e sessenta e .seis mil ~ se~ecentosmetros q.uadrados tA li
e matncula nO18.129 com area de 36.950,00 m2 (tnnta e sels mil, novecentos e cinquentas L, 1

metros quadrados) situados no local denominado "Rio dos P090S"em R$ 150.000,00/a~. I

(cento e cinquenta mil reais 0 alqueire). Por tim, a Comissao solicita que sejam ntregu~e\ '\
relatorios periodicos visando conhecimento sobre a situacao e desfecho d av 1"a90s ;.

. .~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~~~~~~~~~~~~~~~~.~- , .
- Rua Felipe Schmidt,1 0, Centro I CEP: 89460-000 I Santa Catarina I Cx. . ~~'11 '

r.:¥.:'I'~.~_ Telefone (47) 3621-7721 I E-mail: desenvoIVimento.canoinhas@pmc.sc.~

ATA DE REUNIAo DA COMISSAO DE AVALIACAO E VISTORIA EXTERNA DO DIAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
06 /02 /2020
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Rua Felipe Schmidt,10, Centro I CEP: 89460-000 I Santa Catarina I Cx. Postal: 71 !

Telefone (47) 3621-7721 I E-mail: desenvolvimento.canoinhas@pmc.sc.gov.br I

2-2

Gilson Jose M rciruchen Galloti

Empresa de Pe quisa Aqropecuaria

e Extensao Rural de

Santa Catarina - EPAGRI/SC

Tania Maria Melati Scultetus

Associacao dos Arquitetos e Engenheiros

do Vale de Canoinhas

Alfredd L rig cultetus

Associacao Embresarial de Canoinhas

EtsLto ~\u.r~k~i ~
CanselhaRegia~n; nhariae

Agronomia de Santa Catarina - CREAlSC

Edmilson Luiz erk

Secr ria de Desenvolvi ento Econornico,

Industria, Cornercio e Turismo

Ben~rvalha
Secretaria de Planejamento

Canoinhas, 06 de fevereiro de 2020.

realizadas. Sem nada mais a tratar, 0 Secreta rio Edmilson Luiz Verka agradeceu a presence

de todos e encerrou-se a reuniao, sendo esta ata lavrada por mim Thaynara Lech Wendt,

agente adrninistrafivo, que segue assinada pelos demais.

, sa

marcia e Turian....-
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  Memorando 3- 1.238/2020

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para: GAB - LC  - A/C Winston L.

Data: 12/02/2020 às 08:03:41

 

Winton, considerando que todos os trâmites necessários para a contratação foram cumpridos, solicito parecer jurídico
quanto a legalidade de contratação.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.
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  Memorando 4- 1.238/2020

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para: PLO  - A/C Rafael S.

Data: 12/02/2020 às 10:04:29

 

Solicito dotação orçamentária no valor de R$ 42.000,00 (12 meses de R$ 3.500,00) para dar andamento ao
processo.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.
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  Memorando 5- 1.238/2020

De: Winston L. - GAB - LC

Para: SMAFO - DL  - A/C Adilson R.

Data: 13/02/2020 às 11:04:26

 

Em contato com o setor de licitações, foi repassado a este Departamento Jurídico que a pretensão de contratação
envolve a possibilidade de contratação direta por dispensa com base no art. 24, X, da Lei de Licitações:

Art. 24.  É dispensável a licitação:

X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração,

cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível

com o valor de mercado, segundo avaliação prévia

Verifica-se, portanto, que a justificativa não é suficiente, tendo em vista que é necessário: 1) justificativa de

contratação, com os motivos de fato e de direito que a motivam; 2) apontar que a instalação e localização

condiciona a escolha do fornecedor, apontando, se for o caso, que o local em que está o imóvel faz supor que a

sua escolha é necessária para a consecução das obras; 3) Justificativa de preço a ser contratado, sendo o caso

de compará-lo com outros já contratados a fim de demostrar a sua equivalência com os semelhantes. 

Pede-se para que o setor de licitaçoes encaminhe parecer IGAM que orienta pedidos de contratação direta para a

secretaria requisitante.

_

Winston Beyersdorff Lucchiari

Advogado da Prefeitura Municipal de Canoinhas

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante Data Assinatura
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  Memorando 6- 1.238/2020

De: Rafael S. - PLO

Para: SMAFO - DL  - A/C Adilson R.

Data: 13/02/2020 às 13:26:49

 

Boa Tarde.

Utilizar a dotação orçamentária 114.

Att,

_

Rafael Verka Sorg

Contador - CRCSC 041990/O-3
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  Memorando 7- 1.238/2020

De: Nilson C. - SMO

Para: GAB - LC  - A/C Winston L.

Data: 14/02/2020 às 09:09:36

 

Bom Dia

Conforme o despacho 2, que segue a ata da reunião da Comissão Externa, o valor condiz com os locais semelhantes
ja contratados pela Prefeitura, aprovando o valor do mesmo. Vale ressaltar que a comissão de avaliação e composta
por pessoas não vinculadas a Prefeitura.

Respeitosamente

_

Nilson Cochask 

Secretário De Obras
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  Memorando 8- 1.238/2020

De: Nilson C. - SMO

Para: SMAFO - DL  - A/C Adilson R.

Data: 14/02/2020 às 14:33:44

 

Boa Tarde

Justificando a contratação verificando outros imóveis, certificamos que não encontramos outro que poderia atender o
interesse público visado, haja vista que não apresentam a quantidade, qualidade do material (pedra), bem como a
localização do imóvel e condições de extração deste imóvel. Nesse sentido ressalta-se que o mesmo possui
localização estratégica, haja vista que o imóvel e o único apto a suprir a demanda, pois os reparos a ser realizados
por esta secretaria com o material a ser retirado do imóvel servira para atender as localidades citadas no memorando
acima , em um raio de 10 quilômetros de distancia do local do imóvel na área Rural e atender a área urbana em um
raio de 3 quilômetros.

Assim em razão da localização e do interesse público a ser atendido, (locais de aplicação de pedra acima citados), a
presente contratação causara uma efetiva economicidade para o Município, pois não será preciso buscar material em
locais distantes de onde este efetivamente será utilizado, de modo que não haverá deslocamento de máquinas, não
gerando maiores gastos para a Administração Pública, oque condiciona a escolha do imóvel. 

Respeitosamente 

_

Nilson Cochask 

Secretário De Obras
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  Memorando 9- 1.238/2020

De: Winston L. - GAB - LC

Para: SMDEICT  - A/C Edmilson V.

Data: 20/02/2020 às 08:15:26

 

Prezado Sr, Secretário de Desenvolvimento Econômico. 

Considerando que no Decreto n° 221/2019 consta o Sr. Silvano Nepomuceno Pinto como representante do Sindicato
dos Contabilistas de Canoinhas e Região – SINDICONT e que não consta sua assinatura na ata anexa ao Despacho
n° 2, pede-se, por gentileza, para esclarecer qual o quorum de deliberação nas reuniões da Comissão de Avaliação e
Vistoria.

_

Winston Beyersdorff Lucchiari

Advogado da Prefeitura Municipal de Canoinhas

Anexos:

Decreto 221.2019 (2).pdf

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante Data Assinatura

Winston Beyersdorff Lucchi... 20/02/2020 08:15:35 1Doc WINSTON BEYERSDORFF LUCCHIARI CPF 053.XXX.XX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://canoinhas.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: F832-E1F0-D994-01FD 
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DECRETO Nº. 221/2019 

 

 

NOMEIA MEMBROS PARA COMPOR COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E 
VISTORIA 

 

GILBERTO DOS PASSOS, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de 

Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Artigo 66, 

Inciso VI da Lei Orgânica do Município, resolve: 

 

DECRETAR 
 

Art. 1º - Ficam nomeados os membros da Comissão de Avaliação e Vistoria, 

que será responsável, pela realização de todas as vistorias e avaliações de 

imóveis propostos à instalação de empreendimentos industriais ou similares de 

interesse do Município de Canoinhas: 

 

ENTIDADES E REPRESENTANTES 
 
I – Secretaria Municipal de Planejamento: 

Representante: Benedito Therézio de Carvalho; 

 

II – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio 

e Turismo: 

Representante: Edmilson Luiz Verka; 

 

III – Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento: 

Representante: Diogo Carlo Seidel; 

 

IV – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Santa 

Catarina – CREA/SC: 

Representante: Etsuro Murakami; 

 

V – Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina – 
EPAGRI/SC: 

Representante: Gilson José Marcinichen Galloti; 

 

VI – Associação Empresarial de Canoinhas: 

Representante: Alfredo Lang Scultetus; 
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VII – Associação dos Arquitetos e Engenheiros do Vale do Canoinhas: 

Representante: Tânia Maria Melati Scultetus; 

 

VIII – Sindicato dos Contabilistas de Canoinhas e Região – SINDICONT: 

Representante: Silvano Nepomuceno Pinto. 

 
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 

207/2019. 

 
       Canoinhas/SC, 30 de setembro de 2019. 

  
 
 

 
                                      GILBERTO DOS PASSOS  

Prefeito  

 

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de 

Administração, Finanças e Orçamento em 30/09/2019. 
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  Memorando 10- 1.238/2020

De: Edmilson V. - SMDEICT

Para: GAB - LC 

Data: 20/02/2020 às 08:56:38

 

Bom dia Dr Winston!

Considerando a existência somente do Decreto n° 221/2019, que nomeia a Comissão para realizar as avaliações e
vistorias, esta Secretaria tem como procedimento habitual a realização das reuniões somente se houver a presença
da maioria dos membros, visto estar estabelecido entre a Comissão que este é o quorum de deliberação. Uma vez
feito isso, informa-se na ata somente aqueles que estão presentes, com suas respectivas assinaturas. Dessa forma,
na ata em questão, o Sr Silvano Nepomuceno Pinto não pode estar presente, o que justifica a ausência de sua
assinatura e mantêm a veracidade e validade do documento apresentado.

Nos colocamos a disposição para eventuais dúvidas.

Att.

_

Edmilson Verka 

Secretário de Desenvolvimento Econômico

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante Data Assinatura

Edmilson Verka 20/02/2020 08:56:50 1Doc EDMILSON VERKA CPF 589.XXX.XXX-04

Para verificar as assinaturas, acesse https://canoinhas.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: F832-E1F0-D994-01FD 
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  Memorando 11- 1.238/2020

De: Winston L. - GAB - LC

Para: SMAFO - DL 

Data: 20/02/2020 às 10:16:10

 

_

Winston Beyersdorff Lucchiari

Advogado da Prefeitura Municipal de Canoinhas

Anexos:

laudo 12.11.pdf

Parecer Memorando 1.238.2020. Dispensa de Licitação Aluguel Imóvel Extração de Pedra (2).pdf

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante Data Assinatura

Winston Beyersdorff Lucchi... 20/02/2020 10:16:32 1Doc WINSTON BEYERSDORFF LUCCHIARI CPF 053.XXX.XX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://canoinhas.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: F832-E1F0-D994-01FD 
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Rua Felipe Schmidt,1 0, Centro I CEP: 89460-0 0 I Santa Catarina I Cx. Postal: 71

Telefone (47) 3621-7721 I E-mail: desenvolvimento.canoinhas@pmc.sc.gov.br_j

Proprietario (s): PREFEITURA MUNICIPALzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0

IMOVEL MATRicULA N° 34.603

1 -IDENTIFICAQAo DO PROPRIETARIO

cY~$.j
INHAS , /

4 - VALOR: .
Valor Avaliado por m", area de 365,25 m2 = R$zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA66,00/m2

Valor Total Avaliado da area discuti~a = R$ 24.106,50 (Vinte e quatro mil, cento e seis

reais e cinquenta centavos) \

Infraestrutura: Rua com revestimento prirnario, com rede de energia eletrica, telefone e

rede de abastecimento de agua potavel.

Area Total: 365,25 m2, (trezentos e sessenta e cincos metros e vinte e cinco decfmetros

quadrados).

Objeto: Avaliacao para venda venal

3 - DESCRIQAO DO OBJETO:

Endereco: Rua Joaquim Vieira de Lima - Loteamento Campo D'Aqua Verde
Bairro: Campo da Agua Verde
Cidade: Canoinhas/SC

Proprietario (s): PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS

2 - IDENTIFICAQAO:

IMOVEL MATRicULA N° 34.602

1 -IDENTIFICAQAo DO PROPRIETARIO

Conforme avaliacao realizada pela Comissao de Avaliacao e Vistoria Externa,
nomeada atraves decreto nO.221/2019, em 30109/2019, no dia 12 de novembro de 2019, as
8h30, com a presence de Benedito Therezio de Carvalho, representando a Secretaria
Municipal de Planejamento; Edmilson Luiz Verka; representando a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econornico, Industria, Cornercio e Turismo; Diogo Carlos Seidel,
representando Secretaria Municipal de Adrninistracao, Finances e Orcarnento; Alfredo Lang
Scultetus, representando a Associacao Empresarial de Canoinhas; Tania Maria Melati
Scultetus, representando Associacao dos Arquitetos e Engenheiros do Vale do Canoinhas;
Silvano Nepomuceno Pinto, representando 0 Sindicato dos Contabilistas de Canoinhas e
Regiao - SINDICONT e Etsuro Murakami, representante do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREAlSC se concluiu:

LAUDO DE AVALIACAO
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OBS:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe vlavel que seja inserida no novo contrato clausula onde conste uma retirada
mensa I de 5.600m3 a 7.000 m3 e que 0 volume nao retirado no ana vigente do contrato
nao seja reajustado pelo INPC. E, tarnbem, uma clausula a partir da qual a Secreta ria

\

h\\zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfi
.:\\ \, (

, \

Valo tal Avaliado da area discutida = Considerando 0 enquadrarnerjto de mercado,
o e-se 'avaliar 0 valor mensal a ser pago aos arrendadores no valor de R$ 3.500,00 (tres

quinhentos reais).
c

Objeto: Avaliacao para abertura de processo Iicitat6rio

3 - OESCRIQAo DO OBJETO:

Endereco: Timbozinho - Pedra Branca (Barra mansa)
Cidade: Canoinhas/SC

IMOVEL MATRicULA N° 9.502 e 9.503

1 - 10ENTIFICAQAo DO PROPRIETARIO

Proprietario (s): OENILSON CESAR NIEJELSKI e CLARICE APARECIOA NIEJELSKI

2 - 10ENTIFICAQAo:

4 - VALOR:
Valor Avaliado por m", area de 349,84 m2,m2= R$zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA66,00/m2

Valor Total Avaliado da area discutida = R$ 23.089,44 (vinte e tres mil e oitenta e nove

reais e quarenta e quatro centavos)

Infraestrutura: Rua com revestimento prirnario, com rede de energia eletrica, telefone e

rede de abastecimento de aqua potavel.

Objeto: Avaliacao para venda venal

Area Total: 349,84 m2, (trezentos e quarenta e nove metros e oitenta e quatro decfmetros

quadrados).

