
Câmâra l\4unicipal de Nova Laranieiras
Estado do Paraná

CNPJ no. 95 587.663/0001$0
Rua Rio Grande do Su!, no 2122, CentÍo - CEP:85350-000

E-mail: conlato@!!!LLMqL!I / leÊislativorircmnl.Dr'sor'bÍ
Fone (42) 3637-1202 íé\- ,1 "), L-'í

MEMORANDO

De: Comissáo Permanente de Licitações

Para: Presidente da Câmara Municipal de Nova Laranjeiras

Ref.: Hospedagem, manutençáo e demais serviços relacionados ao site da Câmara.

Prezado Senhor,

Após solicitação da Vossa Excelência para a contrataçáo de empresa para

fazer hospedagêm, manutenção e demais serviços relacionados ao site da Câmara

Municipal de Nova Laranjeiras, realizou-se o proieto básico o qual contemplâ uma

pesquisa de preços, obtendo-se 01 (um) orçamento, fornecido pelâ empresa

CLEVERSON ZORTEA ME, CNPJ n" 07.178.860/0001-ô9, que apresentou o valor de

R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) para prestar o serviÇo pelo período de 12

(doze) meses, com pagamento mensal mediante emissáo de nola Íscal e prestação

do serviço de forma âdequada, conforme extrai-se do projeto básico em anêxo.

Atenciosamente,

ovâ Lâranjeiras, em 21 de matço de 2022.

MAIC PROVIN
Presidente da Comi ente de Licataçoes



Câmâra lúunicipal de Nova Laranjeiras
Estado do Parêná

CNPJ n". 95.5E7.663/0001$0
Rua Rio GÍande do Sul, n'. 2122, Centro - CÉPl 85350-000

E-mail: contato@cmnl.Dr.qov-br / le!ris lativoíacm n I - pt. eo v. br
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MEMORANDO

De: Presidente da Cámara Municipal de Vereadores

Para: Comissão Permanente de LicitaçÕes

Ref.: Hospedagem, manutenção e demais serviços relacionados ao site da Câmara

Prêzados,

Após estudo do projeto básico, solicito que sejam tomadas as devidas

providências para que â empresa que ofereceu o orçamento- CLEVERSON ZORTEA

ME, CNPJ n" 07.178.860/0001-69, sêja contratada pala ÍazeÍ hospedagem,

manutenção ê dêmais serviços relacionados ao site da Câmâra l\ilunicipâl de Nova

Laranjeiras, conforme especificado no projeto básico.

Atenciosamente,

njeiras, em 21 de marco de 2022.

SANTOS
Municipal

Fone (42) 3637 -1202



CâmaÍa Municipal de Nova Laranjeiras
Estado do Pâraná

CNPJ no. 95.587.663/000160
RLrê Rio Grandê do Sul, no. 2122, Ceniro - CEP: 85350-000

E-mail: contaroúDcmnl.pr.eov.lrr / lêeislativoa.àcmnl.pr.eov.br
Fatet \42) 3637 -1202
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"l,' .y ,MEMORANDO

De: Comissão Pêrmanentê de Licitações

Para: Contador Câmara [i]unicipalde Nova Laranjeiras de Nova Laranjeiras -PR

Assunto: Dispensa de Iicitação

Prezado Senhor,

Para que a contrataçáo de empresa paÍa Íazet a hospedagem, manutenção e

demais serviços relacionados ao site da Câmara Municipalde Nova Laranjeiras possa

prosseguir, solicito ao setor competente a indicaçáo dei

1 - Recursos de ordem orçamentária para fazer em face de despesa pela Divisáo de

Contabilidade.

Atenciosamente,

ova Laranjeiras, em21 de maÍço de 2022.

