
Câmara Municipal de Nova Lâranjeiras
Estado do Paraná

CNPJ no. 95.587.663/0001-60
Rua Rio Grandê do Sul, no 2122, Cêilto - CEP: 85350-000
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Fonei (42) 36371202
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MEMORANDO

De: Presidênte da Câmara Municipal de Nova Larânjeiras

Para: Comissão PeÍmanente de Licitações

Ref.: Aquisição dê CombustÍvel (gasolina comum)

Prezados,

Solicito que sejam tomadas as devidas providências para a Contratação de

empresa para fornecer combustível (2.000 litros de gasolina comum) por um periodo

de 12 (doze) meses, para a Câmara l\ilunicipal de Nova Laranjeiras.

Atenciosamente,

Nova Larãnjeiras, em 14 de matço de 2022.

SANTOS
l\4unicipal



Câmara Municipal de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná

CNPJ n". 95.587.663/000'1-60
Rua Rio Grande do Sul, no.2122, Cento - CEP: 85350-000

Ê-mail: ç!!]tabj@gruLpI'gly-ú / licitacáo@ c m n l. p r. a ov. b r
Fotê: (42) 3637-1242

JUSTIFICATIVA

Após pêdido do prêsidênte para a côntrâtâção dê êmpresâ pâra fornêcêr

combustível (2000 litros de gasolina comum) pelo período de 12 (doze) mesês, para

a Câmara Municipal de Nova Laranjeiras, a Comissão Permanente de Licitações

tomará as devidas providências para atender o pedido.

Assim, será realizada uma pesquisa de prêços através da solicitaçáo de

orçamentos, para a posterior contrataçáô dê uma empresa para fornecimento do

combustível.

Nova Laranjeiras, 14 de marco de 2022.

MAIC
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Presidente da Comi
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borarucÊ-or FÁnMÂ ÂLMÉIDA

lvlembro

nente de LicitaçÕes

Membro



De

?ara

Datô

Orçamento para 2.00O litros dê Gasolina Comum
<licitacâo@cmnl. pr.9ov.t,r>

<postorosã@hotmail.com>, <autoposto500@hotmail.com>,
<pa! a@postodaspaLmeiras.com,br>,
<autopoS!olâlaco@yahoo,com,br>

2022-03-14 15:35

ts!flCsubg

. T4ODELO ORÇAÍ'4 ENTO, dOC(- 144 KB)

Boa tarde!

Tendo em vista que â Câmara llunicipal dê Novã Laranjeirãs êsta rêalizando processo para aquisição de 2 000
litros combustível (GASOLTNA COI.lUM) parâ a Câmôra l'4unicipà1, venho através do presente e-môil, solicitar
orçamento para o produto descrito.

O orçamento devidamente preenchido com as informações solicitadas no modelo de orçêmento anexo, devera sêr
enviado parâ o e-mail : licitacaô(ocmn .pIgg!.bl

Prazo para o envio do orçamento:05 (cinco) daôs úteis.

Qualquer duvida entrâr em contàto pe o telefone (42) 3637-1202

Favor confirmàr recêbimento,

Presidente dã comissâo Permônênte de Lrcitações
CAT4ARA lVIUNICIPAL DE NOVA LARAN]ElRAS-PR



De

Data

Lida: Orçamento pâra 2.000 litros de Gasolina Comum
<paula@postopalmeiras.com.br>
<licitacao@crrlnl.pr.gov.br>
2022-03-1415t51

Sua mensagem

Para: postorosa@hotmall.comj autopostos00@hotmail,com;
autopostolalaco@yahoo.com.br

Assunto: Orçamento para 2.000 litros de Gasolina Comum
Enviaéai 14 I 03 / 2022 75 | 35

foi lida em 14/03/2022 15150.

pa u la@postodaspa lrn eirôs.com, br;