3 - OESCRIQAo DO OBJETO:

Endereco: Rua Joaquim Vieira de Lima - Loteamento Campo O'Agua Verde
Bairro: Campo da Agua Verde
Cidade: Canoinhas/SC

2 - 10ENTIFICAQAo:

esen 01 imento Eo ,nOmio
merc~ e Turismo
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Rua Felipe Schmidt,1 0, Centro I CEP: 89460-000 I Santa Catarina I Cx. Postal: 71

Telefone (47) 3621-7721 I E-mail: desenvolvimento.canoinhas@pmc.sc.gov.~

Etsurq'

Conselho R~g
Agronomia de S

Sindicato dos Contabilistas de

Canoinhas e Reqiao - SINDICONT

Si~

Tania Maria Melati Scultetus

Associacao dos Arquitetos e

Engenheiros do Vale do Canoinhas

Edmilson LuizzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAve: a

Secretari de Desenvolvimento Economico,

I ustria, Cornercio e Turismo

Ben~alhO
Secretaria de Planejamento

Canoinhas/SC, 12 de novembro de 2019.

Sendo 0 que tfnhamos para relatar no momento, por ser expressao de verdade,

firmamos a presente avaliacao.

de O bras apresente trim estra lm ente relatorio das re tiradas para e fe ito de auditoria

para base de novas rea justes.

rn "rei
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PARECER JURÍDICO Memorando n° 1.238/2020 

Contratação Direta – Locação Imóvel. 

Locação de Imóvel – Extração de Pedra 

Município de Canoinhas e Sra. Lucrécia Krull 

 
 
 

1- Relatório: 
 
 

Trata-se de parecer jurídico requisitado pelo Setor de Licitações referente à possibilidade 

de contratação direta para locação de imóvel específico visando à extração de pedra mediante 

dispensa de licitação. 

A justificativa para a contratação reside na seguinte assertiva: 

 
Solicito CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, de Lucrécia Krull , na localidade de Serra Das 

Mortes.  

TRATA-SE DE PEDIDO DE CONTRATAÇÃO  DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, QUE FAZEM ENTRE SI, 

O MUNICíPIO DE CANOINHAS E A SRA. LUCRÉCIA KRULL , PARA EXTRAÇÃO DE PEDRA.  

A contratação se faz necessária devido à grande demanda que temos e escassez de material 

que temos na região, e  o material que tem la e de excelente qualidade, por esse motivo 

justificamos o valor também de R$ 3.500,00. 

Salientamos que é mais barato retirar pedras do que comprar, pois cada carga custa em 

torno de R$ 600,00 fora o frete, escolhemos este local devido o custo e viabilidade. 

O terreno e próximo para a extração, sendo assim, conseguimos atender toda a região de 

Pinheiros, Taquarizal, Sitio Dos Correia, Campo Dos Pontes, Campina Dos Ribeiros, Campo 

Dos Buenos, Rio Dos Pardos, Barra Mansa, Serra Das Mortes, Rio Da Areia De Baixo, de Cima 

e do Meio,  assim como  a SC 120 que e uma Rodovia Estadual , por ser próximo 

conseguimos atender as estradas devido o grande fluxo de caminhões pesados que fazem 

extração de pinus precisam estar em constante manutenção. 

Vale lembrar que o britador da localidade do Rio Do Pinho, que está em operação fica 

distante, a 80 km das localidades acima mencionadas, ficando um custo elevado para 

transporte do material. 

Respeitosamente 

_ 

_ 
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Nilson Cochask 

Secretário De Obras 

 

 

Instada a certificar se se tratava de pedido de dispensa de licitação com base no art. 24, X, 

d Lei 8.666/93, bem como a complementar as informações, a Secretaria de Obras do Município de 

Canoinhas argumentou o seguinte, conforme Despacho n° 8: 

 

Boa Tarde 

Justificando a contratação verificando outros imóveis, certificamos que não encontramos 

outro que poderia atender o interesse público visado, haja vista que não apresentam a 

quantidade, qualidade do material (pedra), bem como a localização do imóvel e condições 

de extração deste imóvel. Nesse sentido ressalta-se que o mesmo possui localização 

estratégica, haja vista que o imóvel e o único apto a suprir a demanda, pois os reparos a ser 

realizados por esta secretaria com o material a ser retirado do imóvel servira para atender 

as localidades citadas no memorando acima , em um raio de 10 quilômetros de distancia do 

local do imóvel na área Rural e atender a área urbana em um raio de 3 quilômetros. 

Assim em razão da localização e do interesse público a ser atendido, (locais de aplicação de 

pedra acima citados), a presente contratação causara uma efetiva economicidade para o 

Município, pois não será preciso buscar material em locais distantes de onde este 

efetivamente será utilizado, de modo que não haverá deslocamento de máquinas, não 

gerando maiores gastos para a Administração Pública, oque condiciona a escolha do 

imóvel.  

Respeitosamente  

_ 

Nilson Cochask 

Secretário De Obras 

 

Observe-se que, embora a secretaria não tenha argumentado explicitamente, com base no 

teor da justificação, entende-se que o pedido versa acerca sobre a viabilidade de contratação 

direta, com base no art. 24, X, d a Lei 8.666/93, motivo pelo qual passará este Departamento 

Jurídico a analisar o pleito. 

 

2- Fundamentação: 

 
2.1 A Hipótese Legal de Locação de Imóvel Pela Administração Pública: 
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Dispõe o art. 24, inciso X, da Lei nº 8.666/93, que configura hipótese de dispensa de 

licitação a locação de imóvel para atendimento das necessidades precípuas da Administração: 

 
 

Art. 24. É dispensável a licitação: (...) 

X - para compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades 

precípuas da Administração, cujas necessidades de instalação e localização 

condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de 

mercado, segundo avaliação prévia; 

 
 

Igualmente, o art. 26, parágrafo único, da Lei de Licitações, dispõe o seguinte: 

 
 

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e seguintes do 

art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente 

justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8o desta Lei 

deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para 

ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição 

para a eficácia dos atos. (Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005) 

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, 

previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos: 

I - caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à 

segurança pública que justifique a dispensa, quando for o caso; (Redação dada pela Lei 

nº 13.500, de 2017) 

II - razão da escolha do fornecedor ou executante; 

III - justificativa do preço. 

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão 

alocados. 

 
 

Insta argumentar, no azo, que este Departamento já tinha exposado entendimento de 

que no caso de contratação de cascalheiro ou pedreira, a contratação poderia ocorrer por 

inexigibilidade, uma vez que não ocorreria a locação propriamente dita do terreno em si, sendo 

que o interesse na contratação residiria no produto da lavra. Tal entedimento é corroborado no 

Parecer Fecam n° 1119. Ocorre que o pedido ora exposto se dá em virtude da localização do 
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imóvel e, averiguando a questão com maior parcimônia, denota-se que o próprio artigo 24 não 

faz diferenciação para qual finalidade se dá a locação, ou seja, sé é para extração de algum 

produto ou da utilização do bem em si, motivo pelo qual se afasta daquele entendimento do 

parecer. 

 
Outrossim, verifica-se que a Secretaria Municipal de Obras, através de seu Secretário 

Municipal, solicitou a contratação justificando a escolha do fornecedor para a extração de 

pedra tendo por base a localização do imóvel, sendo este o motivo que enseja a subsunção do 

caso para a hipótese legal do art. 24, X, da Lei de Licitações. Observe-se o seguinte trecho do 

pedido: 

 
 

Justificando a contratação verificando outros imóveis, certificamos que não encontramos 

outro que poderia atender o interesse público visado, haja vista que não apresentam a 

quantidade, qualidade do material (pedra), bem como a localização do imóvel e condições 

de extração deste imóvel. Nesse sentido ressalta-se que o mesmo possui localização 

estratégica, haja vista que o imóvel e o único apto a suprir a demanda, pois os reparos a 

ser realizados por esta secretaria com o material a ser retirado do imóvel servira para 

atender as localidades citadas no memorando acima , em um raio de 10 quilômetros de 

distancia do local do imóvel na área Rural e atender a área urbana em um raio de 3 

quilômetros. 

Assim em razão da localização e do interesse público a ser atendido, (locais de aplicação de 

pedra acima citados), a presente contratação causara uma efetiva economicidade para o 

Município, pois não será preciso buscar material em locais distantes de onde este 

efetivamente será utilizado, de modo que não haverá deslocamento de máquinas, não 

gerando maiores gastos para a Administração Pública, oque condiciona a escolha do 

imóvel.  

Respeitosamente  

_ 

Nilson Cochask 

Secretário De Obras (destacado) 

 
 
Quanto à justificativa de preços, em virtude da dificuldade de se localizar no mercado 

terrenos voltados para a finalidade de extração de pedra, a Municipalidade efetuou a avaliação 

do valor a ser pago mediante de Laudo de Avaliação emitido pela Comissão de Avaliação e 
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Vistoria, com integrantes oriundos de dentro e de fora do seio da Administração Pública, 

conforme Decreto n° 221/2019 (doc. no Despacho n° 9), a qual constatou que o imóvel, para 

fins de locação, possui o valor de locativo avaliado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). 

Ressalta-se que a referida comissão detém parâmetros para avaliação o valor de mercado por 

possuir integrantes de entidades variadas e que não pertencem exclusivamente à Prefeitura 

Municipal de Canoinhas.  

 

A título de comparação de preços, em contratação anterior, a mesma comissão já 

havia avaliado outro terreno com o mesmo valor de locação (doc. anexo. Lei 12.011) 

 
Por fim, argumente-se que muito embora nem todos os componentes da comissão 

estivessem presentes na reunião, visto a ausência do Sr Silvano Nepomuceno Pinto como 

representante do Sindicato dos Contabilistas de Canoinhas e Região – SINDICONT – o Secretário 

de Desenvolvimento Econômico, argumentou o seguinte: 

 
 

Considerando a existência somente do Decreto n° 221/2019, que nomeia a Comissão 

para realizar as avaliações e vistorias, esta Secretaria tem como procedimento habitual 

a realização das reuniões somente se houver a presença da maioria dos membros, 

visto estar estabelecido entre a Comissão que este é o quorum de deliberação. Uma 

vez feito isso, informa-se na ata somente aqueles que estão presentes, com suas 

respectivas assinaturas. Dessa forma, na ata em questão, o Sr Silvano Nepomuceno 

Pinto não pode estar presente, o que justifica a ausência de sua assinatura e mantêm a 

veracidade e validade do documento apresentado. 

Nos colocamos a disposição para eventuais dúvidas. 

Att. 

_ 

Edmilson Verka 

Secretário de Desenvolvimento Econômico 

 
 

1Doc:          46/123



 

 
 

Desta feita, com base na manifestação acima transcrita, entende-se que o preço foi 

devidamente avaliado por meio da ata de reunião da comissão de avaliação e vistoria externa, 

anexa ao Despacho n° 2. 

 

3- Conclusão: 

 
Ressaltando-se o fato de que cabe a este Departamento Jurídico analisar apenas a 

viabilidade legal do pedido de contratação, posto que a análise está baseada nos argumentos 

expostos pela Secretaria de Obras do Município de Canoinhas, que é o órgão que exerce o juízo 

de conveniência e oportunidade no caso em espécie,  opina-se pela possibilidade de 

contratação com base no art. 24, X, Lei 8.666/93, nos termos da justificativa, observada a 

necessidade da devida análise dos documentos que ainda venham ser apresentados quanto à 

habilitação do contratado.  

 
S,m.j 
 
É o parecer. 
 
Canoinhas, 19 de fevereiro de 2020 

 

 

Winston Beyersdorff Lucchiari 
Departamento Jurídico 
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  Memorando 8- 25.080/2021

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para: SMO  - A/C Marco G.

Data: 14/12/2021 às 09:40:12

 

Segue parecer.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.
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  Memorando 9- 25.080/2021

De: Marco G. - SMO

Para: SMO  - A/C Marco G.

Data: 14/12/2021 às 15:01:30

 

Boa tarde,

Segue documento com a justificativa solicitada no Despacho 07.

_

Marco Angelo Golanovski 

Agente Administrativo

Anexos:

Documento_de_Formalizacao_de_Demanda_Secretaria_de_Obras.pdf

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante Data Assinatura

Edmilson Verka 14/12/2021 15:02:18 1Doc EDMILSON VERKA CPF 589.XXX.XXX-04

Para verificar as assinaturas, acesse https://canoinhas.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: F832-E1F0-D994-01FD 
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                            Documento de Formalização de Demanda 

 

 

De: Secretaria Municipal de Obras.  

 

Para: Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamentos - Departamento de Licitações. 

 

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, através da Dispensa de Licitação, com base no art. 24, X, da 
Lei n° 8.666/93, de terreno de propriedade da Senhora Lucrécia Krull, na localidade de Serra 
das Mortes, conforme justificativa a seguir exposta. 

 

Justificativa: A contratação faz-se necessária devido à grande demanda de material destinado à 
abertura e conservação de estradas do Município de Canoinhas, sendo que o material extraído do 
local solicitado tem as características de possuir ótima qualidade para a manutenção e conservação 
de estradas, visto que apresentam maior resistência mecânica, rigidez e permeabilidade, quando 
comparado com o material de outras pedreiras da região, o que motiva a sua escolha. 

Outro fator considerado é a sua localização, eis que o terreno fica dentro do município e dentro da 
localidade cujo material buscará atender, eis que as vias nela localizadas necessitam de 
manutenção constante. 

Desta forma, com o objetivo de facilitar o controle e distribuição de material nas estradas municipais, 
observadas a questão logística, a atual gestão da Secretaria Municipal de Obras deste Município, 
por meio de seu atual Secretário, decidiu, como melhor estratégia, que a locação do imóvel 
solicitado serviria para cobrir a região sul do município, abrangendo a própria localidade de Serra 
das Mortes, Barra Mansa, Sítio dos Correia, Taquarizal, Campina dos Ribeiros, Campina dos 
Amador, Tamanduá, Campo dos Pontes, Campo dos Buenos, Campinha do Tamanduá e São José 
do Tamanduá. 

Quanto à singularidade do terreno, não existe naquela região local com a qualidade e facilidade de 
extração de material como a disponível neste. 

Assim, sem prejuízo da manutenção de determinadas cascalheiras e pedreiras que atualmente vem 
sendo utilizadas, estar-se-á observando o critério da destinação da extração dos produtos oriundos 
dos terrenos em conformidade com as regiões e a sua destinação, salvo situações de emergência. 

Desta forma, passar-se-ia a ter os seguintes locais atendendo as respectivas regiões do Município 
de Canoinhas, conforme o mapa abaixo: 
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Consoante visto, as regiões estratégicas voltadas à extração de material para as estradas vicinais e 
ruas do Município de Canoinhas estariam assim divididas: 

 Ao Norte, pedreira do Rio do Pinho, atendendo as localidades de Rio do Pinho, Santa Leocádia, 
Paula Pereira, Felipe Schmidt, Estação Paciência, Parado, Fartura, Sereia, Cachoeira, Taunay, 
Capão do Erval, Anta Gorda, Cerrito e Matão; 
 
 Ao Sul, pedreira de Serra das Mortes, atendendo as localidades de Serra das Mortes, Barra 
Mansa, Sítio dos Correia, Taquarizal, Campina dos Ribeiros, Campina dos Amador, Tamanduá, 
Campo dos Pontes, Campo dos Buenos, Campinha do Tamanduá e São José do Tamanduá; 

 Ao Leste, cascalheiro de Marcílio Dias, atendendo o perímetro urbano do município, Taunay, 
Capão do Erval, Pedra Branca, Parado, Caraguatá e Alto do Frigorífico; 
 
 À Sudeste, ficaria a cascalheira de Arroios, abrangendo as localidades de Arroios, Salseiro, Rio 
da Veada, Paranazinho, Laranjeiras, Salto d’Água Verde e Encruzilhada. A contratação deste local 
ainda encontra-se em tramitação. 