M ROVIN
Presidente da Comiss anente de Licitações



Cámara Municipal de Novê Laranjelras
Estâdo do PaÍaná

CNPJ no. 95.587.663/0001-60
Rua Rio Grande do Sul, n". 2122, Centro - CEPI 85350-000

E-mail: contatoí)cmnl.pr.qov-bÍ / le si s lar i vo @!![[!.!!g!].bl
Fone: (42) 3637-1202

MEMORANDO

De: Contador Câmara lvlunicipal de Nova Laranleiras de Nova Laranjeiras

Para Comissão Permanente de Licitações

Assunto: Dispensâ de licitação

Prezados,

Em atençáo ao pedido realizado por Vossa Senhoria, informo a existência de

previsáo de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigâçÔes

decorrentes da contratação de empresa pata Íazet a hospedagem, manutênção e

demais serviços relâcionados ao site da Câmara Municipal de Novâ Laranjeirâs,

objeto deste processo de dispensa de licitaçáo, sendo que o pagamento será efetuado

através das seguintes dotaçóes orçamentárias:

0'l - Legislativo Municipal

01.001 - Câmara Municipal

01 .031 .0'101 2-00 1 - Atividades do Poder Legislativo

3.3.90.40.00.00 - Serviços dê Tecnologia da lnformação e Comunicação - Pessoa

Jurídica

Sub-Elemento 3.3.90.40.57.00 - Serviços de Processamento de Dados

Atenciosamente,

em 21 de marco de 2022.
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Câmara Municipal de Nova LaranjeiÍas
Estado do Paraná

CNPJ n". 95.587.663/0001-60
Rua Rio Grande do Sul, no 2122, Centro - CEP: 85350-000

E-mêil: contato@!luÀLtr.!!t-b! / lesislativofôcff nl.pr.qov.br
Fone. \42) 3637-1202
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DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO JURíDICA

E DE REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA

CLEVERSON ZORTEA ME
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declata, sob â§ penã§ dê lêi, nâo êsta. impedido de exercer âiividade empresáíá, que nào possui oulro regislro dê empÍesário. e
rsquer à Junla Come.cialdo Eslêdo do PâÍâná:
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COMERCIOVAREJISTA ESPECI'.I'ZADO OE EOi],PAMENÍOS € §UPRIMENTOS DE INFOFIúAÍICA|
DqSENVOLVIMENTO OE PROGRAMAS DE COMPUÍAOOR SOB ÉNCOMENDÀ E SERVIÇOS OE DESENNO DE PÀGINAS

SERVIçO DE ÂEPARÂÇÃO, MÀNU'ENçÀO É INSiALAÇÁO OE COMPUTÂDORES E EOUIPÁMENTOS PERIFERICOS:
COVERCIO VÂREJIS'A ESPECIÂLIZADO OE EOLIPAMTNTOS OL IE-EÍ ON'A E COMUNICAÇÀO
SJPORTE TECNICO. MÂNUTENÇÀO r OJ_ROS SFRVIçoS ÊM iEC\O LOGra DÀ INFOqiIAçÀO
SERVIÇOSDE REPARÂÇÃO, MANIJ'FNÇÁO E INSTAlAçÀOOÊ ÉOUIPAME\ÍOS DE COMUNICAÇIO,
COMERC'O VAREJISIÂ OÊ ARÍIGOS DE PAPELARIA,
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§MINISTÉRIO DA FAZENDA
SêcretaÍia da Receitá Federal do B.âsil
Procuradoriâ-Gêral da Fazendâ Nacionâl

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA OE OÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUÍOS
FEDERAIS E À D|VIDA AÍIVA DA UNÁO

Nomê: CLEVERSON ZORTEA
CNPJ: 07.178.860/000169

Ressalvado o diíeito de a F azenda Nacional cobral e inscrevêr quaisquer dívidas de
Íesponsabilidade do sujeito pâssivo âcima identificado que vierem a ser apuradas, é cêftificado que:

1- constam débitos edminishados pela Secretarja da Rêcêiia Fêderal do Brasil (RFB) com
êxigibilidade suspensa nos termos do art. 15'1 dâ Lêi no 5.í72, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Necional (CTN), ou objeto de dêcisáo judicial que dêtermlna sua
desconsideração para flns de certificação da regula dade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. ôáo constam inscriçôes êm Dívida Ativa da Uniào (DAU) na Procuradoria-Geral dâ Fazendâ
Nacional(PGFN).

Coníorme disposio nos ârts. 205 e 206 do CTN, êste documento tem os mesmos efettos dê ceriidão
negativa.