Reportint-UA: postopalmeiras.com.brj ltlicrosoÍt outlook 14.€
Finâl-Reclpient : rf c822; pjtl.Iê@p-9:l9p_e!ggil3Ll9!.!!
Original-íesragê-ÍD: <2613a1dÍ+OÍd1224abàc$d4$b67796@.nnl-p!:Egy:b!:>
Dispositlon: mãnua1-àction/MDN-sênt-automatic.llyj displãyed



111031202210:19 Roúndúbe Webmail :: ORÇaMENTO SOLICIÍADO

Âssunto ORçAITIENTOSOLICITADO

De Auto Posto Rosa <postorosa@hotmàil.corn>
Pôra contato@cmnl.prgov.br<contato@cmnl.pr.gov.br>
Dâtê 2022-03-17 10i15

,rruorurrQ

. oRÇAf4ENTo CA|.4ARA.pdf(^ 122 KB)

Bom dia td bem?
segúe em anexo orçâmento solicitado, por Bentileza confirmar recebimento.

Obrigado!

hnpsr/webmã I cmnl pr gô! bícpsessT i 37470378/3rdpaÍty/roundcube/? la3k=oail&_saÍe=0& !ld=324I & mbox= N BOX&_êct Õn=pr n1& êrlwln= 1 1/'l



Càmará lvlunicipôl de Nova Larânieúas
Êstado do Paraná

CNPJ no. 9§.587 663J0001.60
Rua Rro cÉÍde do Sul. ô". 2122, Conlío - CEP: 8535S000

Éíhâili ç9.!L9&-@!EEL§l.g-aJ.bI I lêor6lâtivô(AcÍnnl.Dr'uÔv.br
Fooêr (42) 3637í202

A CâmaÍa Municipalde Nova Laranieiras"PR vem através do presenle solicilâr
orçamênto paÉ os produtos abâixo:

Municipãlde Nova Lara0

Rua Rio GÍande Do Su l. N" 2122 entro - Nova Larân iras - PR
2\3 37-1202 I ltcilaça

NTO: Â Vi
OADOS DO VEN

AUTO POSTO ROSA LÍDA

RUA SANTA CATARINA, 15'1l

TOTAL GERAL R
NO[4E DO RÉSPON VEL: ARIMBO DO CNPJ

k-\
.,..0á.à'il

t-ft-x,

T OTAL R

IOCALE OAÍA. / j/
NOVA LARANJEXBAS 17 DE À,'ARCO
OE 2022 '//, ; / t

rritgüÉiíío't!-t9r
;§§Ni-rrrRADoRrJPoN§ÁVEL

O orçâmen to dsvidamente preench ido, assrnado e caÍimbado deverá ser enviado
para o e-mail contato@cmnl.pr-gov.br.

DADOS OO C

INSCRIÇAO ÉSTAOU.587.ô63/0001-60
ENDÊREÇO

TÊLÉFONÊ/E.MAIL

INSCRICÀO ESTAOUAL

ÍELEFONE/E.MAIL

OUANÍIDADÊOESCRIÇAO PRODUÍO



Câmara Municipal de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná

cNPJ no. 95.587.663/0001-60
Rua Rio Grande do Sul, no.2122, Cênto - CEPi 85350-000

E-mail: contato(Acmnl.or.oov.br / licitacãoôcmnL pr.qov.br
Fane: (42) 3637-1202

CERTIDÃO

A Comissão Permanênte de licitaçôês certifica que as empresas Auto Posto

Lalaco e Pôsto 500, náo responderam em tempo hábil o e-mail solicitando

orçamento de combustível (2000 litros de gasolina comum) para a Câmara lvlunicipal

de Nova Laranjeiras, enviado no dia 1410312021 ás í5h35min para os seguintes

endereços de e-mail: autopostosoo@hotmail.com e autopostolalaco@vahoo.com.br

e em que pese que o Posto Palmeirâs tenha lido â mensagem dê e-mail também

não encaminhou seu orçamento.

Nova Laranjêirâs, 22 de matço de 2022.