Como citado anteriormente, a Secretaria de Obras, por decisão de seu Secretário de Obras, está 
aplicando uma nova estratégia quanto à contratação e manutenção das pedreiras e cascalheiras 
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pertencentes ao Município. Tal estratégia pretende simplificar e tornar mais clara a metodologia 
aplicada para demonstrar a necessidade de continuidade dos espaços contratados, ou da locação 
de outros terrenos. 

Para a formação desta estratégia, foram consideradas as cascalheiras e pedreiras já alugados pelo 
município, bem como as localidades a serem atendidas e a destinação do material extraído. 

Com efeito, afirma-se que a presente contratação visa atender uma finalidade precípua da 
Secretaria de Obras, eis que, dentre as incumbências deste órgão, encontra-se a manutenção das 
estradas vicinais e urbanas do Município de Canoinhas, de forma que os terrenos alugados para a 
extração de cascalho e pedra são por ela e diretamente explorados para a consecução de tal 
finalidade. 

Quanto ao valor do aluguel, após consulta com a Comissão de Avaliação Externa (documento 
anexo), chegou-se ao valor de R$ 3.500 (três mil e quinhentos reais) mensais. Tal quantia está 
dentro dos valores praticados na praça para um terreno daquele tamanho, além de mostrar-se mais 
econômico em relação à aquisição e entrega do material por empresas terceirizadas. 

Com o intuito de exemplificar a vantajosidadade econômica com a presente contratação, há a carga 
de brita terceirizada, que custa R$ 40,00 (quarenta reais) o metro cúbico, sendo que cada caminhão 
carrega cerca de 12m³, temos o valor por carga de R$480,00 (quatrocentos e oitenta reais), sem 
contar custos com frete. Se considerado o que o britador vem trabalhando por oito horas por dia, 
consegue-se extrair entre 3.000 e 3.500m³ mensais, sendo que o uso deste equivaleria a, no 
mínimo, 291 viagens da empresa terceirizada, o que custaria aos cofres, sem contar outras 
despesas, R$139.680,00 (cento e trinta e nove mil, seiscentos e oitenta reais) mensais. Tais valores 
foram retirados da última licitação deste item (PR 26/2021), e constam em anexo ao presente 
Memorando. 

Em suma, por questões logísticas, que envolvem tanto o custo quanto o tempo utilizado para 
distribuição do material, é preferível a extração de uma localização próxima do que a compra de 
material de terceiros ou o deslocamento da carga de pontos mais distantes, salvo em possíveis 
situações emergenciais, quando será usado o material disponível. 

Salientamos que este local estava contratado para esta municipalidade até Fevereiro/2021. No 
entanto, houve um equívoco no momento de renovar o contrato o que acabou não acontecendo. 
Como logo depois tanto o rompedor quanto o britador móvel passaram por problemas técnicos, ficou 
decidida a recontratação deste apenas após a regularização destas situações. 

 
 

_________________________________________________ 
Edmilson Luiz Verka 
Secretário de Obras 
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  Memorando 10- 25.080/2021

De: Edmilson V. - SMO

Para: SMAFO - DL  - A/C Adilson R.

Data: 17/12/2021 às 10:33:30

 

Bom Dia!

Segue documento com à justificativa no Despacho 07.

Atenciosamente!

_

Edmilson Verka 

Secretário de Obras

1Doc:          53/123



  Memorando 11- 25.080/2021

De: Edmilson V. - SMO

Para: SEA  - A/C Diogo S.

Data: 20/12/2021 às 15:33:23

 

Boa Tarde!

Segue documento com a justificativa no Despacho 07, para conhecimento e acompanhamento.

Atenciosamente!

_

Edmilson Verka 

Secretário de Obras

1Doc:          54/123



  Memorando 12- 25.080/2021

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para: GAB - LC  - A/C Winston L.

Data: 03/01/2022 às 09:32:36

 

Diante do documento apresentado no despacho 09, solicito novamente parecer jurídico quanto à legalidade de
contratação por meio de dispensa de licitação.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.
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  Memorando 13- 25.080/2021

De: Winston L. - GAB - LC

Para: SMAFO - DL  - A/C Adilson R.

Data: 04/01/2022 às 10:11:01

 

Parecer:

Relatório:

Trata-se de parecer referente ao Termo de Formalização de Demanda  da Secretaria Municipal de Obras, anexo ao
Despacho n° 9 que,  ao tentar observar os termos do parecer de Despacho n° 7 deste Departamento Jurídico,
argumentou que o contrato PMC n° 25/2020, que consistia na locação do mesmo imóvel, não foi prorrogado em
função de um equivoco por parte do respectivo órgão.

Por conta dessa informação, passa-se à manifestação, cujos fundamentos seguem no tópico posterior.

Em síntese, é o relatório.

Fundamentação:

Analisando o teor do pedido à luz do contrato pretérito, este Departamento entende que as circunstancias que
envolvem o pleito apresentam informações, a princípio, antagônicas, e que merecem melhores justificativas, tendo
em vista os seguintes acontecimentos, a saber:

1) No Memorando n° 1.805/2021 (doc. anexo), a Secretaria Municipal de Obras foi questionada pelo Setor de
Contratos deste Município, que gerencia com tratos no âmbito municipal, a respeito do interesse em prorrogar o
contrato PMC n° 25/2020, tendo o Sr. Secretário de Obras se manifestado no seguinte sentido ao Despacho n° 1:

Boa Tarde

O referido contrato esta sendo tratado no memorando 1.138/2021.

Att

_

Edmilson Verka

Secretário de Obras

2) No Memorando citado, de n° 1.138/2021 (doc. anexo), a secretaria requereu a locação do imóvel propriedade de
Maria Ivone Nepomuceno Pinto, na localidade de Rio do Pinho. Observa-se que na oportunidade não foi dada
continuidade ao pedido, uma vez que este passou a ser tratado por meio do Memorando n° 8.031/2021 (1);

3) No Memorando n° 8.031/2021, o terreno de localidade no Rio do Pinho foi objeto da Dispensa de Licitação PMC n°
09/2021, que originou os contratos de nos 48/2021, 49/2021, 50/2021 e 51/2021;

Desta monta, tem-se que o contexto apresentado não se coaduna, a priori, com o presente pedido, pois, ao passo
em que é mencionado no Memorando n° 1.805/2021 que a prorrogação do contrato PMC n° 25/2020 estaria sendo
tratada no Memorando n° 1.138/2021, a secretaria veio a solicitar a contratação de outro terreno, dando-se a
entender que não seria mais necessária a manutenção daquele contrato em função de estar sendo alugado imóvel de
outra localidade.

Assim em que pese a secretaria argumentar no pedido que “ a Secretaria de Obras, por decisão de seu Secretário de
Obras, está aplicando uma nova estratégia quanto à contratação e manutenção das pedreiras e cascalheiras
pertencentes ao Município”, há que se ponderar que o contrato PMC n° 25/2020 não foi prorrogado por conta de
manifestação expressa do mesmo gestor do órgão solicitante, fator esse passível de demonstrar uma aparente
contradição na tomada de decisões da pasta.

De igual forma, a própria secretaria argumenta que o contrato citado não fora prorrogado em função do um equivoco,
porém sem especificá-lo, o que dificulta a análise quanto à eventual fato superveniente que, em tese, motivaria uma
nova contratação.
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Frise-se, diante do cenário apresentado, que não há direito líquido e certo na prorrogação de contrato celebrado com
o Poder Público, mas sim mera expectativa de direito, uma vez que a decisão sobre a prorrogação do ajuste se
insere no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, conforme Acórdão 2660/2021, TCU, Pleno, tendo
também o STF se manifestado nesse sentido por meio do MS 33.983-AgR, rel. min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe
10/5/2016, e MS 26.250, rel. min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 12/3/2010.

Logo, se houve manifestação da secretaria pela não prorrogação do contrato n° PMC n° 25/2020, é de se supor que,
dentro da discricionariedade administrativa, o terreno, que constitui objeto do presente pedido, não mais se fazia
necessário, não havendo, igualmente, qualquer justificativa no presente pedido de que o suposto equivoco está
atrelada àquela declaração.

Com efeito, segundo os termos da Assessoria Zenite, não vedação à contratação direta com base no art. 24, X, da
Lei n° 8.666/93 de forma sucessiva, in verbis:

A particularidade da locação do imóvel com base no art. 24, inc. X, da Lei nº 8.666/93 é que, nessa hipótese, como o
imóvel locado é o único capaz de atender o interesse da Administração, o que denota a inviabilidade de
competição, pode surgir a necessidade de sucessivas prorrogações ou renovações contratuais da locação do mesmo
imóvel, com o mesmo particular.

Em sendo o caso, as prorrogações do prazo de vigência do ajuste somente serão admissíveis se houver previsão
no contrato e desde que, a cada prorrogação, seja demonstrado que as condições que autorizaram a contratação
direta se mantêm inalteradas.

Caso não haja previsão de prorrogação, poderá ser celebrado novo contrato, com o mesmo particular, desde que
realizado o devido procedimento de contratação direta (art. 26 da Lei nº 8.666/93), no qual reste demonstrado o
atendimento dos requisitos autorizadores da dispensa com base no art. 24, inc. X da Lei nº 8.666/93.

Pode-se concluir, então, que, mesmo na hipótese de locação de imóvel com base no art. 24, inc. X, da Lei nº
8.666/93, o prazo de vigência deverá ser determinado. Se houver necessidade de elastecer a locação do mesmo
imóvel, será possível prorrogar ou celebrar novo contrato com o mesmo particular, se devidamente comprovado que
se mantêm inalteradas as condições que autorizaram a contratação direta. Na hipótese de prorrogação, é necessário,
ainda, a existência de previsão  autorizando-a no respectivo contrato. (2)

Outrossim, mesmo que o excerto acima se refira à possibilidade de formalização d contrato sucessivo de locação na
hipótese de ausência de cláusula de prorrogação, não constitui absurdo afirmar que, findado a avença por motivo
diverso,  é possível firmar uma nova se ainda presente a necessidade, desde que prestadas as justificativas
necessárias para tanto.

Neste aspecto, mister invocar o artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB, cujo caput
possui a seguinte redação:

Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos
sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.

O dispositivo tem por finalidade reforçar a ideia de responsabilidade decisória estatal diante da incidência de normas
jurídicas indeterminadas, as quais sabidamente admitem diversas hipóteses interpretativas e, portanto, mais de uma
solução.

O dispositivo proíbe “motivações decisórias vazias, apenas retóricas ou principiológicas, sem análise prévia de fatos
e de impactos. Obriga o julgador a avaliar, na motivação, a partir de elementos idôneos coligidos no processo
administrativo, judicial ou de controle, as consequências práticas de sua decisão.” (2)

Todas as vezes em que se decidir com base em valores jurídicos abstratos,a Administração deverá ser feita uma
análise prévia de quais serão as consequências práticas dessa decisão. Em outras palavras, a análise das
consequências práticas da decisão passa a fazer parte das razões de decidir.

Assim, se realmente houve um equivoco na não prorrogação do contrato PMC n° 25/2020, o que, frise-se, atenta ao
princípio da eficiência administrativa prevista no artigo 37 da CF, caberá à secretaria, à luz do artigo 20 da LINDB,
indicá-lo de forma fundamentada, ou seja, explicitá-lo, de forma a expor que o terreno pretendido ainda se mostra
necessário à Administração, sob pena de não ser possível a subsunção do caso à hipótese de dispensa de locação,
notadamente no que tange à questão da singularidade do imóvel.

Conclusão:

Ante todo o exposto, lastreando-se nas informações prestadas pela secretaria, opina-se, por ora, pela inviabilidade
de se proceder à dispensa solicitada ante as circunstâncias apresentadas ao presente caso, notadamente quanto à
insuficiencia de motivação a respeito do suposto equivoco praticado pela secretaria, devendo este ser indicado com o
fito de demonstrar, conforme disposição do artigo 20 da LINDB, que o terreno solicitado ainda se mostra necessário a
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atender à demanda da Administração, conforme explicitado no tópico anterior.

O presente parecer é meramente opinativo e não vincula a autoridade em sua decisão final.

Na hipótese de serem realizadas adequações ao pleito, retorne-se o Memorando para análise deste Departamento.

S,m,j

É o parecer

_

Winston Beyersdorff Lucchiari

Advogado da Prefeitura Municipal de Canoinhas

(1)https://www.pmc.sc.gov.br/uploads/719/arquivos/2162810_Solicitacao_justificativa_ata_de_avaliacao_parecer_juridico_e_homologacao_PMC_DL_092021.pdf

(2) Dispensa de licitação – Locação de imóvel com base no art. 24, inc. X – Prorrogação ou celebração de
novo contrato sucessivamente – Possibilidade. Zênite Fácil. Disponível em: http://www.zenitefacil.com.br, categoria
Produção Zênite. Acesso em 04 jan. 2022.

(3) https://www.conjur.com.br/dl/parecer-juristas-rebatem-criticas.pdf

Anexos:

1138_2021.pdf

1805_2021.pdf

2162810_Solicitacao_justificativa_ata_de_avaliacao_parecer_juridico_e_homologacao_PMC_DL_092021.pdf
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Contratação de pedreira

 Bom Dia

Solicito CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, de Maria Ivone Nepomuceno Pinto, na localidade de Rio
Do Pinho. 

 

TRATA-SE  DE  PEDIDO DE CONTRATAÇÃO  DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, QUE FAZEM ENTRE SI, O
MUNICíPIO DE CANOINHAS E O SRa, MARIA IVONE NEPOMUCENO PINTO PARA EXTRAÇÃO DE
CASCALHO.

 

A contratação se faz necessária devido à grande demanda que temos, o objeto da locação será destinado a
abertura e conservação de estradas, alem das demais necessidades da secretaria, o material que tem la e de
excelente qualidade, por esse motivo justificamos o valor de R$ 6.000,00.

Salientamos que é mais barato retirar pedras do que comprar, pois cada carga custa em torno de R$ 600,00
fora o frete, escolhemos este local devido o custo e viabilidade.

O terreno e próximo para a extração, sendo assim, conseguimos atender toda a região de Santa Leocadia,
Paula Pereira, Felipe Schimidt, Estação Paciência, Parado, Fartura, Sereia, Cachoeira, Taunay, Capão do
Erval, Anta Gorda, Serrito, Matão, além de ser usado para atendimentos emergenciais em outras regiões do
Município. 

Por ser próximo conseguimos atender as estradas devido o grande fluxo de caminhões pesados que fazem
extração de pinus precisam estar em constante manutenção.

Justificando a contratação verificando outros imóveis, certificamos que não encontramos outro que poderia
atender o interesse público visado, haja vista que não apresentam a quantidade, qualidade do material
(PEDRA), bem como a localização do imóvel e condições de extração deste imóvel. Nesse sentido ressalta-
se que o mesmo possui localização estratégica, haja vista que o imóvel e o único apto a suprir a demanda,
pois os reparos a ser realizados por esta secretaria com o material a ser retirado do imóvel servira para
atender as localidades citadas acima.

Assim em razão da localização e do interesse público a ser atendido, (locais de aplicação de cascalho acima
citados), a presente contratação causara uma efetiva economicidade para o Município, pois não será preciso
buscar material em locais distantes de onde este efetivamente será utilizado, de modo que não haverá

Memorando 1.138/2021   
Responder apenas via 1Doc
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CONTRATOS/SMS - Contratos

SMAFO - DL - Departamento de Licitação
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deslocamento de máquinas, não gerando maiores gastos para a Administração Pública, o que condiciona a
escolha do imóvel. 