Esta certidáo é válida paia o estâbeleciÍrento makiz e suas íiliais e, no caso de ente íederativo, para
todos os órgáos e íundos públicos da adminislração direla a ele vinculados. Refere-sê à situaçáo do
sujeiio passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abÍange inctustve as contr b!çôes sociais pÍevistas
nâs alínêes a' a 'd' do parágíâío único do ârt. 11 da Lê' no 8 2í2 de 24 dê Jurho de í991.

A aceitaçáo dêsta certidão está condicionada à veÍiíicaçáo de sua autenticidade na InteÍnêt, nos
ondeíeços <hlip://Ífu .gov.br> ou <http:/ 

^/ww'pgíÍt.gov.bl>.

Certidáo emitida gratuilamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2|1ODO14.
Emitidâ às 08:59:58 do diâ 1110312022 <hoê e datâ de BÍasitia>.
Válida aÍé A710912022.
Código de controle dâ ceíidáo: 3900.A7FA.29A5áE4D
Qualquer râsura ou emenda invelidará esie documento,
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Certificâdo de Regul^ridade
do FGTS - CRF

Inscrição: 07.178.860/0001-69
Razão Soclâl:CLEVERSoN ZORTEA

Endereco! o coRo\r- GJlr lEqvT DE oÁ-LA 1020 sa-a 0l cEN Do /- 
.ÁFANJT IRAS DO SJ,/ PR / 85?01 220

A Caixa Econômicê Federal, no uso dà atribuiÉo que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certinca que, nesta data, a
êmprêsa aclma identtficadâ encontra-se em situação regular perante o
Fundo de GaÍantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança dê
quaisquer débitos referentes a contribuiçõês e/ou encargos devidos,
decorrentes dês obrigêções com o FGTS.

V alidadet14 /03/2022 a 02/0412022

Certlficação Númerot 2022030401092A120 16A27

Informação obUda em 21/0312022 1112-1129

A utilização deste Certificâdo para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificâção de autenticidadê no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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CERTIDÁO NEGATIVÀ DE DÉBITOS TR'AB]A],IIISTAS

No. e: .-' .rtlSON ODIfê ,MATPI- E rIL-C.IS)
CNPJ: 07 . 178 - 860,/0001-69
CertÍdão nó : 90'721-72/2A22
ExpediÇão: 2L /03/2022, às lL :29': 4'1

Validade: L1/09/2A22 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que C],EVERSON ZôRTEÀ (MATRIZ E EI,]IÀIS), inscriCo(a) no
CNPJ sob o no 07.178.860/0001,-69t NÃO CONATÀ como inadimplente no
Bênco NaciolôI de Devedo'es . raba r histas.
Certiclãô emitj.da com base nos aÍLs. 642-A e 883-A da ConsolidâÇâo
dês Lers do Trabalho, acrescentados pelas Leis Í\s." 72.440/2Al)- e
L3.461/2O17, e no Àto 07/2022 da CGJT, de 21 de janerro de 2A22.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pêssoa juridica, a Certidâo atesta a êmpresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou fifiais,
À acêitação desta ce!tidâo condiciona-se à verificação ale sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

TNEORMÀÇÃO IMIIORTÀ}ITE
Do Banco Nacional dê Devêdores Trabafhistas constam os dados
necêssários à identiflcaçâo das pessoas naturais e juxidicas
inadimpLent.es perante a JustiÇà do Trabalho quanto às obrigaÇôes
êstabelecidâs êm sentênça condenalória transitada em julgado ou em
acoldos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimêntos previdenciários, a honorárlos, a custas, a
emolumentos ou a lecoLhiment,os determinados em lei, ou decolrentes
de exêcuçâo dê acoldos firmados perante o Ministério púb1ico do
Trabalho, Comissão de ConciliaÇão prévia ou demais tÍtutos que/ por
disposiÇâo lê9a1, contiver força executiva.



Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 026364562-08

Certidão Íornecida parâ o CNPJ/N,4F: 07.178.860i0001-69
Nômê: CLEVERSON ZORTEA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrevêr e cobrar débitos ainda não
registÍados ou que venham â ser apurados, cêrliÍicarnos que, verificando os Iegistros da Sêcrêtaria de

Estado da Fazênda, constatamos náo existiÍ pendências em nome do contribuinte acima identificâdo
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimêntos da êmpÍesa ê refere-sê a debitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao dêscumprimênto de obrigaçôes tributárias acessórias.