IN
Presidente da Permanente de LicitaÇões

À-r-,*..^ À- ,i, )L .q\- "*2.
§or-er.rcE DE FÁTrMA a"LMETDA

Membro
EDINO AKOSKI

Membro

1\

a1



Ê'lCâmara Munacipal de Nova Laranjeiras
Estedo do Paraná

CNPJ n" 95.587.663/0001-60
Rua Rio Grande do Sul, no 2122, Centro - CEP; 85350{00

E-maiI contato@cmnl. Dr.oov. br / licitacáo@crnnl. or.qov br
Fone. l42) 3637 -1202

CERTIDÃO

CERTIFICO que a Comissáo Permanente de Licitações entrou em contato

com o gerente do Auto Posto Rosa, senhor Alceu l\ilarcondes e quê sê referindo ao

orçamento apresentado, orçou-se por litro de gasolina comum o valor de R$ 7,49

(sete reais e quarenta e nove centavos) e que o total para 2.000 (dois mil) litros são

o valor de R$ 14.980,00 (quatoze mil novecentos e oitenta reais) infoÍmaçào essa

quê não está anexada ao seu orçamento, todavia, ratificado pelo mesmo para a

Comissão.

Nova Laranjeiras, 22 de maço de 2022.

OVIN
Presidente da Permanente de Licitacões

,.'ur,.,L-- .d {-^L .v'..-J
§oulrct DE FÁTrMA aLúErDA EDI SKI

lvlembro

ô
NO NOVAKO

Membro



Câmara Municipal de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná

cNPJ no. 95.587.663/0001-60
Rua Rio Grandê do Sul. no. 2122, Centro - CEP: 85350-000

E-mail: çp!]te!9{@gItll!!g!y-b! / licit€cão@cmnl. or.oov br
Fonê: (42) 3637-1202

MEMORANDO

De: Comissáo Permanente de LicitaçÕes

Para: Procurador Jurídico da Câmâra Municipal de Nova Laranjeiras

Ref.: Contrâtaçáo de empresa para fornecer gâsolina comum

Prezâdo,

Com base nos orçamentos anexo, solicito que seja emitido parecer juridico

sobre a possibilidade de dispensa licitatória, para a contrataçáo de empresa para

fornecer combustível (2000 litros de gasolinâ comum), poÍ um período de 12 (doze)

meses para a Câmara l\,4unicipal de Nova Larânjeiras.

Atênciosamente,

Nova Laranjeiras, em 22 de maÍço de 2022.

PROVIN
Presidente da anente dê Licitações

i'l



t.q
»

pa(a contíatação d
de 2.000 (dois) mil litros de combustível. pelo
oeriudo dc 12 ídoze) mescs. DaÍa o vcículo da
Câmara Municioal.

O procurador jurÍclico subscrcvente, na condição de asscssor
incumbido a pÍestação das atividades de assessoramento jurídico da Câmara dc
Vereadores clc Nova l-aranjeiras Pl{, vcm apÍcscntar o scu parecc( iurídico sobre c-r

perliclo dc dispcnsa dc licitação, para contÍatacão dc cmprcsa para fcrmecimento de
combustír'cl para o vcícukr da Câmara t\Íunicipal.

Cumpre rcssaltar <1ue o prescnte paÍecer tem cunho exclusivamente
jurídico, não cabcndo a este pÍocuÍadoÍ analisar os aspectos de competência técnica
e administrativa.

É o rclatririo.

Oomo toda re5'ra tcm sua cxceção, o Estâtuto de l,icitacôes perrnitc
como Ícssâlvâ à obrigaçâo dc licitar, a contÍâtacão diÍeta atÍavés de proccssos de
dispensa e inexigibilidaclc de licitação, clescle gue preenchidos os rcquisiros
prcvistr:s na lei.

Dispcnsa cle licitação é a possibilicladc tle cclcbraçâo dircta dc
contÍat() entrc a Administração e <) pâÍticüar, nos casos csabelecidos \1o art.24, da
I-ei 8.666/93.

