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De: Presidente da Câmara lvlunicipal de Vereadores

PaÍa: Comissão Permanente de Licitaçóes

Ref.: Lavagem Veículo

Prezados,

Solicito que sejam tomadas as devidas providências para a contrataçáo de

empresa para rcalizaçâo de 60 (sessenta) lavagens do veículo da Câmara

Municipal, pelo prazo de 24 (vinte e quâtro) mêses.

Atenciosamente.

Nova Laranjeiras, em 09 de março de 2022.

SANTOS
nicipal

MEMORANDO



câmara Municipal de Nova Laranieiras
E§tado do Paraná

CNPJ n' 95.587 663/0001S0
Ruâ Rio Grande do Sul, n". 2122, CentÍo - CEPr 85350-000

E mail:contato@cmnl or.qov br / leoislativo(Ocmnl oÍ.qov br
Fonê: 142) 3637-1202

JUSTIFICATIVA

Após pedido do presidente desta Casa de Leis para a contratação de

empresa para realizar 60 (sessenta) lavagens do veículo Voyage da Câmara

l\,4unicipal, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a Comissão Permanente de

Licitações tomará âs devidas providências para atendêr o pedido.

Assim, seráo realizadas pesquisas de preços através da solicitâçáo de

orçamentos via e-mail e pesquisa no comércio local, paía a posterior contração de

uma empresa paÍa prêstar os referidos serviços.

Nova Laranjeiras, Og de março de 2022.

Presidêntê dâ de LicitaçÕes
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.i.à«..rn. 'À*Solange dêFátima
Membro
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Almeida" EdinoNoYákoski

Membro



Assunlo Solicitâçáo de orçamênto - Lavagem Vêículo dã Câma.a
Ívlunicipal lttt)ratr2Q.
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Bom dial

Tendo em vista quê a Câmarà Municipãl de Nova Laranjeirâs estô reôlizando procedimento licitatório para
Contratação de empresa para realizàção de 60 (sessenta) lavâgêns do veículo da Câmara Iqunicipal, (Voyâge) por
um pêríodo de 24 (vinte e quatro) meses, venho através do presente e-ífiail, solicitôr orçarnento,

O orçamento devidamente preenchido com ôs lnformaçôes solicitadas no modelo de orçâmênto anexo, deverà ser
enviado pôra o e-mail: llcitacâo@cmnl.p!gg!.El

PÍôzo pâra o envio do orçamento:05 (cinco) diâs úteis a contar do recebimento do mesmo,

qualquer duvida entrâr em contato pelo têlefone (42) 3637-12C2

Favor confirmar recebimento,

Presiderte da comissão Permanênte dê Licitações
CAMARA 14UNICIPAI DE NOVA LÁRAN]EÍRAS-PR

<licitacôo@cmnl.pt gov.br>

<autome.ani.amagalhaes@hotmail.com>,
<alanfergomes@hotmêi1.com>, <deivid-molinetti@hotmail.com>,
<kbolzandêlimà@gmail.com>, <jrfavero@outlook.com>
2022-03-09 11:33
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delvld mollneiti <deivid-molrnetti@hotmail com>

I cita€do@cmnl.pígov br < rcitacao@cmnl'pr'90v'br>
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Cámêía lúunicipal de Nova Laíanieiíês
Ê§tado do Parâná

CNPJ n" 95.587 663i0001€0
Rla Rro crande do SUl, n". 2122, Cenlro - CEP 85350-000
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FORMA DE PAGAMENTO: A Vista

i I Externa do Veiculo Voyage da
I lCàmârâ l\,4uniciDâl
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NOME, DO RÊSPONSAVEL:
De vid Molinettl

LOCAL E DATA: Nova Laranjeiras-Pr
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ASSINATURA DO RESPONSAVEL
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,C_o!lql !g.de Auto PeÇas-e ,S-erviços Molinetti e Filhos LTDA-lr4E
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i Rua Santa Catarina N"2200
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oÊ5cnrçÁó pnoôuio QUhl!l IDAOE PER VALOR
TOTAL