Vállda aÍé 1910712022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade deslâ certidão dêverá ser conÍiÍmâdâ viâ lnternet
www.fazêndâ.pr. gov.br

Étuú.MeQ1Ã32@2 nb56)
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TRIBTINAL DE CONTAS DA UNIAO

CERTIDÁO NEGÀTIVA

DE

LICITANTES lNIDôNEOS

Nome completo: CLEI'ERSON ZORTEA

CPF/CNPJ: 07.178.860/0001.ó9

O Tribunâl de Contas da União CERTIFICÀ que, Ía presente dâtâ, o (a) requerente
âcimâ identificado(â) NÀO CONSTA dâ relâção de responsáveis inidôneos pâra
participar de licitação na administrâçâo pública federal, por decisâo deste Tribunâl, nos
termos do art. 46 da Lei n'8.443/92 (Lei Orgânicâ do TCU).

Não constâm da relâção consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda nâo
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirâdo, beft como âqueles cujâs apreciações estejam suspensas em mzão
de inferposição de recurso cofi efeito suspensivo ou de decisãojudicial.

Certidâo emitida às I I :32:01 do dia 2l103/2022. com validade de trinta dias a contar dâ
emissão-

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
htips://contas.tcu.sov.br/ordínp=INABILITADO:5

Código de controle da ceÍidão: G4HB2 | 03221 13201

Atenção: qualquer rasura ou emenda i,lvalidará este docuhento.



PREFETTURA MUNICIPAL DE LARANJÉ|MS DO SUL - PARANâ.,.-' "'
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SECRETARIA MUNICIPAL OE FAZENDA I. -.SECRETARIA MUNICIPAL OE FAZENDA

FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇAO MUNICIPAL
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RElarvosaosÍRtBUÍÁRtosMUNtctpats E À olvDAATtva tMUNtctpa!cERÍtDÁo NEGÁÍtva 785/2022 DE oÉBrros

CNPJ: 07.178.860/0001-69

RÀzÂo soctÀt,:cLEYERSôN zoRTEA ME

INSCRIÇÁO MUNICIPAL: .I2{)2I

DATÁ OA CONSULTÂ: 21/0r/2022 NúMERo oo LrvRor oor/2022 NÚMEÊO DÀ PÀGINÁ: 73á/NIEXêTC'iÓ}

Fazênda Púbrlca do Mlniclpiô de LaÉnjeiÍas dô sul - Pârêná, pêssoa lurídca de dlÉlto públlcá niemo, in§crh no cNÊJ sob

n".76.205.970/0001-95, com sede na Rua Erpedi.inário Joáo Mâna, '1020, CenlÍô, Caixâ Poíár 121, CEP 85.301 410, desra comaÍca, por

iniêrnédio da auloridadê srgnalána ressálvâ o dirciio de inscÍeveÍ e cobrâr débilos ainda não registrados ou que venham a sêr apuiados o
prosente certifica, que veriÍicando os regElros dâ secÍêlana Muniôpar dá Fazúda, @nslatamos não exislí Éndências em nome do

onribulnte acimá ldenlilicado, nestadáta ObseÍvâmos quê para CPFesta Cêrlldào êngoba pendênêiâs do própio Cadaslrode Pessôa Fisica

ou pelas qoais tenha sido €sponsabilizado e eíêÍe-se a débitos de natúeza fibutáíia e íão hbuláÍiâ, bom comô ao dêsc{rnptimnto de

ob gáçÕês lÍibutáriâs acêssóras. E. ou pala CNPJ, esta Ceíldào engloba lodos o§ êslabêlêcimento§ dê enpresa e reÍere-s€ a dêbilôs dê

naluÍea lributária ê náo lnburáÍia, bêm @mo & descúmpnmb de oÚigaçõ6 rribúád6 a6si{ias.