( )bscn'e sc <1uc a lei enumeto as hipótcses dc
dispcqsa de ücitacão ste Íol taxativo. Ncste se tido, as lições dr,r

"r\s hipritescs dc clispensabiiidadc do art. 24 constituem rol
taxativo, isto ó, a Adntinistraçâo somcnte podcrá dispcosar-sc dc realizar a

compctição sc ocorrcÍltc uma das situaçôcs prcr.istas na ici fcdcrai. I-ci cstadual,
municipai ou distrital, bcm assim tegulamcnto iotcrno da cntidlde vinculada nãcr

pocletá cdar hip<itcsc dc <lispcosabilidadc".

dss licirâçôe(€ contrateçôcs dâ âdminisrração=-.
I PEREIRA JuNlOR. Jessé Tores. Comentários à lei

públicâ, 6. ed., Renovar, Rio ds Janeiro.2003. P. 102.
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Alóm disso, rcssaltc-sc que, nestcs casos rclacionados pcla

lcgislação, há a discricionaricdade de Administração na escolha da dispensa ou nào

clo certame, der.endo semprc lcvar em conta o ioteresse público. Mütes vczes, o

aclministrador opta pela dispensa, posto gue, como aflrma o ilustÍe Marçal ]usten
liilho2, "os custos ncccssáíios à licitação ultrapassarão bcncfícios quc dela poderão
advir"-

O mcstre NÍarçalJustcn liilhoi vetsa precisâmentc sobÍc os m()tivos
quc lcvam a dispcnsa da ücitaçâo:

"a clispensa de licitação verifica-se em situaçõcs em gue, cmbora
viáve1 competição entre pâÍticulares, a ücitaçào afigura-se incoov.oientc ao

intcresse público. (,..). Muitas vezes, sabe se de ântemão que a relaçã() custo
beneÍicio será desc<luilibrada. Os custos ncccssários à licitação ulkapassarão
beneficios que dela podcrão advir."

Para a profcssora Vcra Lúcia Machadoa:

"a dispensa é Frg-rra <1ue iscnta a Âdministtação do regular
pÍocedimento licitatório, apesar de no campo fático ser viável a competição, pela

exigência dc vários particularcs gue poderiam ofcrta o bcm ou sen'iço."

É de sc infcrir das tÍanscriçóes acima gue a dispcnsa rIc Jicitação,

ptevista no art. 24 da I ri 8.666 /93, só dcve ocoÍÍcr por Íazões de intctcsse pírblico,
como no caso cm anílisc. Obviamentc, nesscs câsos, a rctlizaçãlt da licitaçào viria
tão-somente sactificar o interesse público, motivo peio ciual o legislador concedeu
ao administrador a faculdade de dispensar o certame nos casos expressâmcnte
previstos.

A Lcr o" 8.666/93, no inciso II do artigr 24, dispensa a licitaçâo por
coosidcrar que o valor da contratação r-rão compcnsa os custos paÍa a

r\dministração com o proccdimento licitatório.

Essa dispensa por va)or (pequcr.ro valor) não podc ulkapassar a

1070 do limite prcvisto para modalidadc convitc, nos câsos dc compms c ()utÍos
scrviços, clesde clue não se reÍtram a parcelas de um mcsmo sen/iço, comprâ orl
tlicnacio cle maior vulto cprc possam sct rcalizlchs c1c uma st'r vcz.

Conformc a Lei 8.666/93, a scguir citada:

r ob. cí. p.230
I ob. cit. P. 234.
r MACHADO DAVILA. Vcra LÍrcia. Tcmas Polômicos

Àrnpl. Sâo Paulo: Malieiros. 1995, P. 76.