Respeitosamente 

_
Edmilson Verka  
Secretário de Obras

Quem já visualizou?    20 pessoas Visto 236 vezes

16 Despachos não lidos

25/01/2021 10:11:49 Willian Vailate CONTRATOS/SMS  arquivou.

25/01/2021 10:11:49 Willian Vailate CONTRATOS/SMS  parou de acompanhar.

25/01/2021 16:28:08 Adilson Fernando Ribeiro SMAFO - DL  arquivou.

Nota interna
25/01/2021 10:11 ()

Willian V.  
CONTRATOS/SMS

Informo que tal demanda não possui relação com a Secretaria Municipal de
Saúde.

_
Willian Vailate

 Secretaria de Saúde - Setor de Contratos

Quem já visualizou?    2 ou mais pessoas

Despacho 1-
1.138/2021
25/01/2021 16:27

(Encaminhado)

CC

Adilson R.  SMAFO - DL

GAB - LC

A/C Winston L.

Solicito parecer jurídico quanto à legalidade de contratação direta nos
termos expostos pela secretaria.

_
Adilson Fernando Ribeiro  
Setor de Licitações.

Quem já visualizou?    2 ou mais pessoas

Despacho 2-
1.138/2021

Parecer:
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03/02/2021 11:45

(Respondido)

CC

Winston L.  GAB - LC

SMAFO - DL

Relatório:

Trata-se de pedido de contratação direta com base no art. 24, X, da Lei
8.666/1993, realizado pela Secretaria Municipal de Obras com o intuito de
alugar terreno de propriedade de Maria Ivone Nepomuceno Pinto, na
localidade de Rio Do Pinho, conforme os apontamentos trazidos à baila
pelo órgão requisitante, in verbis:

“A contratação se faz necessária devido à grande demanda que temos, o
objeto da locação será destinado a abertura e conservação de estradas,
alem das demais necessidades da secretaria, o material que tem la e de
excelente qualidade, por esse motivo justificamos o valor de R$ 6.000,00.

Salientamos que é mais barato retirar pedras do que comprar, pois cada
carga custa em torno de R$ 600,00 fora o frete, escolhemos este local
devido o custo e viabilidade.

O terreno e próximo para a extração, sendo assim, conseguimos atender
toda a região de Santa Leocadia, Paula Pereira, Felipe Schimidt, Estação
Paciência, Parado, Fartura, Sereia, Cachoeira, Taunay, Capão do Erval,
Anta Gorda, Serrito, Matão, além de ser usado para atendimentos
emergenciais em outras regiões do Município. 

Por ser próximo conseguimos atender as estradas devido o grande fluxo de
caminhões pesados que fazem extração de pinus precisam estar em
constante manutenção.

Justificando a contratação verificando outros imóveis, certificamos que não
encontramos outro que poderia atender o interesse público visado, haja
vista que não apresentam a quantidade, qualidade do material (PEDRA),
bem como a localização do imóvel e condições de extração deste imóvel.
Nesse sentido ressalta-se que o mesmo possui localização estratégica,
haja vista que o imóvel e o único apto a suprir a demanda, pois os reparos
a ser realizados por esta secretaria com o material a ser retirado do imóvel
servira para atender as localidades citadas acima.

Assim em razão da localização e do interesse público a ser atendido,
(locais de aplicação de cascalho acima citados), a presente contratação
causara uma efetiva economicidade para o Município, pois não será preciso
buscar material em locais distantes de onde este efetivamente será
utilizado, de modo que não haverá deslocamento de máquinas, não
gerando maiores gastos para a Administração Pública, o que condiciona a
escolha do imóvel. 

Respeitosamente 

_

Edmilson Verka

Secretário de Obras”

Passados os posteriores trâmites do pedido, passa-se a analisar a sua
viabilidade.

Fundamentação:

Lei 8.666/1993, artigo 24, inciso X, prevê a possibilidade de dispensa de
licitação para locação de imóvel, desde que atendido alguns requisitos.

Segundo Nota Técnica da Assessoria em Licitações Zenite,
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“a caracterização da hipótese de dispensa prevista no art. 24, inc. X, da Lei
nº 8.666/93, exige-se: a) compra ou locação de imóvel pela
Administração; b) imóvel destinado a atender às finalidades precípuas da
Administração; c) imóvel deve apresentar características que sejam
determinantes para sua escolha, de modo a ser o único capaz de satisfazer
a necessidade da Administração; e d) preço compatível com aqueles
praticados no mercado. Desses requisitos, tem-se como fundamental que
as características do bem (localização, dimensão, edificação, destinação,
etc.) sejam essenciais para o atendimento da necessidade da
Administração. (15183 – Contratação pública – Dispensa – Compra
ou locação de imóvel – Caracterização da hipótese. Nota elaborada por
Brenia Diogenes Gonçalves dos Santos, integrante da Equipe Técnica
Zênite.)”

A Secretaria de Obras argumenta que o imóvel é o ideal para atender a
demanda em função da localização, custo de carga e qualidade do material
a ser extraído:

“Salientamos que é mais barato retirar pedras do que comprar, pois cada
carga custa em torno de R$ 600,00 fora o frete, escolhemos este local
devido o custo e viabilidade.

O terreno e próximo para a extração, sendo assim, conseguimos atender
toda a região de Santa Leocadia, Paula Pereira, Felipe Schimidt, Estação
Paciência, Parado, Fartura, Sereia, Cachoeira, Taunay, Capão do Erval,
Anta Gorda, Serrito, Matão, além de ser usado para atendimentos
emergenciais em outras regiões do Município. 

Por ser próximo conseguimos atender as estradas devido o grande fluxo de
caminhões pesados que fazem extração de pinus precisam estar em
constante manutenção.

Justificando a contratação verificando outros imóveis, certificamos que não
encontramos outro que poderia atender o interesse público visado, haja
vista que não apresentam a quantidade, qualidade do material (PEDRA),
bem como a localização do imóvel e condições de extração deste imóvel.
Nesse sentido ressalta-se que o mesmo possui localização estratégica,
haja vista que o imóvel e o único apto a suprir a demanda, pois os reparos
a ser realizados por esta secretaria com o material a ser retirado do imóvel
servira para atender as localidades citadas acima”.

Com efeito, os contratos de locação possuem natureza jurídica de contrato
da administração (âmbito privado) e não de contrato administrativo
(âmbito público), conforme Orientação Normativa nº 6, de 1º de abril de
2009, da Advocacia-Geral da União:

 "A vigência do contrato de locação de imóveis, no qual a administração
pública é locatária, rege-se pelo art. 51 da lei nº 8.245, de 1991, não
estando sujeita ao limite máximo de sessenta meses, estipulado pelo inc. ii
do art. 57, da lei nº 8.666, de 1993".

Ao dissertar sobre tais espécies contratuais da Administração, o
professor Hely Lopes Meirelles, citado por Carlos Pinto Coelho da Motta,
classifica o contrato de locação celebrado pelo Poder Público como
contrato semipúblico, a saber:

"Contrato semipúblico é o firmado entre a Administração e o particular,
pessoa física ou jurídica, com predominância de normas pertinentes do
Direito Privado, mas com formalidades previstas para ajustes
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administrativos e relativa supremacia do Poder Público" (MOTTA, Carlos
Pinto Coelho, Aplicação do Código Civil às Licitações e Contratos. Belo
Horizonte, Del Rey, 2004, p. 121-122).

Há uma particularidade no caso em apreço: a locação ocorre em função do
material a ser retirado do imóvel, e não da utilização do imóvel em si, uma
vez que a Administração pretende usufruir do cascalho/pedra de
propriedade particular por conta dos argumentos acima transcritos.

Logo, o procedimento de dispensa pressupõe uma necessidade a ser
atendida, qual seja, a extração de cascalho/pedra para recuperação e
manutenção de estradas do interior nas localidades indicadas. O
atendimento dessa necessidade, portanto, depende da efetiva extração do
produto.

Diga-se, aliás, que o cascalho/pedra pode ser classificado “produto” em
virtude da classificação de bens acessórios, oriunda da doutrina civilista:

Produtos – São os bens acessórios que saem da coisa principal,
diminuindo a sua quantidade e substância. Percebe-se que é discutível a
condição de acessório dos produtos, eis que são retirados ou destacados
da própria coisa principal. Como exemplo, pode ser citada a pepita de ouro
retirada de uma mina. (TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume
único. 6. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo:
MÉTODO, 2016. p. 194 – digital).

Desta feita, para se perquirir ao imóvel deve reunir as características que
denotem a sua adequação ao atendimento da finalidade a que se destina,
bem como a necessidade pública a ser atendida, deve-se relacionar com as
finalidades precípuas da Administração.

Havendo exposição de motivos por parte da secretaria quanto ao critério de
localização do imóvel, preço praticado para transporte do produto e a sua
qualidade, resta questionar se a demanda não pode ser suprida com os
contratos ainda vigentes com objeto semelhante que foram objeto dos
seguintes procedimentos:

- DL 19/2020 – Clércio Odir Treml;

- DL – 15/2020 – Marcia Maros Pererira da Cruz;

- DL – 4/2020 – Lucrecia Krull;

- DL – 22/2019 – Denilson Cesar Niejelski;

Desta maneira, em que pese a justificativa apresentada procurar se
amoldar ao requisitos da hipótese legal de dispensa, o que é louvável, em
função das contratações anteriores, passa-se a entender que salutar é a
demonstração de que, efetivamente:

- O imóvel irá atender a região especificada no pedido;

- Que, de fato, é o único apto a atender a demanda em virtude de sua
localização e do material oferecido;

- Que os custos para a extração mostram-se mais vantajoso tendo em vista
o valor do frete, que segundo a secretaria, está no montante do R$ 600,00
(seiscentos reais);

Nesse aspecto, frisa-se que o Tribunal de Contas da União possui o
entendimento de que cabe a demonstração de que o imóvel é o único apto
a atender a demanda da Administração:
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 “ao proceder à compra ou à locação de imóvel, somente utilize o art.
24, inciso X, da Lei 8.666/93, quando identificar um imóvel específico
cujas instalações e localização evidenciem que ele é o único que
atende o interesse da administração, fato que deverá estar
devidamente demonstrado no respectivo processo administrativo”. No
mesmo sentido: Acórdãos n°s 1.894/2008, 16/2006, ambos do Plenário.
(TCU, Acórdão n° 444/2008, Plenário, Rel. Min. Ubiratan Aguiar, j. em
19.03.2008.) (destacado)

De fato, a demonstração de tais fatores no pedido de contratação pode
fazer subsumir a demanda à hipótese normativa de dispensa, uma vez que
esta não pode ser interpretada de forma extensiva, sob pena tornar regra o
que é exceção, conforme a doutrina de Ulisses Jacoby Fernandes:

“Como as normas que versam sobre dispensa de licitação abrem exceção à
regra da obrigatoriedade da licitação, recomenda a hermenêutica que a
interpretação seja sempre restritiva, não comportando ampliação”
(FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Contratação Direta sem
Licitação: Dispensa de Licitação; Inexigibilidade de Licitação: Comentários
às Modalidades de Licitação, Inclusive o Pregão, 7ª ed., Belo
Horizonte,Fórum, 2008, p. 489).

Desta maneira, entende-se pela demonstração dos dados quanto à
localização do imóvel, do produto a ser extraído e dos custos de transporte,
como forma de corroborar com a justificativa apresentada para embasar a
dispensa.

Da Ausência de Avaliação do Imóvel:

Depreende-se que no pedido consta que o valor de locação do imóvel está
no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sem, no entanto, apresentar
avaliação do imóvel para fins de verificação da compatibilidade de preços.

Inviável, portanto, a contratação sem apresentação de laudo de avaliação
previa imobiliária por constituir um requisito legal previsto na própria
hipótese de dispensa, conforme entendimento do TCU, Acórdão nº
2078/2018 – Plenário, que ao tratar do inciso X do art. 24, expôs o que
segue:

“O supramencionado dispositivo legal prescreve ser dispensável a licitação
para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das
finalidades precípuas da Administração, cujas necessidades de instalação
condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor
de mercado, segundo avaliação prévia”. 

Outro não é o entendimento da Equipe Técnica da Assessoria Zenite
quanto ao requisito do laudo:

Um dos requisitos para a locação/aquisição de imóvel sem licitação é a
compatibilidade dos preços exigidos com aqueles praticados no
mercado, nos termos da avaliação prévia. Para demonstrar esse
aspecto, a Administração deve providenciar laudo emitido por
profissional competente, o que deve ser feito em atenção às normas
aplicáveis, a exemplo da NBR nº 14.653. No que tange aos
profissionais competentes, tem-se como possível a elaboração
dos laudos por engenheiros ou corretores de imóveis. A dificuldade
está no âmbito da Administração Pública federal, uma vez que o TCU não
possui entendimento pacífico acerca da competência para a realização de
tal avaliação, ora apenas mencionando a necessidade de avaliação prévia,
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03/02/2021 11:46:05 Winston Beyersdorff Lucchiari GAB - LC  assinou digitalmente Memorando 2- 1.138/2021 com

o certificado WINSTON BEYERSDORFF LUCCHIARI CPF 053.XXX.XXX-79 conforme MP nº

2.200/2001 .

03/02/2021 11:46:06 Winston Beyersdorff Lucchiari GAB - LC  arquivou.

03/02/2021 13:15:43 Adilson Fernando Ribeiro SMAFO - DL  arquivou.

04/02/2021 08:08:03 Winston Beyersdorff Lucchiari GAB - LC  arquivou.

ora exigindo avaliação prévia por órgão oficial – Secretaria de Patrimônio
da União ou, ainda, por entidade de reconhecida capacidade técnica, a
exemplo da CEF e do Ibape (vide Acórdãos nºs 216/2007 e 1.466/2010,
ambos do Plenário). (Nota elaborada por Manuela Martins de Mello,
integrante da Equipe Técnica Zênite.)

Desta forma, este Departamento Jurídico não encontra alternativa outra
senão expor o que segue na conclusão.

Conclusão:

Ante todo o exposto, em que pese a louvável justificativa apresentada,
opina-se pela inviabilidade de contratação dentro dos moldes requeridos
ante a necessidade de comprovação dos elementos abordados neste
parecer e da ausência de laudo de avaliação prévia.

S,m,j

É o parecer

_
Winston Beyersdorff Lucchiari

Advogado da Prefeitura Municipal de Canoinhas

Quem já visualizou?    2 ou mais pessoas

Despacho 3-
1.138/2021
03/02/2021 13:15

(Respondido)

CC

Adilson R.  SMAFO - DL

SMO

A/C Edmilson V.

 Para análise do parecer.

_
Adilson Fernando Ribeiro  
Setor de Licitações.

Quem já visualizou?    2 ou mais pessoas

Despacho 4-
1.138/2021
17/02/2021 08:31

(Encaminhado)

Bom Dia
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17/02/2021 08:31:11 Edmilson Verka SMO  arquivou.

17/02/2021 08:33:21 Winston Beyersdorff Lucchiari GAB - LC  arquivou.

17/02/2021 09:11:37 Adilson Fernando Ribeiro SMAFO - DL  arquivou.

05/03/2021 09:37:06 Winston Beyersdorff Lucchiari GAB - LC  reabriu para resolução.