REOUÊRErIIE: CTEVERSON zORTEA

FIMUDADE:CADASÍRO E/OU CONCORRÊNC|A €./OU UCTTAÇÃO

Ceíid- emilidâ @m b.* n. têi ofr, de 26/1212001

EülÍlDA Ás i335:52 DE 2ro3l2022

vÁLtDA aÍÉ 19/06/2022

cóDr@ oE coNÍRotE oa ÂuTENTlcaçÀo: c2HJF2aEszc4xJ4RUT

^ei4àr6ncdi&deíd(i(úrúr..loÀdffik,eErbrEaerykorrboôrdFevú71? ad(GieooúoElír
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DECLARAÇÃO oUE NÀO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA

coNDrçÃo DE APRENDtz

A empresa CLEVERSON ZORTEA MÉ. inscrita no CNPJ n"

07.178.860/0001-69, por intermédio de seu representante legal, Sr.

CLEVERSON ZORTEA, portador da carteira de identidade no 10.4'16.00-4

SSP/PR e do CPF no 027.978.399-00 DECLÂRA, para flns de cumprimento do

disposto no inciso XXXlll do Art. 7" da Constituiçáo Federal, que não emprega

menor de dezoito anos em irabalho noturno, perigoso ou insalubre e de

dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz.

Nova Laranjeiras, em21 de maryo de 2022.
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LEVERSON
Representa I

CLEVERSON
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REPÚBLICA FEDERATIVA Do BRASIL

cADASTRo NActoNAL DA pessol uuRíotcl
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CLEVERSONZORÍEA

WEB ICOM SOLUÍIONS

47.51-2-01- ComéÍcio varojisla êspecializâdo dê.quipamênlos esupriôéntos d.líÍôrmáti.a

E r::!Ê';Áo. ^n. ôr,-:s
62,01-5-01- Dêsânvôlvlmênto dB progrâmas de computador sob oncomenda
9§,11-8-00- Rêpârâçâo êmánutsnçáo docompurãdÕres e deequlpãmenros perlfôícos
47.52r -00 - Comêrclo varejasta o3pecializado d€ equipam6ntos de telelonla êcomunicaçáo
62,09-1-00-SupoÉâtécnico, manulançáo e ourro. sêrviços êm r€cnologia da lnÍormação
95.12-6-00 - Repar.çáo ê manutoíção do equipamôntos de comuntcação
,17.61-0-03 - Coúórclo varqisia dêártlgôs de papêlaria

E DES.Ê (ÀO OÀ N4!PÉn
213-5. Empresárlo (lndividual)

R SETE DE SETEMBRO

85.301.070 CENTRO I.ARANJEIRÂS DO SUL

zo.t a@oÉngen€r..om.br (42) 3635.1439

11t01t2005

oarÁ oa s t!ÀÇÀo EsPEoÀL

COMPROVANTÉ DE INSCRIÇAO E DE

Aprovado peia lnskução NoÍmatlva RFB no 't.863, de 27 dê dezêmbro de 2018.

Emilido no dia 2í103/2022 às íí:22:43 (data e hora de BrasÍtia). página: 1/í
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Câmâra Municipal de Novâ Lâranjêiras
Estado do Paraná

CNPJ n". 95.587.663/0001-60
Rua Rio Grande do Sul, no. 2'122, Centro - CEP: 85350-000

E-mail: r9!&jqjA!l!!L!r.g9l-b! / le eis lati vo @!!qal-pf.gq-b!
Fonê: (42) 3637-1202
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MEMORANDO

De: Comissâo Permanente de Licitações

Para: ProcuradoÍ Jurídico da Câmara Municipal de Nova Laranjeiras -PR

Assunto: Dispênsa dê licitação

Senhor Procurador,

Encaminhamos a Vossa Senhoria o processo de contrataçáo de empresa

para fazer a hospedagem, manutenção e demais serviços relacionados ao site da

Câmara Municipal de Nova Laranjeiras, a flm de que seja emitido o competente

parecer sobre essa dispensa de licitação, nos termos do at1. 24, inciso ll, da Lei

8666/93 e Decreto 9.41212018.

Laranjeiras, em 2'l de março de 2022.