Licitações c Contrâtos-

PáÇina 2 de 3
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Art. 24. E dispensável d licitafra:

í, desde

qae nào se nfran a parcelas de rn ruermo vniç0, corupra oa aliena@o de

,2aior t)rlÍo q e ?1rsd ser rea/ilada de rma só uezu'

l)a aníisc do disposiúvo acima transcrito, coostata-sc quc Parâ as

dcspesas dc pequeno vaior, nos teÍrros d<t a-Ír. 24, II, da Lci 8,666/93, a

administraçâo podc dispcnsar ô processo licitatório, haja vista a sirnplicidade c a

;,-.1rr.n- rclcvi.cin clc."L' contrltlcÀ,..

Isso por<1uc o lcgislador entcncleu qr-rc o valor da contratação, abâixo
dc R$ 17.600,00 para serviços c compms e de Il$ 33.000,00 para obtas e scn iços dc

engcnharia, não justitica o dispêndio dc parcela signiticaúva dc rccursos cm
rigorosos c minuciosos mecanismos dc conttolc l)ccreto Lci9-412/2018.

l)estarte, em obsen'âocia aos princípios cla cficiência, da
razoabüdacle, da proporcionaliclade e cla economicidade, nas hipóteses dos incisos

I c II tlo art.24 da lei dc Licitaç<lesr o gestor pode clispensar o pÍocesso licitatóri<r

nos casos citaclos acima.

Scndo assim, considerando quc a aqr"risição dc 2000 (dois mil) Litros

dc combustível (qasoüna comum), não ultrapassam os valorcs ptcvistos no caso clc

dispensa <Jc licitaçào, tomando por base o orçamento anexo, vislumbra-se quc é

cabír,ei a clispensa licitat<iria nos termos da legislação vtçote.

Em tazã<t do exposto, cr-rnsidcrando que o valor a ser contratado é

infcdor ao ümitc cstabelccido no inciso II. art. 24. d,a Lct 8666/93 c Dccreto Lci
9.412/2018, a procuradoria opina pela dispcnsa de licitaçào.

Nova Laran]eiras
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Câmara Municipal de Nova Larânjeiras
Estado do Paraná

CNPJ no. S5.587.663/000'1-60
Rúa Rio Grânde do Sul. nô. 2122. Cêntro - CEP: 85350-000

E-mailr çg.[tgt9j@9j!Al!lgq-bl / licitacão@ c m n L o Í. o o v. b r
Fone: 142) 3637 -1202

,"#'"',

&

PROJETO

BASIGO
coNTRATAÇÃo DE EMPRESA PARA FORNECER GOMBUSTíVEL

(cASoLrNA coMUM) eARA A cÂrueRl MUNtctPAL



Câmara Municipal de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná

CNPJ no. 95.587.663/000160
Ruâ Rio Grande do Sul , no. 2122, Cenlto - cEP: 85350-000

E-mâil: ç!tIAt91@9l!!L!!g!J.!! / Iicitâcão@cmnl. pr. oov. br
Fonet 142) 3637-1202

PROJETO BÁSICO

í - DADOS DA INSTITUIÇÃO

ÔRGÁO: câmara Municipal de Nova Laranjeiras

No DO CNPJ: 95.587.663/000'l -60

ENDEREçO: Rua Rio Grande do Sul, 2122, cenlro.

CIDADE: Nova Laranjeiras - PR

2 . DESCRIÇÃO DO PROJETO

TiTULo Do PRoJETo

Contratação de empresa para fornecer combustivel (gasolina comum) para

Câmara Municipâl de Nova Laranjeiras.

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Combustível- 2.000 (dois mil) litros dê gasolina comum.

PRINCIPAIS AçÔES

A empresa contratada deverá fornecer para a Câmarâ Municipal 2.000 (dois

mil) litros de combustível (gasolina comum) pelo pêríodo de 12 (doze) meses.

3 - JUSTIFICATIVA

A aquisiÉo de combustível (gasolina comum) para o veículo da Câmara

Municipal de Nova Laranjeiras é imprescandível, visto que o veículo é utilizado pelos

funcionários para a realizaçáo de trabalhos âdministrativos e também pelos

vereadores que exercem a função de fiscalizadores.

