
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

1Doc:  Memorando 7- 8.031/2021        10/88



1Doc:  Memorando 7- 8.031/2021  |  Anexo: ata de avaliação.pdf (1/2)        11/88



1Doc:  Memorando 7- 8.031/2021  |  Anexo: ata de avaliação.pdf (2/2)        12/88



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
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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

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante Data Assinatura
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Para verificar as assinaturas, acesse https://canoinhas.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 1BE6-5B53-7D2B-46F2 
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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

Antonio Augusto Martins We... 17/05/2021 15:07:53 1Doc ANTONIO AUGUSTO MARTINS WEINFURTER CPF 023.1...

Para verificar as assinaturas, acesse https://canoinhas.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 11D0-4AF6-8F5D-0D41 
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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 
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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 

 

 
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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