MAIC IN

Presidentê da C anente de LicitaçÕes



isnõe sobre a

senricos relacionados ao site da Câmara

O plrcurador jurídicr: subscrevente, na condição dc assessot
iocumbido a prestação das atividades de âsscssorâmcnto iurídico da Câmara dc
Vcrcadores de Nova Laranjciras-PR, vcm aprescntaÍ o seu pareccr juridico sobre o
pcdido dc dispensa dc licitação, para contrataçào de emptcsa para forncccr scr-viç,,

dc hospcdagcm, manBtcnção c demais sen'iços relacionados ao site da Câmara
Nlur.ricipal dc Nor.a l,aranjeiras.

Cumpre ressaltar que o pÍesentc pâÍeccÍ tem cunho exclusivâmentc
jurídico, não cabendo a este ptocurador analisar <>s aspcctos de competência técnica
e administrativa.

F,m tazio disso, foi analisado somcntc os âspcctos iuddicos do
p«rccsso administrativo em apreço, o qual atualmentc consta numerado com 16

folhas.
- Irl. 01. Nlemorando subscrit<.r pelo l)residente da Comissão de

Licitação Maicon Provin, clescrevendo o orçâmeoto mais benéfico para a Câmara
Lcgislativa.

- Irl. 02. Nfcmorado subscrito pckr Prcsidcntc da Câmara
solicitando quc scjam tomadas as devidas proviclências para contratação dc cmprcsa
pata forncccr serviço de hospcdagem, mânutcnção c dcmais scrviços rclacionados
ao site da Câmara Municipal dc Nova l,aranjciras.

lrl.03. Mcmorando subscrito pelo Prcsidente da Comissão cle

Licitação Maicon Provin, soücitando prc'visão de recuts<>s de ordcm orçamcntária.

Fl. 04. Resposta do sctor de contabilidadc informando a cxistência
dc prcvisão dc rccursos orçamcntários para asscgurar o pagamcnto do oljcio destc
procedimento. ,r/

- Fl. 05 a 15. l)ocumenttrs de habiJitaçào e reguh/datle Íiscal da
empresâ que ofertou o melhor orçamento comprovando es obripfqções fiscais da

va Laranieiras.
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- Fl. 16. N{emorando subscrito pelo Presidcnte da (iomissão de'

llcitação Maicon Provin, solicitando parccer jurídico sobrc a possibiJidadc de

dispcnsa dc licitaçào.

l.- o Íehtôno.

Como totJa regrt tem sua exceção, o Estatuto cle Licitações permite
como ressalva à obrigacão de licitar, a contÍatacão diÍctâ atÍavés de processos de
dispcnsa c inexigibilidaric de ücitação, destlc quc preenchidos os rc,luisitos
prcvistos na lei.

l)ispensa de licitação é a possibilidade cle cclebração dircta dc
cootiâto c(1tie a Âdministração c o particular, nos câsos estâbclecidos to ,:t.24, da
Lei 8.666/93.

"Às l.ripriteses de dispensabilidade do art. 24 consütucm «rl
taxativo, isto ó, a Âclministração somentc poderá dispcnsar-se cle rcalizar a

compet-ição sc ocorÍente uma das situações previstas na lei federal. Lei estadual,
municipal ou distrital, bcm assim regulamento intemo da cntidade vinculada oâo
poclerá criar hip<itesc dc dispcnsabüdade".

r\)óm disso, ressalte-se quc, ncstcs casos relacionados pela
lcgislação, há a discricionariedade da Âdministração na escolha da dispense ou nào
do certame, clevendo scmpre lcvar em conta o interesse p(rblico. N{uitas vczes, .r

administrador opta pela dispensa, posto gue, como atirma o ilustre N{arçal Justen
Irilho2, "os custos ncccssários à ücitação ultrapassarão beneficios quc dcla podcrà<r
aclvir".

O mcstrc MarçalJustcn Filhos versa prccisamcnte sobrc os lnotlvos
<iue levam a dispcnsa da licitação:

"a dispcnsa de ücitação verifica-se cm situaçôcs em quc, cmbora
vi:'rvel competição entÍe paíticulâÍes, a Iicitaçào afigrra-se incrxrveni,:nr. r,,
interessc púbüco. (..). NÍútas vezes, sabe-se cle aÍrtcmã() clue a relação custo-

rcnomrdo Jcssó Torcs Pcrcira .fúniorr:

bcneficio scrá desecluil.ibrada. Os custos ncccssários à Licitaçào ultrapassarãcr
bcnefÍcios <1uc dcla podcrão advir."