A quântidâde de combustível (gasolina comum) a ser adquirida, foi definida

com base no levantamento do consumo nos anos anteriores.

""" 
,i!í.

»\-;-'

ffi



Câmarâ Municipal de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná

CNPJ n". 95.587.663/0001€0
Rua Rio Grandê do Sul, no.2122, Cenlto - CEP: 85350-000

E-mail 9-q- -e1s@g!0ll_pLg-q-!_,b-L / liôitacãora c m n l. p r. q o v. b r

Fonê: 142) 3637-1242

DES SANTOS

l5

PROJETO:

a! pA LtctTAcÃo

Considerando o valor dos orçamentos e parecer jurídico anexos ao

projêto, sugêrimos a elaboraçáo de Processo Administrativo dê DISPENSA DE

LICITAÇÂO, nos termos do an. 24, inciso ll da Lei no. 8.666/93 e Decreto

9.41212018, que estabelêce ser dispensável a licitação pâra outros sêÍviços e

compras, que náo sejam obras e serviços de engenhâriâ, de valor até '10% (dez por

cento) do previsto na alínea "a", inciso ll do art. 23 da mesma Lei.

5 - FORMAS E PRMOS PARA EXECUCÃO DOS SERVICOS

O pagamento será realizado conforme o consumo e mediante emissão de

nôta Ílscâl

6 _ ESTIMATIVA DE CUSTO

A estimativa do custo foi realizada através da solicitação de orçamentos via e-

mail:

- AUTO POSTO ROSA LTDA: R$ 14.980,00 (quatorze mil novecentos e oitentâ

reais) - valor unitário litro dê gasolina comum: RS 7,49 (setê reais e quarenta ê nove

centavos).

- AUTO POSTO 500 LTDA: Não obteve-se resposta.

- AUTO POSTO LALACO: náo obteve-se resposta.

- AUTO POSTO PALMEIRAS: náo obteve-se respostâ.

7 - DECLARAÇÃO:

Declaramos que este Projeto Básico está de acordo com a Lei no 8.666 de 21.06.93.

Laranjeiras - PR

t*rrlnl
DIRCEU FEÉr
Preàdente da ara lvlunicipal

de maÍço de 2022.



Câmara Municipal de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná

CNPJ n". S5.587.663/000'1-60
Rua Rio Grandê do Sul, no.2122, Ceníto -CÉP: 85350-000

E-mail: cln jADÍalonLlLglLOI / ]Ícitacão(ocmn l. pr.0 ov. br
Fone. 142) 3637-1202

DESPACHO DA AUTORIDADE

Acolho o Projeto Básico ê AUTORIZO Procêsso Administrativo de DISPENSA

DE LICITAÇÁO, nôs têrmos do ai!.24, inciso ll da Lei n". 8.666/93, Decreto

9.41212018 e pârecer jurídico anexo, para a aquisição dê combustível (gasolina

comum) para â Câmâra Municipal dê Nova Laranjêiras.

Nova Laranjeiras, em22 de marco de 2022.

S SANTOS
ra Municipal



Câmara Municipal de Nova Laranjeiras
Estâdo do Pâraná

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

E-mail: contato@cmnl-Dr.oov-br / licitâcão@cmnl. pr.qov.br
Fone: (42) 3637-1202

DESPACHO E CERTIDÃO DO PRESIDENTE DA COMISSÂO

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

da Câmara Municipal de Novâ Laranieiras, na qualidade de presidente da comissáo

permanente de Iicitaçõês, instauro o presente processo administrativo de DISPENSA

DE LICITAÇÃO e informo que Autuei o presente processo de Dispensa de Licitação

no 0512022, conforme determinaçáo do Presidente desta Casa de Leis.

Novâ Laranjeirâs, em 22 de matço de 2022.

OVIN
Presidente da nente de Licitações

l)