Serviço de Lavagem lnterna e 1.800.00
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Câmara Municipal de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná

CNPJ n' 95.587.663/000160
Rua Rio Grande do Sul no. 2122, CentÍo - CEP: 85350-000

E-mailicontato(acrnnl.pr qov br / licitacao(Ocmnl.or.qov.bÍ
Fone: (42)3637-1202

CERTIDÃO

A Comissão Permanente de licitações certifica que as empresas Auto

Mecânica N,4agalhães, (e-mail enviado pata.

automecanicamaqalhaes@hotmail.com); 98 Estética Automotiva (e-mail enviâdo

para: alanferqomes@hotmail.com); JK Lavador (e-mail enviado paÂ.

kbolzandelima(ôqmail.com); e Kava Lavador (e-mail enviado pata

ir.Íavero@outlook.com) não responderam em tempo hábil o e-mail solicitando

orçamento de 60 (sessenta) lavagens para a Câmara Municipal de Nova Laranjeiras,

enviado no dia 0910312022 ás 1 t h33min.

Nova Laranjeiras. 17 maÍço de 2022.

M IN

Presidente da Comi anente de LicitaçÕes

S.à.*+ üü,- §ê §t"Ár,-I.,
SOLANGE DE FATIMA ALMEIDA

Membro
EDINO NOVAKOSKI

Membro
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Câmâra Municipal de Nova Laranieiras
Estado do Pâraná

CNPJ n". 95.587 663/0001€0
Rua Rio Grande do Sul, n'. 2Í22, Centro - CEPI 85350-000

E-mall: contaio@cmnl.Dr.qov.bÍ / licitacao@cmnl Dr.oov.br
Fone. \42) 37-1202

MEMORANDO

De: Comissào Permanente de LicitaçÕes

Para: Procurador Jurídico

ReÍ.: Modalidade de licitaçáo

Datai 17 de março de 2022, Nova Laranjeiras - PR

Prezado.

Com bâse no orçamento anexo, solicito que seja emitido parecer jurídico

sobre a possibilidade de dispensa licitatória, pârâ a contrataçáo de empresa paÍa

fazer a lavagem do veículo da Câmara Municipalde Nova Laranjeiras.

Atenciosamente,

Presidente da anente de Licitaçóes

ffi



PARECER JURÍDICO. 17 DE MARçO DE 2022'

Ltispoe sobre a Possibilidade de disFensa de

licitação' rnodâlidâde de contratação diÍeta'

p^ru-ã--"uut""ão dt t-ptet"' P"ru t"'li'ut
ser"iço" de lavagem do veículo da Câmara

MuniciPal'

O proculador jurídico subscrevente' na condição- de assessor

incumbido ^ p*.r,ipo dm atividaàes dc assessoramento iurídico da Câmara de

iürl*., a"'Nr"a Laranieiras-PR, vem apleseotaÍ o seu parecer iuúdico sobre o

neJid. de disneos,r dc L.itaçào, para contrataçào de empresa Para Íealzar ser\,lÇos

ll" hrnq.- cl., veiculo r1a Càmarr Nlunicipal'

Cumpre tcssaltat que o pre§ente paÍecer tem cunho exclusivamente

jurídico, nào cabendà 
" "ste 

p.oc.lrador a.ralisar os aspectos de competência técnica

e adr}1idsttâti\'â.

É o relatório.

Corno toda ÍegÍa tem sua exceçào, o Estatuto de Licitaçôes permite

con.ro ressalva à obrigaçào de licitar, a contÍâtação direta auavés de processos de

dispensa e inexigibiüdade de ücitação, desde que preenchidos os reqr.risitos

previstos oa lei.

Dispensa de licitação é a possibilidade de celebtação direta de
contrato entre a Âdministração e o particulat, nos casos estabelecidos no an.24, da
Lei Ló66 /93.