I PERIIRA []NIOR. Jessé Tores. Com€n!ários à
públicâ,6. ed., Renovar, Rio de JaneÍo,2003, P. 102.

: ob. cit. P. 230
r ob. cit. P. 234.
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Perr r professora Vcra Lúcrr VachaJo': X

"a dispcnsa é hgura que iseota a Adrninistrâção do ÍcgulaÍ
procedimcnto licitatririo, apcsar dc no câmpo íático ser viável a compctição, pcla

cxigência de vários particularcs <1ue poderiam oferta o bem ou serviço."

É de se inferir das tnnscriçôes acima quc a dispensa de licitação,
prevista n<> art. 24 da La 8.666/93, sri deve ocorrcr por razt-res dc iltcresse públic<t,

como no câso em análisc. Obviamentc, nesscs casos, a rcalizrLção da licitação viria
tão-somcnte sacrificar o intcrcsse púb)ico, modv() Pelo qual o lcgislador coflccdcu

a faculdadc dc dispcnsar o ccÍtârnc nos casos cxplessamente

Lei o" 8.666/93, ao inciso I1 dr: artigo 24, dispensa a licitaçào por
o valor cla contratação não compensa os custos pâÍa a

Iissa dispensa por valor (pequcno valor) não podc ulttapassar a

107" do limitc prcvisto para modalidadc convitc, nos cttsos de comprâs e outÍos
scrviços, dcsde quc não se rcfiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou
alienação de maior r,'ulto gue possam scr realizadas de uma só vez.

Conforme a Lei 8.66ó/93, a seguir citada:

Art 24- F disoensável a ltilacàa:

.

{ MACHADO DAvlLA. Vera Lúcia. Têmas Polêmicos sobrc L e Cortratos. 2a ed. Rev. €

ao administrador
previstos.

^considcrar que
Administraçào com o procedimento licitatório.

i, deúe

q e nào se nfran a parcelas de sn metmo seruiçz, czn?m ou aüeruçào de

nalor wlto qte posa vr na/iytda de mn tó ueç

Da aníüsc do dispositivo acima transcrito, coflstâta-sc quc paÍa as

despesas de pcqucno valor, nos termos do al. 24, II, da Lci 8.666/93, a

administração pode dispensar o pÍocesso licitatório, hajâ vista a simplicidade e a

pcquena reler úcir dessas contratecôcs.

Isso porque o legaslador eotendeu quc o valt-:r da cootratação, abaixcr
de R$ 17.600,00 para serwiços e compÍas e de R$ 33.000,00 para obras c seniÇos dc
cngenharia, nào justifica o dispôndio de parccla significativa dc recursos cm
rigorosos e minuciosos mccanismos dc controlc - Decrcto lÊt9.412/2018.

^mpl. 
Sâo Pdulo:Malhei.os, I995, P.76.
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Àssim, cm obser'ância aos priflcíPios da eficiência, rla razoabilidade,

da proporcionalicladc c da ecooomicidadc, nas hipóteses dos incisos I e II do rt.24
da ici dc I-icitaçôes, o gcstor pode dispcnsar o pÍoccsso licitatório nos casos citados

acima.
Sendo assim, considerando que o scn'iço a ser PÍestadô monta em

básico), vislumbra-sc que é cabível a dispensa licitatória nos tetmos da Icgislação

vigeotc.
Áinda coosta dos autos, que cxistc rescrvâ dc ÍccuÍsos

orçamcnúrios para aÍcaÍ com as dcspcsas da contíatação dos scn-iços, confome
dados foroecidos pelo sctor de contabilidadc.

Êm razão do exposto, observando se os asPectos Legais nos termos
da fundamentação acima, e considerando que o valor a ser contratado é inferior ao

Iimitc cstâbelecido no inciso Il, aÍt. 24, <1a Lei 8666/93, nada se vislumbra quc
possa impedir a contrâtâçào de forma <lireta, dispensaodo-se o pÍocesso licitatório
oos tcrmos da legislaçào pátria.