05/03/2021 09:37:25 Winston Beyersdorff Lucchiari GAB - LC  arquivou.

05/03/2021 09:51:46 Adilson Fernando Ribeiro SMAFO - DL  arquivou.

05/03/2021 10:47:12 Adilson Fernando Ribeiro SMAFO - DL  reabriu para resolução.

CC

Edmilson V.  SMO

SMDEICT

Solicito que os membros da Comissão externa do Município avaliem o
cascalheiro conforme acima mencionado, para que possamos dar
continuidade ao processo de contratação.

Att

_
Edmilson Verka  
Secretário de Obras

Quem já visualizou?    2 ou mais pessoas

Despacho 5-
1.138/2021
05/03/2021 09:37

(Encaminhado)

CC

Winston L.  GAB - LC

PROC

 

_
Winston Beyersdorff Lucchiari

Advogado da Prefeitura Municipal de Canoinhas

Quem já visualizou?    2 ou mais pessoas

Despacho 6-
1.138/2021
05/03/2021 10:47

(Encaminhado)

CC

Adilson R.  SMAFO - DL

SMAFO - CONTR

A/C Juliane F.

 Para acompanhamento.

_
Adilson Fernando Ribeiro  
Setor de Licitações. E
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05/03/2021 10:47:43 Adilson Fernando Ribeiro SMAFO - DL  arquivou.

05/03/2021 10:48:08 Winston Beyersdorff Lucchiari GAB - LC  arquivou.

08/03/2021 08:25:32 Juliane Muchaloski Slabadack Ferraz SMAFO - CONTR  arquivou.

08/03/2021 14:50:32 Adilson Fernando Ribeiro SMAFO - DL  arquivou.

Quem já visualizou?    2 ou mais pessoas

Despacho 7-
1.138/2021
08/03/2021 13:11

(Respondido)

CC

Thaynara W.  SMDEICT

SMAFO - CONTR

 Prezados

Conforme solicitado, segue Avaliação da Comissão Externa.

Att.

_
Thaynara Lech Wendt

ata 03.03.pdf (413,86 KB) 11 downloads

Quem já visualizou?    2 ou mais pessoas

Nota interna
08/03/2021 14:46 ()

Adilson R.  SMAFO - DL
 No aguardo de parecer jurídico para dar andamento ao processo.

_
Adilson Fernando Ribeiro  
Setor de Licitações.

Quem já visualizou?    2 ou mais pessoas

Despacho 8-
1.138/2021
08/03/2021 14:52

(Encaminhado)

CC

Edmilson V.  SMO

GAB - DJ

 Segue ata para parecer juridico.

Att

_
Edmilson Verka  
Secretário de Obras

Quem já visualizou?    2 ou mais pessoas
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08/03/2021 14:52:17 Edmilson Verka SMO  arquivou.

08/03/2021 14:52:54 Fabiano Zaniolo Freitas SMDEICT  arquivou.

08/03/2021 14:52:54 Fabiano Zaniolo Freitas SMDEICT  parou de acompanhar.

08/03/2021 14:55:16 Adilson Fernando Ribeiro SMAFO - DL  arquivou.

09/03/2021 08:32:41 Juliane Muchaloski Slabadack Ferraz SMAFO - CONTR  arquivou.

09/03/2021 10:48:59 Antonio Augusto Martins Weinfurter PROC  arquivou.

12/03/2021 08:25:03 Camilla Walter GAB - DJ  arquivou.

12/03/2021 08:25:03 Camilla Walter GAB - DJ  parou de acompanhar.

12/03/2021 09:51:40 Edmilson Verka SMO  reabriu para resolução.

12/03/2021 09:59:02 Antonio Augusto Martins Weinfurter PROC  arquivou.

12/03/2021 10:26:59 Juliane Muchaloski Slabadack Ferraz SMAFO - CONTR  arquivou.

12/03/2021 11:15:10 Adilson Fernando Ribeiro SMAFO - DL  arquivou.

Despacho 9-
1.138/2021
12/03/2021 09:56

(Encaminhado)

CC

Edmilson V.  SMO

SMDEICT

A/C Thaynara W.

 Bom dia,

A família da contratante não concordou com o valor acertado descrito na
ata do Despacho 07, uma vez que este mesmo valor está sendo praticado
há dois anos, sem reajuste.

O valor estipulado pela contratada seria de R$ 7.000,00, a ser discutido em
nova reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico.

_
Edmilson Verka  
Secretário de Obras

Quem já visualizou?    2 ou mais pessoas

Despacho 10-
1.138/2021
12/03/2021 11:35

(Respondido)

Winston L.  GAB - LC

SMO

 Em cumprimento aos termos do Despacho n° 8, este Departamento
Jurídico manifesta-se da seguinte forma:

- Quanto à ata de Despacho n° 13, entende-se que o requisito legal quanto
á jusitificativa de preço foi cumprido, tendo em vista a seguinte disposição
do blog da Assessoria Zenite em contratações públicas:

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 c
on

té
m

 a
ss

in
at

ur
a 

di
gi

ta
l, 

re
al

iz
ad

a 
po

r W
IN

ST
O

N
 B

EY
ER

SD
O

R
FF

 L
U

C
C

H
IA

R
I C

P
F 

05
3.

XX
X.

XX
X-

79
, W

IN
ST

O
N

 B
EY

ER
SD

O
R

FF
 L

U
C

C
H

IA
R

I C
P

F
05

3.
XX

X.
XX

X-
79

, W
IN

ST
O

N
 B

EY
ER

SD
O

R
FF

 L
U

C
C

H
IA

R
I C

P
F 

05
3.

XX
X.

XX
X-

79
.  

1Doc:          68/123



03/01/2022 10:26 1Doc

https://canoinhas.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=DDF3EBC13B21FEADCC682FF5&itd=1&origem=localizar&forcaajax=1&rol=1 11/15

CC
A/C Edmilson V. "Assim, a princípio, o laudo de avaliação emitido pelo profissional

competente é suficiente para confirmar o valor de mercado do bem. Mais
que isso, é o instrumento adequado indicado pela Lei, para tanto.

Diante disso, parece possível dispensar a Administração de realizar
pesquisa de mercado, sendo suficiente adotar a avaliação prévia para
justificar o preço do imóvel". (https://www.zenite.blog.br/aquisicao-e-
locacao-de-bens-imoveis-a-definicao-do-preco-de-mercado/)

Por outro lado, entende-se que a secretaria não desincumbiu-se do ônus de
de demonstrar que o imóvel pleiteado, de fato, é o único que atende a
demanda do Município, conforme os seguintes termos expostos no parecer
de Despacho n° 2:

"

(...)

 

Desta maneira, em que pese a justificativa apresentada procurar se
amoldar ao requisitos da hipótese legal de dispensa, o que é louvável, em
função das contratações anteriores, passa-se a entender que salutar é a
demonstração de que, efetivamente:

- O imóvel irá atender a região especificada no pedido;

- Que, de fato, é o único apto a atender a demanda em virtude de sua
localização e do material oferecido;

- Que os custos para a extração mostram-se mais vantajoso tendo em vista
o valor do frete, que segundo a secretaria, está no montante do R$ 600,00
(seiscentos reais);

Nesse aspecto, frisa-se que o Tribunal de Contas da União possui o
entendimento de que cabe a demonstração de que o imóvel é o único apto
a atender a demanda da Administração:

 “ao proceder à compra ou à locação de imóvel, somente utilize o art.
24, inciso X, da Lei 8.666/93, quando identificar um imóvel específico
cujas instalações e localização evidenciem que ele é o único que
atende o interesse da administração, fato que deverá estar
devidamente demonstrado no respectivo processo administrativo”. No
mesmo sentido: Acórdãos n°s 1.894/2008, 16/2006, ambos do Plenário.
(TCU, Acórdão n° 444/2008, Plenário, Rel. Min. Ubiratan Aguiar, j. em
19.03.2008.) (destacado)

De fato, a demonstração de tais fatores no pedido de contratação pode
fazer subsumir a demanda à hipótese normativa de dispensa, uma vez que
esta não pode ser interpretada de forma extensiva, sob pena tornar regra o
que é exceção, conforme a doutrina de Ulisses Jacoby Fernandes:

“Como as normas que versam sobre dispensa de licitação abrem exceção à
regra da obrigatoriedade da licitação, recomenda a hermenêutica que a
interpretação seja sempre restritiva, não comportando ampliação”
(FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Contratação Direta sem
Licitação: Dispensa de Licitação; Inexigibilidade de Licitação: Comentários
às Modalidades de Licitação, Inclusive o Pregão, 7ª ed., Belo
Horizonte,Fórum, 2008, p. 489).

Desta maneira, entende-se pela demonstração dos dados quanto à
localização do imóvel, do produto a ser extraído e dos custos de transporte,
como forma de corroborar com a justificativa apresentada para embasar a
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12/03/2021 11:36:27 Winston Beyersdorff Lucchiari GAB - LC  assinou digitalmente Memorando 10- 1.138/2021

com o certificado WINSTON BEYERSDORFF LUCCHIARI CPF 053.XXX.XXX-79 conforme MP nº

2.200/2001 .

12/03/2021 11:36:28 Winston Beyersdorff Lucchiari GAB - LC  arquivou.

dispensa.

 

(...)"

Por fim, dado o exposto pela secretaria de que  “A família da contratante
não concordou com o valor acertado descrito na ata do Despacho 07, uma
vez que este mesmo valor está sendo praticado há dois anos, sem
reajuste”, frisa-se que, muito embora a relação jurídica entre locador e
locatária seja regida predominantemente pelas normas de direito privado no
âmbito da Administração Pública, não se pode descuidar da exigência
prevista no art. 24,X, da Lei de Licitações quantos aos preços avençados,
motivo pelo qual atribuir ao exclusivo critério da locadora e estipulação do
valor avençado, sem qualquer respaldo em avaliação prévia, torna
indevida a contratação. 

_
Winston Beyersdorff Lucchiari

Advogado da Prefeitura Municipal de Canoinhas

Quem já visualizou?    2 ou mais pessoas

Nota interna
12/03/2021 11:38 ()

Winston L.  GAB - LC
Errata:

Onde se lê:

Por fim, dado o exposto pela secretaria de que  “A família da contratante
não concordou com o valor acertado descrito na ata do Despacho 07, uma
vez que este mesmo valor está sendo praticado há dois anos, sem
reajuste”, frisa-se que, muito embora a relação jurídica entre locador e
locatária seja regida predominantemente pelas normas de direito privado no
âmbito da Administração Pública, não se pode descuidar da exigência
prevista no art. 24,X, da Lei de Licitações quantos aos preços avençados,
motivo pelo qual atribuir ao exclusivo critério da locadora e estipulação do
valor avençado, sem qualquer respaldo em avaliação prévia, torna
indevida a contratação. 

Leia-se:

Por fim, dado o exposto pela secretaria de que  “A família da contratante
não concordou com o valor acertado descrito na ata do Despacho 07, uma
vez que este mesmo valor está sendo praticado há dois anos, sem
reajuste”, frisa-se que, muito embora a relação jurídica entre locador e
locatária seja regida predominantemente pelas normas de direito privado no
âmbito da Administração Pública, não se pode descuidar da exigência
prevista no art. 24,X, da Lei de Licitações quantos ao preço, motivo pelo
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12/03/2021 11:38:47 Winston Beyersdorff Lucchiari GAB - LC  assinou digitalmente Memorando (Nota interna

12/03/2021 11:38) 1.138/2021 com o certificado WINSTON BEYERSDORFF LUCCHIARI CPF

053.XXX.XXX-79 conforme MP nº 2.200/2001 .

12/03/2021 11:38:57 Winston Beyersdorff Lucchiari GAB - LC  arquivou.

12/03/2021 11:40:18 Antonio Augusto Martins Weinfurter PROC  arquivou.

12/03/2021 12:56:25 Juliane Muchaloski Slabadack Ferraz SMAFO - CONTR  arquivou.

12/03/2021 13:48:53 Adilson Fernando Ribeiro SMAFO - DL  arquivou.

22/03/2021 10:56:21 Juliane Muchaloski Slabadack Ferraz SMAFO - CONTR  arquivou.

22/03/2021 11:12:17 Winston Beyersdorff Lucchiari GAB - LC  arquivou.

qual atribuir ao exclusivo critério da locadora a estipulação do valor
avençado, sem qualquer respaldo em avaliação prévia, torna indevida a
contratação. 

_
Winston Beyersdorff Lucchiari

Advogado da Prefeitura Municipal de Canoinhas

Quem já visualizou?    2 ou mais pessoas

Despacho 11-
1.138/2021
22/03/2021 10:54

(Respondido)

CC

Fabiano F.  SMDEICT

SMAFO - DL

 Prezados

Conforme solicitado, segue noa ata da Comissão de Avaliação Externa.

Att

_
Fabiano Zaniolo Freitas  
Secretario de Desenvolvimento Econômico

16.03.pdf (450,98 KB) 10 downloads

Quem já visualizou?    2 ou mais pessoas

Despacho 12-
1.138/2021
22/03/2021 11:25

(Encaminhado)

Edmilson V.  SMO

 Bom Dia!

Segue à Ata da Comissão de Avaliação da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, para elaboração do Contrato de Arrendamento da Pedreira do
Rio Do Pinho.

Atenciosamente!
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22/03/2021 11:27:38 Winston Beyersdorff Lucchiari GAB - LC  arquivou.

22/03/2021 11:40:38 Juliane Muchaloski Slabadack Ferraz SMAFO - CONTR  arquivou.

22/03/2021 11:40:38 Juliane Muchaloski Slabadack Ferraz SMAFO - CONTR  parou de acompanhar.

22/03/2021 13:12:57 Adilson Fernando Ribeiro SMAFO - DL  arquivou.

23/03/2021 23:35:17 Antonio Augusto Martins Weinfurter PROC  arquivou.

24/03/2021 08:28:19 Adilson Fernando Ribeiro SMAFO - DL  arquivou.

24/03/2021 11:46:24 Winston Beyersdorff Lucchiari GAB - LC  arquivou.

24/03/2021 11:46:24 Winston Beyersdorff Lucchiari GAB - LC  parou de acompanhar.

24/03/2021 15:52:27 Marco Angelo Golanovski SMO  arquivou.

24/03/2021 15:52:27 Marco Angelo Golanovski SMO  parou de acompanhar.

25/03/2021 10:55:07 Fabiano Zaniolo Freitas SMDEICT  arquivou.

25/03/2021 10:55:07 Fabiano Zaniolo Freitas SMDEICT  parou de acompanhar.

Prefeitura de Canoinhas - R. Felipe Schmidt, 10 - Centro, 89460-000 • 1Doc • www.1doc.com.br  
Impresso em 03/01/2022 10:26:14 por Laiane de Fatima Beil - Estagiária 

“Quer você acredite que consiga fazer uma coisa ou não, você está certo.” - Henry Ford

CC

PROC

A/C Antonio W.

_
Edmilson Verka  
Secretário de Obras

Quem já visualizou?    2 ou mais pessoas

Despacho 13-
1.138/2021
23/03/2021 23:35

(Encaminhado)

CC

Antonio W.  PROC

GAB - LC

A/C Winston L.

 Prezado Dr. Winston,

Solicito atenção ao caso afim de que seja orientada a Secretaria
responsável na tramitação do pleito.

Desde já agradeço.