"r\s lipóteses de
é, a ,\dministração
ocotrente uma das

dispensabilidade do afi. 24 constituem rol
somente poderá dispensar-se de teahzar a

situâções previstns na lei federal. I-ei estadual,

renomado Jcssó Torres PerciraJúniorr:

taxativo, isto
competiçâo se

municipal ou distrital, bcm assim regulamento ioteÍno dâ entidade ünculada nào
poderá ctiar hipótese de dispensabiüdade",

pgnetna ;ÚUtOn, tessé Tores. Comenrários à lei das ticitaçôes e da adminisíâção
pública, ó. ed.. Renovar, Rio de Janeiro.2003, P. I02.
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Àlém disso, ressalte-sc que' Ôestes casos telacionados pela §
lcgislaçào. há I discricionaried,a" i' fa--'*t"uçào na escolha da úspensa ou nào

i'í..i^-",-a"t"t do sempte levat em conu o inteÍesse público Múas vezes' o

admiuisuador opta pela dispensa, po'to q*, como aÊrma o iJustre Marça1 Justen

Filho:, "os custos necessários à ir.;ç^; titápas"o'à' l,c"cficios quc dela poderão

advir"'.
O mestre Nlarça] ]usten Filhor versa PtecisameÍrtê sobÍe os motlvos

que levam a disPensa da licitação:

"a dispensa de üciaçào verifica-se em^situâçÔes. em que' embora

viável compctição àte paniculares, a licitaçào aFrgura-se inconveniente ao

úr..,. públi-. (...). iv{uitas vezes, sabe-se de antemlo..tye a relação custo-

i"""-filro'*ta a"r"q,:üboàu o, tt"to' necessátios à licitação ulttapassarão

beoeficios que deia poderão advir'"

rô:-\

og

*

Para a professora Vera Lúcia Machadoa:

''a clispcnsa é Êgura que isenra a À<lministtaçãt-' do regulat

procedimel'rto iicitatór'io, up"sur dã .o .'o'po fático set úável a competição' pela

cxigôrr, rn .lc \'ários Pn,uc,rlâres que poderiam olcrra o bem ou scrr'rço,'

É de se irfedr <las transcrições acima que a dispensa de licitação'

previstir rro 
^tt.24 

d^Ler 8.666 /93, só dcvc occirrer por razôcs de irtteresse público'

au-,, ,ru .orn em aúálise. Obviamente, De§ses casos, a tealtzaçào da licitação viria

tào-someote sacrificar o interesse público, rnodvo pelo qual o legislador corcedeu

ao administrador a faculdade de dispensar o certame nos casos expÍessâmcnte

previstos.
.\ Lei n" 8.666/93, no iaciso II do artigo 24, dispensa a iicitação por

considerat que o valor da cootratação não compensa os custos paÍa a

Ádministração com o procedimento licitatódo.

Essa dispensa por valot (pequeno valot) não pode ultrapassar a
10% do limite previsto para rnodalidade convite, oos casos de comptas e outtos
sewiços, descle que nào se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compta ou
alieraçào <le maior l.ulto que possam seÍ Íeâüzadas dc uma só vez.

Conforme a Lei 8.666/93, a seguú citada:

? ob. cir. P.230
r ob. cil. P.234.
r MACHADO DAVILA. VeÍâ Lúcia. Têmas Polêmicos sobÍe Licitações bntratos. 2a ed. Rev. e

a_->
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Da anáIise do disposiri'v-o acrÍnâ tÍâltBcrito, constâiâ-se que pâfâ as

despesas de pequeno valor, ,ro, t".-o. do att, 24, II, da Lei 8.666/93, a

aclmiristraçào pr.de dispensat o processo }icitatório, haia vista a simp[cidade e a

pcclucna lelcr.incil dc:sas conLrataçôcs.

Isso porque o legisladot entendeu que o valor da contÍatação, abâixo

de R$ 17.ó00,00 paia s.wiço. J con-tptas e de R$ 33 000,00 parâ obras e sen'iços de

engenharia, nào justiÍica o dispêadio de parcela significativa de tecutsos em

rigôrosos e minuciosos mecanismos de controle - Decreto LÊl9.412/2018.

r\ssim, em observância aos pdncípios da eficiência, da razoabüdade,

da proporcionalidade e da economicidade, nas hipóteses dos incisos I ell do an24
da lei de Licitações, o gestot pode dispensar o processo ücitatódo oos casos citados

acima.