É o parecet jurídiccr

S.MJ

Nova J,amnjeiras qt dc 2022.

SOAiTES
i.IDICO
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Câmara Municipal de Nova Laranjeiras
Estado do Parâná

CNPJ no. 95.587.663/0001'60
Rua Rio Grande do Sul , no.2122, CenlÍo - CEPj 85350-000

E-mail: rc!.1!l!ía!!!L!!gq-U! / leeislativoú)cmnl.pr.eov.br
Fone: (42) 3637 -1202

JUSTIFICATIVA

DlspENsA DE LtC|TAÇÂO N.o O4l2022 - CÂMARA MUNICIPAL

Obieto: "Hospedagem, manutenção e dêmais serviços relacionados ao site da

Câmarâ Municipal de Nova Laranjeiras".

O processo administrativo de contratação direta por dispensa de licitaçáo é

basêado no Art. 24, ll da Lei Federal no. 8.666/93 e Decreto 9A12nU8, onde fixa os

limites para as modalidades e dispensa de procedimentos licitatórios para serviços e
compras.

AÍt. 24. É dispensável a licilagãoi
ll - para outros serviços e comprâs de valor ate 10% (dez por cento) do limite

previsto na alínea "a", do inciso ll do artigo anterior e para alienaçÕes, nos casos
previstos nestâ Lei, desde que não se reÍiram a parcelas de um mesmo serviço,

compra ou aliênaçâo de maior vullo que possa ser realizada de uma só vêzi (Redacão

dada pela Lei no 9.648, de 1998).
Considerando a solicitaçáo do Presidentê destâ casa leis, para a contrataçáo de

empresa para Íazer a hospêdagem, manutengão e demais serviços relacionados ao
site da Câmara Municipal de Nova Laranjeiras. Analisou-se o menor orçamento
recebido, cujo valor é adequado ao mercado ê se apresenta de acordo com as
necessidades da Câmara l\4unicipal, e veriÍcou-se a documentação da empresa, que

encontra-se em dia com suas obrigações fiscâis, e assim, resolveu-se pela contração
da empresa CLEVERSON ZORTEA ME, CNPJ n" 07.178.860/0001-69, que

apresentou o valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) mensais para prestar
o sêrviço pelo período de 12 (doze) mêses, com pagamento mensal mediante emissão
de nota fiscal e prestação do servlço de forma adequâdâ.

Laranjeiras, 21 de março de 2022.

l\
.f -ct 1À
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N
Presidente da nentê de Licitaçóês

;u)r.r-xa. ,d-- Í,)-, .\\-,.r*"^.l^,
§ouruce de rarMA ALMETbA

Membro
EDINO NOVAKOSKI

Mêmbro

Nova



Câmara Munrctpal de Nova Laranjêiías
Estado do Paraná

CNPJ nô. 95.587.663/000'1-60
Rua Rio Grande do Sul, no.2122, Cenlto - CEP: 85350{00

E-mail. contatr-rúi crr r l.or.:or.br / leq:,l.1ti\ o@ !u1r I pr.po\.br

DtspENSA DE LlclrAçÃO No. 04'2022 - CÂMARA MUNICIPAL

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A Câmâra Municipal de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, no uso de suas

atribuições legais, e com base nos despachos, justiÍicativas e parêceres jurídicos,

anexos, RATIFICA â Dispensâ de Licitação no 0412022 - Câmara Municipal, cujo

objêto é a contração de empresa paru lazet hospedagem, manutenção e demais

serviços relacionados ao site da Câmara Municipal de Nova Laranjêiras e ADJUDICA

os itens da empresa CLEVERSON ZORTEA ME, CNPJ n" 07.178.860/000'l-69, que

apresentou orçamento no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) mensais

para presiar o serviço pelo periodo de 12 (doze) meses, com pagâmento mensal

mediante emissáo de nota Íiscal e prestação do serviço de Íorma adequada.

Nova Laranjeiras, 21 de Ínarco de 2022.

Fote: (42) 3637-1242

Câmara