Att.,

_
Antonio Augusto Martins Weinfurter  
Procurador

Quem já visualizou?    2 ou mais pessoas
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RENOVAÇÃO CONTRATO PMC 25/2020

 

Prezado,

Assunto: Contratos Serviços Continuados

O presente memorando se refere ao contrato que vence dia 25/02/2021.

Em cláusula especifica, os contratos relacionados abaixo preveem a possibilidade de prorrogação contratual
e como depende do consenso de ambos os contratantes, solicitamos que nos informe, por escrito, no prazo
de 20 (vinte) dias a contar do recebimento deste memorando, sobre o seu interesse ou não na prorrogação
do contrato para o ano de 2021. Salientamos que o envio por sua secretaria, o mais breve possível, é de
extrema importância, para que tramite em tempo hábil o aditivo correspondente e se mantenha o bom
andamento na prestação dos serviços por parte das contratadas.

Os documentos necessários para a prorrogação são listados abaixo, conforme orientação jurídica exarada
pela assessoria jurídica do município. Segue abaixo o parecer orientador:

 

“Parecer:

Para Termos Aditivos de Prazo, orienta-se no seguinte sentido:

Justificativa expressa da Autoridade Superior (Secretário/Fiscal do Contrato), acerca da necessidade de
prorrogação de prazo, instruído com os documentos que ensejam a prorrogação;

Cópia do Contrato, se necessário;

Cópia dos Termos Aditivos Anteriores, se existirem;

Parecer Jurídico;

Justificativa da Empresa para a prorrogação, nos casos de obras ou contratos com prazo de execução
determinado com Cronograma Físico Financeiro atualizado de acordo com o aditivo, ou anuência da empresa
em prorrogar o prazo nos casos de serviços de natureza contínua;

Bloqueio de dotação orçamentária ou comprovação de reserva orçamentária prévia se houver impacto
financeiro;

Certidões atuais de Regularidade Fiscal, FGTS e Trabalhista da empresa;

Memorando 1.805/2021   
Marcadores:   VENCE 25/02/2021 | x  

Responder apenas via 1Doc

Para

CC 2 setores envolvidos

SMAFO - CONTR  SMO

02/02/2021 12:36 

Juliane F.  SMAFO - CONTR

SMO

A/C Edmilson V.

1Doc:          74/123
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Frise-se que nos contratos de serviços continuados, o TCE/SP destacou que “compete à Administração, no
intento de prorrogar a avença com fulcro no referido dispositivo legal, demonstrar que o valor contratado está
em consonância com os praticados no mercado, o que se efetiva por meio de pesquisa de preços realizada
com empresas do ramo. Demais disso, tratando-se de produtos e serviços de informática, há de se esperar
que avanços tecnológicos constantes e aumento da concorrência reflitam positivamente na redução dos seus
preços, o que reforça a necessidade de comprovação da vantajosidade da dilação do ajuste“.

Além disso, o relator observou que o próprio contrato previa a comprovação de “vantajosidade dos preços
como condição necessária para que a avença seja prorrogada“. Diante do exposto, o relator votou pela
irregularidade do aditivo e aplicação de multa aos responsáveis pela contratação. (Grifamos.) (TCE/SP,
Processo nº TC-000192/006/11).

A princípio, são essas as orientações. 

Aponte-se, no entanto, que: 1) O IGAM ja havia emitido parecer para este Departamento sobre prorrogações
de contrato (segue anexo); 2) foi enviado pedido de consultoria à IGAM para eventuais observaçoes e
complementações de informações sobre o tema requisitado, especialmente sobre contratos de serviços
continuados. 

_

Winston Beyersdorff Lucchiari

Advogado da Prefeitura Municipal de Canoinhas”

 

           Observação: os itens sublinhados devem ser providenciados pela secretaria.

 

Contrato PMC n° 25/2020 

Objeto: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TERRENO PARA EXTRAÇÃO DE PEDRA EM IMÓVEL NA
LOCALIDADE DE SERRA DAS MORTES.

Empresa: LUCRECIA KRULL

Vencimento:  25/02/2021. 

VALOR: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), totalizando o valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois
mil reais), para o período de 12 meses. 

Att,

_
Juliane Slabadack Ferraz  
Agente Administrativo

Quem já visualizou?    7 pessoas Visto 31 vezes

04/02/2021 07:10:54 Edmilson Verka SMO  arquivou.

17/02/2021 16:18:59 Edmilson Verka SMO  reabriu para resolução.
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1 Despacho não lido

17/02/2021 16:33:00 Juliane Muchaloski Slabadack Ferraz SMAFO - CONTR  arquivou.

Prefeitura de Canoinhas - R. Felipe Schmidt, 10 - Centro, 89460-000 • 1Doc • www.1doc.com.br  
Impresso em 03/01/2022 10:27:09 por Laiane de Fatima Beil - Estagiária 

“Quer você acredite que consiga fazer uma coisa ou não, você está certo.” - Henry Ford

Despacho 1-
1.805/2021
17/02/2021 16:19

(Respondido)

CC

Edmilson V.  SMO

SMAFO - CONTR

A/C Juliane F.

 Boa Tarde

O referido contrato esta sendo tratado no memorando  1.138/2021.

Att

_
Edmilson Verka  
Secretário de Obras

Quem já visualizou?    2 ou mais pessoas
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Memorando 8.031/2021

De: Edmilson V. - SMO

Para: SMAFO - DL 

Data: 12/04/2021 às 16:45:10

Setores (CC):

GAB - DJ, SMAFO - DL

Setores envolvidos:

GAB, SMO, GAB - DJ, SMAFO - DL, SEA, PLO, PROC

Contrato de Locação de Imóvel Maria Ivone Nepomuceno

 

 

Boa Tarde,

Solicito CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, de Maria Ivone Nepomuceno Pinto, na localidade de Rio Do
Pinho. 

 TRATA-SE DE  PEDIDO DE CONTRATAÇÃO  DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, QUE FAZEM ENTRE SI, O
MUNICÍPIO DE CANOINHAS E O SRA. MARIA IVONE NEPOMUCENO PINTO PARA EXTRAÇÃO DE PEDRAS. 

A contratação faz-se necessária devido à grande demanda de material, destinado a abertura e conservação de estradas,
entre outras atividades que necessitam desse. O material extraído do local solicitado para locação é de
excelente qualidade, justificando a escolha deste local específico para locação.

Quanto ao valor do aluguel, após reuniões com a dona do terreno e consulta à Comissão de Avaliação Externa
(documento anexo). Decidiu-se pelo valor de R$7.000 (sete mil reais) mensais. Tal quantia está dentro dos valores
praticados na praça para um terreno daquele tamanho, além de mostrar-se mais econômico em relação à aquisição e
entrega do material por empresas terceirizadas.

Como exemplo, temos a carga de brita, que custa R$47,40 (quarenta e sete reais e quarenta centavos) o metro cúbico,
sendo que cada caminhão carrega cerca de 12m³, temos o valor por carga de R$568,80 (quinhentos e sessenta e oito
reais e oitenta centavos), sem contar custos com frete. Se considerarmos que o britador trabalhando oito horas por dia
consegue extrair entre 3.000 e 3.500m³ mensais, o uso deste equivaleria a, no mínimo, 291 viagens da empresa
terceirizada, o que custaria aos cofres, sem contar outras despesas, R$165.520,00 (cento e sessenta e cinco mil,
quinhentos e vinte reais) mensais

Outra vantagem é que o terreno fica dentro do município e fica próximo de localidades que precisam de manutenção
constante, tanto pela própria natureza das estradas quanto pelo transporte de madeira e outras cargas pesadas na região.
Sendo assim, conseguimos atender toda a região de Santa Leocádia, Paula Pereira, Felipe Schmidt, Estação Paciência,
Parado, Fartura, Sereia, Cachoeira, Taunay, Capão do Erval, Anta Gorda, Cerrito e Matão, além de usar o material para
atendimentos emergenciais em outras regiões do Município. 

Quanto a outros imóveis, não existe na região local que apresente a quantidade, qualidade do material, localização do
imóvel e condições de extração como o que está sendo solicitado.

Pedimos então que este pedido seja analisado, para que possamos dar continuidade aos trabalhos do britador, que no
momento encontra-se parado, o mais rápido possível.

Respeitosamente,
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_

Edmilson Verka 

Secretário de Obras
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Despacho Memorando 1- 8.031/2021

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para: SMO  - A/C Edmilson V.

Data: 13/04/2021 às 09:39:54

 

Prezado Secretário, acredito que faltou o envio da ata de avaliação do terreno citado no caput deste memorando
como documento anexo.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.
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Despacho Memorando 2- 8.031/2021

De: Camilla W. - GAB - DJ

Para: PROC 

Data: 15/04/2021 às 15:03:03

 

Prezado Procurador,

Encaminho para conhecimento.

Att.,

_

Camilla Walter

Agente Administrativo

Prefeitura do Município de Canoinhas/SC

Departamento Jurídico

Telefone: (47) 3621-7784
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Despacho Memorando 3- 8.031/2021

De: Edmilson V. - SMO

Para: SMAFO - DL 

Data: 23/04/2021 às 16:31:19

 

Boa tarde,

Segue solicitação com as atualizações necessárias.

_

Edmilson Verka 

Secretário de Obras

Anexos:

2036155_Homologacao_PMC_032021_Brita.pdf

Pedido Dispensa Licitação Cascalheiro Maria Nepomuceno.docx
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Canoinhas

Usuário: Maurício Afonso
Chave de Autenticação Digital

1809-3544-278
Página

1 / 1https://www.pmc.sc.gov.br
CNPJ: 83.102.384/0001-80 Fone: (47) 3621-7700
Rua Felipe Schmidt, 10 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/ SC

Licitação: PR03/2021 Modalidade: Pregão Julgamento: Por item Registro de preço: Sim Controla quantidade: Sim
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE BRITA GRADUADA ENTREGUE E PÓ DE BRITA À RETIRAR, DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS.

Fornecedor: 2013 - CERAMICA OURO DA TERRA EIRELI CPF/CNPJ: 09.314.237/0001-11 Valor total (R$): 948.000,00

Data Item Material/Serviço/Denominação Un. Medida Quantidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
29/01/2021 2 7612 - BRITA GRADUADA - ENTREGUE TONELADA 20.000,00000 47,40000 948.000,00

Fornecedor: 9222 - RODRIGO LUIS HOBI CPF/CNPJ: 03.881.708/0001-97 Valor total (R$): 60.000,00

29/01/2021 1 46115 - PÓ DE BRITA - TON - A RETIRAR TONELADA 2.000,00000 30,00000 60.000,00

Total Adjudicado (R$): 1.008.000,00

Total de licitações adjudicadas: 1 Total Geral Adjudicado (R$): 1.008.000,00

Winston Beyersdorff Lucchiari
Assessor Jurídico

Renato Jardel Gurtinski
Prefeito e. e.
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Despacho Memorando 4- 8.031/2021

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para: PROC  - A/C Antonio W.

Data: 26/04/2021 às 08:03:52

 

Solicito parecer jurídico para dar andamento ao processo.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.
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Despacho Memorando 5- 8.031/2021

De: Antonio W. - PROC

Para: SMO  - A/C Edmilson V.

Data: 26/04/2021 às 09:58:47

 

Prezado Secretário,

Para fins de registro e instrução do presente procedimento, necessária a inclusão de cópia da ata da Comissão de
Avaliação Externa.

Com a juntada possibilitar-se-á a manifestação desta Procuradoria.

Att.,

_

Antonio Augusto Martins Weinfurter 

Procurador
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Despacho Memorando 6- 8.031/2021

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para: GAB  - A/C Celina G.

Data: 26/04/2021 às 10:26:24

 

Encaminho para acompanhamento.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.
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Despacho Memorando 7- 8.031/2021

De: Celina G. - GAB

Para: SMAFO - DL  - A/C Adilson R.

Data: 26/04/2021 às 13:09:22

 

Prezado,

Segue Ata de Avaliação.

att,

_

Celina Scultetus Krauss Gapski 

Chefe de Gabinete

Anexos:

ata de avaliação.pdf
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Despacho Memorando 8- 8.031/2021

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para: PROC  - A/C Antonio W.

Data: 26/04/2021 às 13:12:26

 

Diante do novo documento apresentado no despacho 07, questiono sobre a legalidade de contratação direta.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.
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Despacho Memorando 9- 8.031/2021

De: Antonio W. - PROC

Para: SMAFO - DL  - A/C Adilson R.

Data: 05/05/2021 às 13:50:23

 

PARECER JURÍDICO – Memorando n° 8.031/2021

Contratação Direta – Locação Imóvel – Extração de Pedra/Cascalho.

Município de Canoinhas e Maria Ivone Nepomuceno e outros, situado na localidade de Rio do Pinho.

RELATÓRIO:

Trata-se de parecer jurídico requisitado pelo Setor de Licitações referente à possibilidade de contratação direta por
dispensa de licitação com base no art. 24, X, da Lei n° 8.666/93, para locação de parte de área de imóvel específico
de propriedade de Maria Ivone Nepomuceno, situada na localidade de Rio do Pinho, visando à extração de pedra
britada mediante dispensa de licitação.

Com o pedido, foi apresentada justificativa consubstanciada na afirmação por parte da Secretaria de Obras, alegando
que:

A contratação faz-se necessária devido à grande demanda de material, destinado a abertura e conservação de
estradas, entre outras atividades que necessitam desse. O material extraído do local solicitado para locação é de
excelente qualidade, justificando a escolha deste local específico para locação.

Quanto ao valor do aluguel, após reuniões com a dona do terreno e consulta à Comissão de Avaliação Externa
(documento anexo). Decidiu-se pelo valor de R$7.000 (sete mil reais) mensais. Tal quantia está dentro dos
valores praticados na praça para um terreno daquele tamanho, além de mostrar-se mais econômico em relação à
aquisição e entrega do material por empresas terceirizadas.

Como exemplo, temos a carga de brita, que custa R$47,40 (quarenta e sete reais e quarenta centavos) o metro
cúbico, sendo que cada caminhão carrega cerca de 12m³, temos o valor por carga de R$568,80 (quinhentos e
sessenta e oito reais e oitenta centavos), sem contar custos com frete. Se considerarmos que o britador
trabalhando oito horas por dia consegue extrair entre 3.000 e 3.500m³ mensais, o uso deste equivaleria a, no
mínimo, 291 viagens da empresa terceirizada, o que custaria aos cofres, sem contar outras despesas,
R$165.520,00 (cento e sessenta e cinco mil, quinhentos e vinte reais) mensais

Outra vantagem é que o terreno fica dentro do município e fica próximo de localidades que precisam de
manutenção constante, tanto pela própria natureza das estradas quanto pelo transporte de madeira e outras
cargas pesadas na região. Sendo assim, conseguimos atender toda a região de Santa Leocádia, Paula Pereira,
Felipe Schmidt, Estação Paciência, Parado, Fartura, Sereia, Cachoeira, Taunay, Capão do Erval, Anta Gorda,
Cerrito e Matão, além de usar o material para atendimentos emergenciais em outras regiões do Município. 

Quanto a outros imóveis, não existe na região local que apresente a quantidade, qualidade do material,
localização do imóvel e condições de extração como o que está sendo solicitado.

Pedimos então que este pedido seja analisado, para que possamos dar continuidade aos trabalhos do britador,
que no momento encontra-se parado, o mais rápido possível.