Scndo assim, considerzndo gue o serwiço a ser con8atado não
ultrlprss.t ,,s r alur, s prcr rscos no clso de dispensa dc liciraçào. tomando por base
o único otçarnento anexo, r.islumbra-se que é cabível a dispeosa licitatótia nos
ternos dâ legiilr!ção vigente.

Em tazão do exposto, considerando que o valor a ser contratado é
inferior ao limite estabelecido oo inciso II, an.24, diLei8666/93, a procuradoria
opina pela dispensa de licitaçâo.

,4ft. 21. E dispensável a liitaLào:

rnaior w/to qw potv *r realiqada de una só ue71

E o Pâtecer irüdico

SMJ

Nova Laranieiras

),.=\c
)ú,
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Câmara Municipal de Nova Laranjeiras
Eslado do PaÍaná

CNPJ n". 95.587.663/0001-60
Rua Rio Grandê do Sul,n" 2122, CenÍto - CEP: 85350-000

E-mail contato(ôcmnl.pr oov.bÍ / liciiacao@cmnl.pr.qov.br
Fone: (42) 3637-1202

PROJETO

BASICO
LAVAGEM DO VEíCULO DA CÂMARA MUNICIPAL

'ü



câmara Municipal de Novâ Laranjeiras
Eslâdo do Paraná

CNPJ no. 95.587.663/0001€0
Rua R o Gíânde do Sul, no. 2'122, Centro - CEPI 85350-000

E mail: çq!ê!e.í@910[L!!!!J-ú / licitacao(Ôcmnl.pr.oov.br
Fone: (42) 3637 -1202

PROJEÍO BÁSICO

í - DADOS DA INSTITUIÇÃO

ORGÁO: Câmara Municipal de Nova Laranjêirâs

No DO CNPJ: 95.587.663/0001-60

ENDEREÇO: Rua Rio Grande do Sul, 2122, centro.

CIDADE: Nova Laranjeiras - PR

2 - DESCRICÃO DO PROJETO

TÍTULo Do PRoJETo

Lavagem do veículo da Câmara lvlunicipal.

IDENTIFICAÇÂO DO OBJETO

Contrataçáo de empresa pa-a fazer a lavagem do veículo da

Municipal de Nova Laranjeiras.

,\\
.À

t^,|
LJ. i
l-1,ly
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Câmara

PRINCIPAIS AÇOES

A empÍesa contratada deverá executar os seguintes sêrvlÇos a Câmara

Municipal:

- 60 lavagens no veículo Voyage no perÍodo compreendido de 24 (vinte e quatro)

MCSCS,

As lavagens compreêndêm:

- PARTE EXÍERNA: remoção de barro, lama, ãreia, piche provêniente do asfalto e

demais residuos, incluindo a limpeza dê todos os seus componêntes, como latâria e

partes expostas do chassi, pneus, rodas, ianelas, retrovisores, limpadores de pâra-

brisa dianteiros e traseiros, o interior dos para-lamas e demais acessóÍios do

veículo, secagem, aplicação de silicone nos pneus e peças vinilicas, plásticas ou



câmara Municipal de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná

CNPJ n'. 95.587.663/000'160
Rua Rio Grande do Sul, no. 2122, Centro - CEP: 85350-000

E-mail: contato@cmnl.pr.qov br / licitacao(ôcmnl.Dr.oov.br
Fonet 142) 3637-1202

emboríachadas.

- PARTE INTERNA: aspiração do pó de todo o interior, inclusive dos bancos, portâ

malas, limpêza dos vidros, volante, painel e parte interna das portas; levagem dos

tapetes de borracha, e dos cintos de segurança.