Respeitosamente,

_

Edmilson Verka Secretário de Obras

Como justificativa de preço para a locação, foi apresentado Laudo de Vistoria realizado por comissão nomeada pelo
Decreto Municipal n° 057/2021, que aferiu o valor locatício no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais,
conforme ata datada de 16/03/2021.

Encaminhado o pedido para o Setor de Licitações deste Município, este indagou ao Departamento Jurídico a respeito
da viabilidade do pedido de contratação, motivo pelo qual passa-se à análise.
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FUNDAMENTAÇÃO:

Primeiramente, imperioso frisar que a função do Departamento Jurídico é assinalar eventuais impropriedades do
ponto de vista jurídico e orientar as providências cabíveis, no intuito único de resguardar a autoridade assessorada, a
quem incumbe avaliar a real dimensão do risco e a possibilidade de adoção ou não das recomendações realizadas.

A Lei de Licitações determina no parágrafo único do artigo 38 que as minutas dos editais de licitações, bem como as
dos contratos, acordos, convênios ou ajustes a serem pactuados devem ser submetidos à assessoria jurídica da
Administração.

Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente
autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do
recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:

Parágrafo Único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes
devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração.

O parecer jurídico, nas lições e Maria Sylvia Zanella Di Pietro, é o ato pelo qual os órgãos consultivos da
Administração emitem opinião sobre assuntos técnicos ou jurídicos de sua competência, sendo obrigatório somente
quando a Administração deve solicitá-lo e acatar sua conclusão. Ensina ainda a doutrinadora que a obrigatoriedade
diz respeito à solicitação do parecer (o que não lhe imprime caráter vinculante), destacando que:

[...] embora haja obrigatoriedade de ser emitido o parecer sob pena de ilegalidade do ato final, ele não perde o
seu caráter opinativo. Mas a autoridade que não o acolher deverá motivar a sua decisão ou solicitar novo parecer,
devendo lembrar que a atividade de consultoria jurídica é privativa de advogado, conforme o artigo 1, II, do
Estatuto da OAB (Lei na 8.906, de 4-7-94).[1]

Sobre a responsabilização pessoal na área da contratação pública, Rafael Carvalho Rezende de Oliveira entende o
seguinte:

Em primeiro lugar, o dever de administrar cabe à autoridade administrativa, e não ao consultor jurídico, sob pena
de violação ao princípio da separação de poderes. A decisão final sempre será da autoridade que pode, inclusive,
decidir por não continuar com o processo de licitação/contratação, apesar da existência de parecer jurídico. É a
autoridade administrativa (e não o advogado público) a responsável pela administração pública ou gestão da
coisa pública, sendo, a nosso ver, incoerente a classificação do parecer como “vinculante” quando, em verdade, o
ato representa apenas a opinião jurídica do advogado.

Em segundo lugar, existem diversas interpretações jurídicas que podem ser razoavelmente apresentadas em
cada situação concreta, não sendo possível responsabilizar o advogado público que apresentou interpretação
razoável. Não se pode desconsiderar o fato de que o advogado público tem que manifestar a sua opinião no
momento em que o fato se apresenta, sem a real noção, muitas vezes, das inúmeras consequências (boas ou
ruins) que poderão ser produzidas.

Ademais, não se pode desconsiderar a inviolabilidade do advogado, público ou privado, que responde apenas
nos casos de dolo ou culpa (arts. 2.º, § 3.º; 3.º, § 1.º; 32; todos do Estatuto da OAB).

Por fim, a responsabilidade do advogado público, sem a devida comprovação do erro grosseiro ou do dolo, viola o
princípio da eficiência, pois a responsabilização indiscriminada, sem a perquirição da má-fé ou dolo, faz com que
o advogado público atue com receio, sem pensar na melhor decisão a ser tomada à luz da eficiência, mas
apenas na possibilidade de sofrer sanções por suas opiniões (seria mais conveniente para o advogado negar a
prática de atos para evitar a sua responsabilização).[2]

Portanto, o presente parecer possui caráter opinativo, não vinculando a decisão administrativa correlata, podendo o
Sr. Secretário de Obras divergir respaldando sua decisão fundamentadamente.

A Hipótese Legal de Locação de Imóvel Pela Administração Pública:

Dispõe o art. 24, inciso X, da Lei nº 8.666/93, que configura hipótese de dispensa de licitação a locação de imóvel
para atendimento das necessidades precípuas da Administração cuja a necessidade de instalação e localização
condicionem a sua escolha:

Art. 24. É dispensável a licitação:

[...]

X - para compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da Administração,
cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível
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com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;

Sobre o artigo em comento, o parecer Fecam nº 482 [3], de autoria de Joel de Menezes Niebuhr, dispõe o seguinte:

Esse é um dos dispositivos - aos quais foi feito referência - que, em vez de dispensa, consignam hipóteses de
inexigibilidade. Note-se que só é licito comprar ou locar imóvel cujas necessidades de instalação e de localização
condicionem a escolha. Portanto, se a Administração quiser comprar ou locar imóvel em região central de
determinado município e existirem vários imóveis que podem atender aos seus propósitos, é inevitável proceder à
licitação pública. A contratação direta encontra lugar nas situações em que houver somente um imóvel cujas
características atendam aos interesses da Administração, pelo que, a rigor jurídico, está-se diante da hipótese já
prevista no inciso I do artigo 25 da Lei n° 8.666/93 relativa à inexigibilidade provocada pela exclusividade do bem.

Igualmente, o art. 26, parágrafo único, da Lei de Licitações, dispõe o seguinte:

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de
inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo
único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para
ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos.
(Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005)

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será
instruído, no que couber, com os seguintes elementos:

I - caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança pública que
justifique a dispensa, quando for o caso; (Redação dada pela Lei nº 13.500, de 2017)

II - razão da escolha do fornecedor ou executante;

III - justificativa do preço;

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados.

Assim sendo, para a locação direta, é necessário constar pelo órgão interessado não haver outro imóvel similar e
disponível para o atendimento de sua necessidade – tal demonstração encontra-se elencada no memorando ora em
comento. Deve-se também expor a impossibilidade de satisfazer o interesse público de qualquer outra maneira,
fundamentando-se a escolha do imóvel e o preço a ser praticado na contratação – em que pese a possibilidade de
atendimento da demanda através de compra direta do material, restou demonstrado que tal possibilidade se tornaria
mais onerosa ao Município.

Isto posto, verifica-se que a Secretaria Municipal de Obras, através de seu Secretário Municipal, solicitou a
contratação justificando a escolha do fornecedor para a extração de pedra britada em função da peculiaridade do
material e das condições de instalação e localização do imóvel, consoante se depreende da justificativa apresentada
pela pasta.

Estando expostas as razões da Secretaria de Obras pela opção no imóvel, o caso aparenta subsumir-se à hipótese
legal do art. 24, X, da Lei de Licitações, motivo pelo qual se entende estar justificada a escolha do terreno no
presente caso.

Quanto à justificativa de preços, em virtude das características particulares do imóvel e da dificuldade de se localizar
no mercado terrenos voltados à locação para a extração de pedra/cascalho dentro do raio que se busca atender, a
Municipalidade efetuou a avaliação do valor de aluguel mediante de Laudo de Avaliação emitido pela Comissão de
Avaliação e Vistoria, com integrantes oriundos de dentro e de fora do seio da Administração Pública, a qual
constatou, por meio da ata que acompanha o presente processo (Despacho 7), que o imóvel possui o valor de
locação avaliado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais.

Neste cenário, quanto à aferição do valor de locação nos contratos com a Administração Pública, dispõe artigo da

assessoria Zenite[4] que, nas locações, o laudo de avaliação por profissional é suficiente para justificar o preço do
aluguel:

Assim, a princípio, o laudo de avaliação emitido pelo profissional competente é suficiente para confirmar o valor
de mercado do bem. Mais que isso, é o instrumento adequado indicado pela Lei, para tanto. Diante disso, parece
possível dispensar a Administração de realizar pesquisa de mercado, sendo suficiente adotar a avaliação prévia
para justificar o preço do imóvel. (destacado).

Dada a peculiaridade do terreno, a fim de justificar preço para locação, necessária foi a avaliação desempenhada
pela referida comissão. Desta forma, pressupõe-se que as características do bem podem influenciar na aferição do
preço, atingindo-se um patamar, seja para mais ou para menos, consoante os critérios adotados pelos membros da

1Doc:  Memorando 9- 8.031/2021        16/881Doc:          92/123



banca.

De todo modo, há que se ressaltar que foge ao papel do Departamento Jurídico imiscuir-se na metodologia de
aferição do preço de mercado porque é a Comissão, composta por integrantes de entidades variadas – do próprio
Poder Público Municipal e de entidades ligadas ao comércio, engenharia, contabilidade e arquitetura – quem detém,
em tese, o conhecimento necessário para mensurar o valor de cada imóvel submetido ao seu exame. Desta forma,
pelos motivos expostos, entende-se estar justificado o preço da locação.

CONCLUSÃO:

Ressaltado o fato de que cabe a este Departamento Jurídico analisar apenas a viabilidade legal do pedido de
contratação, posto que a análise baseia-se exclusivamente nos argumentos expostos pela Secretaria de Obras do
Município de Canoinhas, que é o órgão que exerce o juízo de conveniência e oportunidade para realizar a
contratação, opina-se pela possibilidade de dispensa com base no art. 24, X, Lei 8.666/93, nos termos da justificativa,
observada a necessidade da devida análise dos documentos que ainda venham ser apresentados quanto à
habilitação dos contratados, bem como quanto à sugestão do prazo contratual, na forma exposta no Memorando e
demais apontamentos constantes na Ata de Avaliação do imóvel.

S.m.j. é o que nos parece.

[1] DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 25ª edição. São Paulo: Editora Atlas, 2012, p.37.

[2] Oliveira, Rafael Carvalho Rezende. Licitações e contratos administrativos / Rafael Carvalho Rezende Oliveira. – 3ª. ed. rev. e atual. – Rio de
Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014. p. 227 – digital.

[3] https://antigo.fecam.org.br/consultoria/pareceres.php?cod_parecer=482

[4] https://www.zenite.blog.br/aquisicao-e-locacao-de-bens-imoveis-a-definicao-do-preco-de-mercado/

_

Antonio Augusto Martins Weinfurter 

Procurador
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Despacho Memorando 10- 8.031/2021

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para: PLO  - A/C Rafael S.

Data: 05/05/2021 às 14:41:22

Setores (CC):

SEA, PLO

 

Solicito dotação no valor de R$ 56.000,00 para dar andamento.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.
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Despacho Memorando 11- 8.031/2021

De: Rafael S. - PLO

Para: SEA  - A/C Diogo S.

Data: 06/05/2021 às 13:27:03

 

Boa Tarde.

Segue solicitação para autorização.

Utilizar a Despesa 114.

Atenciosamente,

_

Rafael Verka Sorg

Contador - CRCSC 041990/O-3
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Despacho Memorando 12- 8.031/2021

De: Diogo S. - SEA

Para: SMAFO - DL  - A/C Adilson R.

Data: 07/05/2021 às 11:39:23

 

Prezados:

A despesa segue autorizada.

Atenciosamente,

_

Diogo Carlos Seidel

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento
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Nota interna

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para:  

Data: 07/05/2021 às 15:41:34

 

A comissão está aguardando a apresentação dos documentos necessários para celebrar o contrato. O filho da Sra.
Ivone entrou em contato na data de 06/05 e informou que está providenciando toda a documentação.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.
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Despacho Memorando 13- 8.031/2021

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para: SEA  - A/C Diogo S.

Data: 11/05/2021 às 09:50:57

 

Prezado secretário, recebemos a matrícula do terreno, conforme documento em anexo. 

Na ata de avaliação consta que "a reunião ocorreu no intuito de reavaliar, por solicitação da secretaria de obras, o
valor para a contratação da pedreira da propriedade da Senhora Maria Ivone Nepomuceno Pinto, na localidade de
Rio do Pinho."

Analisando o documento apresentado, foi identificado que a Sra. Maria Ivone não é a única proprietária. Diante disto,
questiono se o valor avaliado de R$ 7.000,00 é referente somente à parte da Sra. Maria ou se foi considerado todo o
terreno. A informação é importante para que haja a correta elaboração do contrato, restando o instrumento firmado
com quem sejam os detentores do direito ao terreno.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.

Anexos:

CCF11052021_00000.pdf
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Despacho Memorando 14- 8.031/2021

De: Diogo S. - SEA

Para: SMO  - A/C Edmilson V.

Data: 11/05/2021 às 10:05:31

 

Excelentíssimo Secretário:

Encaminho o questionamento realizado no despacho anterior visando vosso parecer.

Atenciosamente,

_

Diogo Carlos Seidel

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento
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Nota interna

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para:  

Data: 12/05/2021 às 09:25:57

 

Para auxílio, encaminho o último contrato.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.

Anexos:

162_13_maria_ivone_OK.doc
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Despacho Memorando 15- 8.031/2021

De: Edmilson V. - SMO

Para: SMAFO - DL  - A/C Adilson R.

Data: 12/05/2021 às 09:48:49

 

Bom Dia!

Informo que o valor à ser pago mensalmente de R$7.000,00  referente a Contratação da Pedreira da propriedade da
Senhora Maria Ivone Nepomuceno Pinto, na localidade de Rio do Pinho, pode ser feito conforme dados do último
Contrato de Arrendamento, conforme matrícula de registro de imóveis, e número do Incra.

Atenciosamente!

_

Edmilson Verka 

Secretário de Obras
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Despacho Memorando 16- 8.031/2021

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para: PROC  - A/C Antonio W.

Data: 13/05/2021 às 09:27:59

 

Prezado procurador, encaminho a documentação apresentada para a contratação para análise. A comissão julgou
que os locadores apresentaram toda a documentação necessária para celebração do contrato. Solicito apenas que
seja dada uma especial atenção à matrícula apresentada, se esta correspondente com os contratados constantes na
homologação do processo.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.

Anexos:

documentos_DL_09_2021_pt_1.pdf

documentos_DL_09_2021_pt_2.pdf
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Despacho Memorando 17- 8.031/2021

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para: PROC  - A/C Antonio W.

Data: 13/05/2021 às 09:29:04

 

Caso esteja de acordo, segue documento de dispensa e homologação para assinatura.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.

Anexos:

Dispensa_de_Licita__o205112243602003783.pdf

HOMOLOGACAO_DL_09_2021.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura
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Prefeitura Municipal de Canoinhas 
Rua Felipe Schmidt, 10 - Centro 
89.460-000 - Canoinhas - Santa Catarina 
83.102.384/0001-80          (47) 3621-7700 
licitacao@pmc.sc.gov.br          https://www.pmc.sc.gov.br 

 

 
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 
 

Fornecedor: MARIA IVONE NEPOMUCENO PINTO - CPF: 988.186.869-68 
 
PAULINA SALETE LOURENÇO PAZDA - CPF: 000.633.969-71 
 
OSMAR CARLOS PAZDA - CPF: 614.941.279-20 
 
INEZ PAZDA NARDI - CPF: 588.403.621-34 
 
Objeto: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA EXTRAÇÃO DE PEDRAS NA LOCALIDADE 
DE RIO DO PINHO. 
 
Item                o Unid. 

medida 
Qtd 

licitada 
Valor 

unitário 
(R$) 

Valor 
total (R$) 

1 35043 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A 
EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS, LOCALIZADO EM RIO DO 
PINHO. 

 

MES 12  1.750,00  
21.000,00 

2 35043 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A 
EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS, LOCALIZADO EM RIO DO 
PINHO. 

 

MES 12  1.750,00  
21.000,00 

3 35043 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A 
EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS, LOCALIZADO EM RIO DO 
PINHO. 

 

MES 12  1.750,00  
21.000,00 

4 35043 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A 
EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS, LOCALIZADO EM RIO DO 
PINHO. 

 

MES 12  1.750,00  
21.000,00 

Total Geral  
84.000,00 

  
 
Fundamento: Art. 24, inc. X da Lei 8.666/93 
 
Justificativa: A contratação faz-se necessária devido à grande demanda de material, destinado a abertura e 
conservação de estradas, entre outras atividades que necessitam desse. O material extraído do local solicitado 
para locação é de excelente qualidade, justificando a escolha deste local específico para locação.  Quanto ao 
valor do aluguel, após reuniões com a dona do terreno e consulta à Comissão de Avaliação Externa 
(documento anexo). Decidiu-se pelo valor de R$7.000 (sete mil reais) mensais. Tal quantia está dentro dos 
valores praticados na praça para um terreno daquele tamanho, além de mostrar-se mais econômico em 
relação à aquisição e entrega do material por empresas terceirizadas.  Como exemplo, temos a carga de brita, 
que custa R$47,40 (quarenta e sete reais e quarenta centavos) o metro cúbico, sendo que cada caminhão 
carrega cerca de 12m³, temos o valor por carga de R$568,80 (quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta 
centavos), sem contar custos com frete. Se considerarmos que o britador trabalhando oito horas por dia 
consegue extrair entre 3.000 e 3.500m³ mensais, o uso deste equivaleria a, no mínimo, 291 viagens da 
empresa terceirizada, o que custaria aos cofres, sem contar outras despesas, R$165.520,00 (cento e sessenta e 
cinco mil, quinhentos e vinte reais) mensais  Outra vantagem é que o terreno fica dentro do município e fica 
próximo de localidades que precisam de manutenção constante, tanto pela própria natureza das estradas 
quanto pelo transporte de madeira e outras cargas pesadas na região. Sendo assim, conseguimos atender toda 

1Doc:  Memorando 17- 8.031/2021  |  Anexo: Dispensa_de_Licita__o205112243602003783.pdf (1/2)        83/881Doc:          108/123



 

Prefeitura Municipal de Canoinhas 
Rua Felipe Schmidt, 10 - Centro 
89.460-000 - Canoinhas - Santa Catarina 
83.102.384/0001-80          (47) 3621-7700 
licitacao@pmc.sc.gov.br          https://www.pmc.sc.gov.br 

 

 
a região de Santa Leocádia, Paula Pereira, Felipe Schmidt, Estação Paciência, Parado, Fartura, Sereia, 
Cachoeira, Taunay, Capão do Erval, Anta Gorda, Cerrito e Matão, além de usar o material para atendimentos 
emergenciais em outras regiões do Município.   Quanto a outros imóveis, não existe na região local que 
apresente a quantidade, qualidade do material, localização do imóvel e condições de extração como o que 
está sendo solicitado. 
 

Canoinhas-SC, 5 de maio de 2021 
 
 
 

____________________________________ 
ANTONIO AUGUSTO MARTINS WEINFURTER 

OAB/SC OAB SC 16.154 
 
 
 

_______________________________________ 
GILBERTO DOS PASSOS 

Prefeito 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Canoinhas

Usuário: Adilson Fernando
Chave de Autenticação Digital

2325-2952-069
Página

1 / 1https://www.pmc.sc.gov.br
CNPJ: 83.102.384/0001-80 Fone: (47) 3621-7700
Rua Felipe Schmidt, 10 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/ SC

Licitação: DL09/2021 Modalidade: Dispensa por Justificativa Julgamento: Por item Registro de preço: Não Controla quantidade: Sim
Objeto: CONTRATO  DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA EXTRAÇÃO DE PEDRAS NA LOCALIDADE DE RIO DO PINHO.

Fornecedor: 12658 - INEZ PAZDA NARDI CPF/CNPJ: 588.403.621-34 Valor total (R$): 21.000,00

Data Item Material/Serviço/Denominação Un. Medida Quantidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
12/05/2021 4 35043 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS, LOCALIZADO EM RIO DO

PINHO.
MES 12,00000 1.750,00000 21.000,00

Fornecedor: 7172 - MARIA IVONE NEPOMUCENO PINTO CPF/CNPJ: 988.186.869-68 Valor total (R$): 21.000,00

12/05/2021 1 35043 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS, LOCALIZADO EM RIO DO
PINHO.

MES 12,00000 1.750,00000 21.000,00

Fornecedor: 8213 - OSMAR CARLOS PAZDA CPF/CNPJ: 614.941.279-20 Valor total (R$): 21.000,00

12/05/2021 2 35043 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS, LOCALIZADO EM RIO DO
PINHO.

MES 12,00000 1.750,00000 21.000,00

Fornecedor: 8380 - PAULINA SALETE LOURENÇO PAZDA CPF/CNPJ: 000.633.969-71 Valor total (R$): 21.000,00

12/05/2021 3 35043 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS, LOCALIZADO EM RIO DO
PINHO.

MES 12,00000 1.750,00000 21.000,00

Total Adjudicado (R$): 84.000,00

Total de licitações adjudicadas: 1 Total Geral Adjudicado (R$): 84.000,00

Antonio Augusto Martins Weinfurter
Procurador

Gilberto dos Passos
Prefeito
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Despacho Memorando 18- 8.031/2021

De: Diogo S. - SEA

Para: PROC  - A/C Antonio W.

Data: 17/05/2021 às 09:52:33

 

Excelentíssimo Procurador Municipal:

Solicito, por gentileza, se possível for, urgência no atendimento do presente pleito.

Atenciosamente,

_

Diogo Carlos Seidel

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento
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Nota interna

De: Antonio W. - PROC

Para:  

Data: 17/05/2021 às 10:16:35

 

Prezado Secretário,

As orientações para finalização do presente pleito já foram encaminhados ao setor de licitações.

Att.,

_

Antonio Augusto Martins Weinfurter 

Procurador
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Nota interna

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para:  

Data: 18/05/2021 às 08:26:23

 

Processo encaminhado para assinatura do prefeito.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.
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  Memorando (Nota interna 04/01/2022 10:23) 25.080/2021

De: Winston L. - GAB - LC

Para:  

Data: 04/01/2022 às 10:23:24

 

Errata:

Onde se lê:

(...)

O dispositivo proíbe “motivações decisórias vazias, apenas retóricas ou principiológicas, sem análise prévia de fatos
e de impactos. Obriga o julgador a avaliar, na motivação, a partir de elementos idôneos coligidos no processo
administrativo, judicial ou de controle, as consequências práticas de sua decisão.” (2)

(...)

Leia-se:

(...)

O dispositivo proíbe “motivações decisórias vazias, apenas retóricas ou principiológicas, sem análise prévia de fatos
e de impactos. Obriga o julgador a avaliar, na motivação, a partir de elementos idôneos coligidos no processo
administrativo, judicial ou de controle, as consequências práticas de sua decisão.” (3)

(...)

_

Winston Beyersdorff Lucchiari

Advogado da Prefeitura Municipal de Canoinhas

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante Data Assinatura
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  Memorando 14- 25.080/2021

De: Edmilson V. - SMO

Para: GAB  - A/C Celina G.

Data: 04/01/2022 às 15:07:21

 

Boa Tarde! Celina!

Solicito que seja encaminhado o parecer jurídico ao Sr. Prefeito Municipal, devido que não alcançamos êxito para à
Contratação da Pedreira de Sérra Das Morte, por parte do advogado da Prefeitura Winston Beyersdorf Luchiari,
opinando pela inviabilidade de se proceder à dispensa solicitada, sendo que estamos à 04 meses com o Britador do
município parado na localidade de Sérra Das Mortes, sem poder operar, aguardando à confecção do Contrato, e
devido ao  parecer contrário, só nos resta à ter que trazer o Britador novamente para à localidade de Marcílio Dias,
aqui em Canoinhas.

Atenciosamente!

_

Edmilson Verka 

Secretário de Obras
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  Memorando 15- 25.080/2021

De: Edmilson V. - SMO

Para: GAB - DJ  - A/C Antonio W.

Data: 26/01/2022 às 11:29:59

 

Bom dia!

A Secretaria de Obras sempre prezou pelo princípio da economicidade, procurando sempre otimizar gastos em todas
as muitas ações desenvolvidas em nossos trabalhos diários. Com relação a locação que pretendemos, vale lembrar
que o imóvel escolhido tem por objetivo atender às várias localidades do Distrito de Pinheiros, trazendo economia
para as cofres públicos, fato este já exemplificado no documento anexo ao despacho 9, ainda acrescentando que o
transporte de uma carga de brita do britador do Rio do Pinho até a divisa do município chega a aproximadamente
100km, o que demanda muito mais tempo e principalmente maior gasto com este deslocamento. Com relação ao
descrito no documento anexo ao despacho 9 do presente memorando, onde consta que houve equívoco,
esclarecemos que não foi feito o pedido formal para renovação do contrato devido à época não estar programado
retirada de pedra daquele local (memorando 21.973/2021, despacho 2), devido o britador estar com defeito e estar
correndo os trâmites legais para processo de aquisição de peças e mão de obra, sendo que atualmente com o
britador em pleno funcionamento, a exploração desta jazida já pode ser retomada. Por outro lado, o tempo que este
contrato ficou sem renovação, acabou gerando economia ao município. Solicitamos que seja dado atenção especial
ao pleito, pois enquanto se aguarda os trâmites legais, muitos são os pedidos recebidos da população que mora
naquela região, tais como limpeza de valas, construção de bueiros e principalmente serviços de recuperação da
malha viária para melhorar as condições do tráfego de veículos leves e pesados, sendo este o dever desta Secretaria
de Obras, garantir o direito de ir e vir de todo o cidadão. Vale esclarecer que a Secretaria de Obras não possui
estrutura de equipamentos e pessoal suficiente para extração de pedra/cascalho em dois locais ao mesmo tempo,
por isso para não ficar nenhuma locação sendo paga sem uso, elaboramos programação e uma divisão dos
equipamentos para estarem nos locais, exemplo: durante a semana escavadeira e retroescavadeira extraindo e
estocando material num determinado local, na outra semana carregadeira e caminhão carregando e retirando
material deste local, sendo que a escavadeira e a retroescavadeira já estão em outro local fazendo nova retirada e
assim sucessivamente.

Por fim, considerando o valor para aquisição de material de terceiros , sendo que 2.000 toneladas ao custo unitário
de R$ 48,00 custariam ao município o valor de R$ 96.000,00, valores estes extraídos do Registro de Preços PR
26/2021, com isso fica comprovado que a referida locação trará economia aos cofres públicos e facilitará os trabalhos
de recuperação de estradas na região onde está localizada a pedreira.

_

Edmilson Verka 

Secretário de Obras
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  Memorando 16- 25.080/2021

De: Camilla W. - GAB - DJ

Para: PROC 

Data: 26/01/2022 às 11:49:41

 

_

Camilla Walter

Agente Administrativo

Prefeitura do Município de Canoinhas/SC

Departamento Jurídico

Telefone: (47) 3621-7784
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  Memorando 17- 25.080/2021

De: Antonio W. - PROC

Para: SMAFO - DL  - A/C Adilson R.

Data: 28/01/2022 às 11:47:50

 

Prezados(as),

Em sede de análise de complemento de informações, passo a manifestar-me a respeito das justificativas externadas
através do Despacho 15 do presente memorando.

Ao discorrer sobre o pleito, o ilustre parecerista Dr. Winston, teceu uma série de observações e recomendou algumas
adequações a fim de possibilitar o prosseguimento do presente.

Quando da análise mais recente (Despacho 13), ficou assentado que:

Assim, se realmente houve um equivoco na não prorrogação do contrato PMC n° 25/2020, o que, frise-se, atenta ao
princípio da eficiência administrativa prevista no artigo 37 da CF, caberá à secretaria, à luz do artigo 20 da LINDB,
indicá-lo de forma fundamentada, ou seja, explicitá-lo, de forma a expor que o terreno pretendido ainda se mostra
necessário à Administração, sob pena de não ser possível a subsunção do caso à hipótese de dispensa de locação,
notadamente no que tange à questão da singularidade do imóvel.

Conclusão:

Ante todo o exposto, lastreando-se nas informações prestadas pela secretaria, opina-se, por ora, pela inviabilidade
de se proceder à dispensa solicitada ante as circunstâncias apresentadas ao presente caso, notadamente quanto à
insuficiencia de motivação a respeito do suposto equivoco praticado pela secretaria, devendo este ser indicado com o
fito de demonstrar, conforme disposição do artigo 20 da LINDB, que o terreno solicitado ainda se mostra necessário a
atender à demanda da Administração, conforme explicitado no tópico anterior.

Pois bem, ponderando-se as assertivas agora trazidas, notadamente no que se refere à quebra do
britador pertencente ao Município à época da renovação do contrato (o que inviabilizaria o desenvolvimento das
atividades), somado ao fato de que se aproxima o período de colheita do soja (o que demanda a intensificação dos
serviços de reparo de estradas), e também ao retorno do funcionamento do britador que encontrava-se inoperante,
possível é dar aso ao contexto externado pela secretaria solicitante, entendendo bem demonstrada a motivação para
a formalização da demanda.

Assim, ponderando os argumentos acima, entende-se pela viabilidade de se proceder o presente intento, dando-se
sequência ao presente com o fito de operacionalizar a dispensa de licitação na forma almejada.

S.m.j. é o parecer.

_

Antonio Augusto Martins Weinfurter 

Procurador

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante Data Assinatura

Antonio Augusto Martins We... 28/01/2022 11:48:09 1Doc ANTONIO AUGUSTO MARTINS WEINFURTER CPF 023.X...

Para verificar as assinaturas, acesse https://canoinhas.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: F832-E1F0-D994-01FD 
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  Memorando 18- 25.080/2021

De: Diogo S. - SEA

Para: SMAFO - DL  - A/C Adilson R.

Data: 28/01/2022 às 13:43:28

 

Prezados:

A contratação segue autorizada.

Favor urgenciar o intento.

Atenciosamente,

_

Diogo Carlos Seidel

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento
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  Memorando 19- 25.080/2021

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para: PLO  - A/C Rafael S.

Data: 28/01/2022 às 15:50:37

 

Solicito dotação no valor de R$ 42.000,00 para dar andamento ao processo.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.
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  Memorando 20- 25.080/2021

De: Diogo S. - SEA

Para: PLO  - A/C Rafael S.

Data: 01/02/2022 às 00:02:37

 

Prezado:

A despesa segue autorizada.

Favor informar o código reduzido da respectiva dotação orçamentária.

Atenciosamente,

_

Diogo Carlos Seidel

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento
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  Memorando 21- 25.080/2021

De: Rafael S. - PLO

Para: SMAFO - DL 

Data: 01/02/2022 às 13:22:05

 

Boa Tarde.

Utilizar a Despesa 103.

Atenciosamente,

_

Rafael Verka Sorg

Contador - CRCSC 041990/O-3
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  Memorando (Nota interna 02/02/2022 14:01) 25.080/2021

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para:  

Data: 02/02/2022 às 14:01:03

 

Encaminhado para assinaturas na data de hoje.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.
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