3 - JUSTIFICATIVA

Tendo em vista que o veículo da Câmara Municipal de Nova Laranjeirâs

necessita de lavagens regulares pãra a sua manutenção, se faz necessário a

contrataçáo de uma empresa para prestar esse seryiÇo.

4 . CARACTERíSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS MíNIMAS DO
PROJETO:

A} DA LICITAÇÃO

Considerando o valor dos orçamenlos e parecer jurídico, anexos ao projeto,

sugerimos a elaboraçâo de Processo Administrativo de DISPENSA DE LICITAÇÃO,

nos termos do aí1. 24, inciso ll da Lei no. 8.666/93 e Decreto 9.41212018, que

estâbelece ser dispensável a licitação para outros serviços e compras, que náo

sejam obras e serviços de engenharia, de valor até '10% (dez por cênto) do previsto

na alÍnea "a", inciso ll do art. 23 da mesma Lei.

5 _ FORMAS E PRAZOS PARA EXECUCÃO DOS SERVICOS

O pagamento será rêalizado mensalmente mediânte emissáo de nota fiscal

durante o periodo de 24 (vinte e quatro) meses.

6 _ ESTIMATIVA DE CUSTO

A estimativa do custo foi realizada através da solicitação vai e-mail para

segujntes empresas:



Câmara Municipal de Nova LaÍânieiras
Estado do Paraná

CNPJ n". 95.587.663/000160
Rua Rio Grande do Sul, no. 2122. centÍo - CEP: E5350{00

E-mail: q9!!gt9]@!l!!L!!gq-Dl / licitacao(Ocmnl. pr.oov.br
Fone: 142) 3637 -1202

- COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MOLINETTI E FILHOS LTDA-ME;

R$ 30 00 por lavagem, totalizando R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais). Á
- AUTo MECANICA N4AGALHÃES: Náo obtêve Íesposta.

- 98 ESTETICA AUTON4OTIVA: não obteve resposta.

- JK LAVAGENS: não obteve-se resposta.

- KÁVA LAVAGENS: não obteve-se resposta.

'tr
\
/r, ')
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7 _ DEcLARAÇÃo;

Declaramos que esle Proieto Básico está de acordo com a Lei no 8.666 de 21.06.93.

Nova Laranjeiras - PR, 17 de maryo de 2022.

SOLICITANTE APB*ADO

l.
{ (r" '/



câmara Municipal de Nova Lâranjeiras
Estado do Paraná

CNPJ n". 95.5E7.663/000160
Rua Rio GÍande do Sul, no. 2122, Centro - CEP: 85350-000

E-mail: contalo@cmnl or.oov br / licitâcao(Acmnl.pr-oov.ba
Fonêr (42)3637-1202

DESPACHO DA AUTORIDADE

Acolho o Projeto Básico e AUTORIzO Processo Administrativo de DISPENSA

DE LICITAÇÃO, nos termos do atl. 24, inciso ll da Lei no. 8.666/93 e Decreto

9.41212018 paÍa contrataçáo de empresa paÍa Íazeí a lavagem do veículo da

Câmara Municipal de Nova LaranjeiÍas.

Nova Laranjeiras, em 17 de março de 2022.
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cámara Municipal de Nova Laranjeirâs
Estado do Paraná

CNPJ n". 95.587.663/0001-60
Rua Rio Grande do Sul, n0. 2122, Centro - CEP: 85350-000

E'mail: contato(acmnl.pÍ.qov.br / licitacao(Ocmnl.pr.oov.br
Fone: (42)36371202

,ffi

DESPACHO DA PRESIDENTE DA COMISSÁO

Tendo em vistâ a solicitação e o despacho autorizativo do Senhor Presidente

da Câmara Municipal de Nova Laranjeiras, na qualidade de presidente da comissão

permanente de licitaçóes, instauro o presente processo administrativo de dispensa

de licitaçâo, autuando a mesma como DISPENSA OE LICITAÇÃO No 0212022, na

presenle data.

Nova Laranjeiras, em 17 de maryo de 2022.

IN

Prêsidente da C anente de LicitaçÕes


