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Órgão requisitante SECRETARIA DE VIACAO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
N" requerimento: 023/2021

Data: 04/11/2021

Descrição do objeto a ser comprado/contratado:

ITEM ESPECiFICAÇÃO UNIDADE DE

MEDIDA

QUANTIDADE

1

Locação de imóvel com Jazida de
saibro e outros minérios de pedra
localizado na Estrada Principal, Doce
Grande - Quitandinha Pr, para
extração e utilização pelo Município de
Piên e aplicação em estradas e outras
finalidades, mediante licença prévia
devidamente registrada no DNPM.
CONFORME NECESSIDADE DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO
E SERVIÇOS

Cargas de 10
M'

250 ao Mês
,  ■ ">

V  ;

Justificativa:

O mesmo foi escolhido pela ótima qualidade do minério, fácil acesso para levar para as comunidades e
adjacências limítrofes do Município e sendo possível distribuir com menor custo de transporte o
material para toda a parte norte e superior do território deste, portanto, vemos que o mesmo está em
localização estratégica, fazendo divisa a 900 metros com a cidade de Piên, o imóvel já conta com uma
jazida de exploração de minério de saibro em atividade sendo o único da região disponível para locação
(que se tem conhecimento com esta característica), já que outros da região estão alugados em
contratos com empresas. A pretensão da locação e exploração é para que o saibro extraído seja
utilizado para realizar a manutenção das estradas e vias públicas especialmente estradas rurais do

.Município, tendo em vista que os munícipes de Piên se utilizam destas estradas e vias para escoar sua
rodução, bem como para se deslocar entre regiões. Ademais, o Município de Piên faz divisas com o

Estado de Santa Catarina e, consequentemente, a manutenção destas vias beneficia de uma forma
geral a toda população locai que se integra com as adjacências. O saibro e pedras são materiais
indispensáveis para base de estradas não pavimentadas, estradas de lavoura, vicinais, também para
melhorias urbanas, calçamentos, rede pluvial, ou seja, a sua utilização é de extensa e necessária,
assim^, a aquisição atende as necessidades do Município em diversos setores, uma vez que o Município
de Piên não possui jazida para extrair tal minério especialmente na região que se pretende atender, A
unidade de referência foi utilizada para simplificar o controle de modo que não existe no locai balança
de pesagem, sendo possível constatar o volume de minério com base na capacidade de carga da
carroceria do caminhão.

Compra/Contratação é para atendimento de ordem Judicial? ( ) Sim (x) Não
Em caso afirmativo descrever quai;

Rua Amazonas, 373 - Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136
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RODOVIÁRIOS

Local de entrega/prestação ou execução do serviço/obra: Local da Jazida a ser locada.

Horários:

Todos os dias úteis em 8:00 á 17:00 horas.

Prazo para entrega/prestação ou execução do serviço/obra:
Imediato após a emissão da requisição.

Responsável por recebimento e fiscalização da execução do objeto:
Cleiton Das Neves

Há licitação em curso para o objeto pretendido? ( ) Sim (X) Não

Em caso afirmativo informar:
a) N° do processo licitatório
b) N° do contrato/ata de registro de preços vigente
c) Data de venciménto do contrato/ata de registro de preços

^  d) OBS: A informação acima pode ser verificada no Cronograma de Renovação de Licitações
disponibilizado pelo Depto. de Licitações e Compras.

NOME DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO
CLEITON DÁS NEVES

Secretaria de Viação e Serviços Rodoviários
Matrícula 4765286

2
Rua Amazonas, 373 - Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Tone: (41) 3632-1136



Prefétturade

PIÊN
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS
RODOVIÁRIOS

005

NOME DO FISCAL DE CONTRATO

CLEITON DAS NEVES

Secretaria de VIação e Serviços Rodoviários
Matrícula 4765286

Hélio Clemente

Secretário Municipal de Viação e Serviços Rodoviários

ANEXO I

c ITEM ESPECIFICAÇÃO

Locação de imóvel com jazida de
saibro e outros minérios de

pedra localizado na Estrada
Principal, Doce Grande -
Quitandinha Pr, para extração e
utilização pelo Município de Piên
e aplicação em estradas e outras
finalidades, mediante licença
prévia devidamente registrada
no DNPM.

CONFORME NECESSIDADE DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
VIAÇÃO E SERVIÇOS

UNIDADE DE

MEDIDA

Cargas de 10

QUANTIDADE

250 ao Mês

NOME DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO
CLEITON DAS NEVES

Secretaria de VIação e Serviços Rodoviários
Matrícula 4765286

NOME DO FISCAL DE CONTRATO

CLEITON DAS NEVES

Secretaria de VIação e Serviços Rodoviários

Rua Amazonas, 373 - Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136
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Matrícula 4765286

^ iipji^ternente
Secretário MunicipardeViação e Serviços Rodoviários

O

Rua Amazonas, 373 - Centro, Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone: (41) 3632-1136
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TERMO DE REFERÊNCIA

COMPLEMENTAR AO ANEXO I

OBJETO DE COMPRA:

Locação de imóvel com jazida de saibro e outros minérios de pedra
localizado na Estrada Principal, Doce Grande - Quitandinha Pr, para
extração e utilização pelo Município de Piên e aplicação em estradas e
outras finaiidades, mediante iicença prévia devidamente registrada no
DNPM.

CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E
SERVIÇOS RODOVIÁRIOS.
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Piên, 04 de Novembro de 2021.

m

1.1. Locação de imóvel/jazida localizado na Estrada Principal, Doce Grande em
Quitandinha/Pr, para extração de saibro, para utilização pelo Município de Piên, conforme
licença prévia devidamente registrada no DNPM, conforme especificação e quantidades
estimadas abaixo:

8

I

2.1. As especificações do objeto estão estabelecidas abaixo:

Descrição do objeto a ser comprado/contratado:

ITEM
ESPECIFICAÇÃO

UNIDADE DE

MEDIDA

QTDE

1

Locação de imóvel com jazida de saibro e
outros minérios de pedra localizado na
Estrada Principal, Doce Grande - Quitandinha
Pr, para extração e utilização pelo Município
de Piên e aplicação em estradas e outras
finalidades, mediante licença prévia
devidamente registrada no DNPM.
CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS

Cargas de
10 M^

250 ao Mês

üigliiijaW

3.1. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO; O mesmo foi escolhido pela ótima
qualidade do minério, fácil acesso para levar para as comunidades e adjacências limítrofes do
Município e sendo possível distribuir com menor custo de transporte o material para toda a
parte norte e superior do território deste, portanto, vemos que o mesmo está em localização
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estratégica, fazendo divisa a 900 metros com a cidade de Piên, o imóvel já conta com uma
jazida de expioração de minério de saibro em atividade sendo o único da região disponível para
locação (que se tem conhecimento com esta característica), já que outros da região estão
aiugados em contratos com empresas. A pretensão da iocação e exploração é para que o saibro
extraído seja utiiizado para realizar a manutenção das estradas e vias púbiicas especiaimente
estradas rurais do Município, tendo em vista que os munícipes de Piên se utilizam destas
estradas e vias para escoar sua produção, bem como para se desiocar entre regiões. Ademais,
o Município de Piên faz divisas com o Estado de Santa Catarina e, consequentemente, a
manutenção, déstas vias beneficia de uma forma geral a toda população local que se integra
com as adjacências. O saibro e pedras são materiais indispensáveis para base de estradas não
pavimentadas, estradas de lavoura, vicinais, também para melhorias urbanas, caiçamentos,
rede pluvial, ou seja, a sua utilização é de extensa e necessária, assim, a aquisição atende as
necessidades do Município em diversos setores, uma vez que o Município de Piên não possui
jazida para extrair tai minério especialmente na região que se pretende atender, , A unidade
de referência foi utilizada para simplificar o controle de modo que não existe no local balança
de pesagem, sendo possível constatar o volume de minério com base na capacidade de carga
da carroceria do caminhão.

3.1.1. As especificações constantes no item e as exigências editaiícias são necessárias e
imprescindíveis para a obtenção de serviços de qualidade, visando a correta manutenção do
Patrimônio Público.

3.2. JUSTIFICATIVA PARA COMPRA DIRETA: Em atenção ao artigo 2°, do Decreto

153/2011, informamos que o quantitativo do item requisitado leva em consideração o

atendimento da necessidade da Secretaria. A estimativa do item a ser efetuada e sua provável

utilização foi baseada nas quantidades da real necessidade. Além do objetivo de atender ás
demandas deste Município e permitindo um melhor gerenciamento da aquisição, sem prejuízos

da economia de escala e da eficiência dos recursos aplicados, justifica-se a compra direta

quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações
freqüentes, quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas,

quando for conveniente a aquisição de bens para atendimento a mais de um órgão ou entidade
ou quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser

demandado pela Administração Pública.

4.1. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA: O prazo de entrega dos serviços será definindo
no ato de contratação dos mesmos, através de emissão de empenho pelo Setor de Compras,
através da solicitação da Secretaria de Viaçãb e Serviços Rodoviários da Prefeitura Municipal
de Piên.

4.1.1. Não poderá o Detentor da Ata recusar-se a executar os itens solicitados'na Nota de
Empenho no Município de Piên, mesmo que em pequena quantidade.
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5.1. Os serviços serão recebidos:
* Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade

com as especificações constantes do Edital e da proposta.
Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações

constantes do Edital e da proposta, e sua conseqüente aceitação, que se dará até 05
(cinco) dias do recebimento provisório.
5.1.1. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
5.1.2. No caso de reprovação do objeto, a substituição deverá ocorrer no prazo máximo
de 05 (cinco) dias.

6.1. Hélio Clemente - Secretário Municipal de Viação e Serviços Rodoviários.

6.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 140 da Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021.
6.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis.

7.1. A Contratada obriga-se a:

7.1.1. Efetuar a entrega dos serviços nas condições, no prazo e nos locais indicados
pela Secretaria de Viação e Serviços Rodoviários, em estrita observância das
especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal
constando detalhadamente o preço e prazo de garantia;
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7.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com
os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990);

7.1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da
Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas
expensas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o serviço com avarias ou defeitos;
7.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao
objeto do presente Termo de Referência;

7.1.4. Comunicar à Administração, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito)
horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovação;

7.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibiiidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

7.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência, Edital ou na minuta de
contrato;

7.1.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal,
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução
do contrato.

8.1. A Contratante obriga-se a:

8.1.1. Receber provisoriamente o serviço, disponibilizando local, data e horário;
8.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento definitivo;

8.1.3. Acompanhar e fiscaiizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
servidor especialmente designado;

MiÍÍlÍÍlÍ«SlNilM^WIÉlÍÍ^^

9.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação
e da contratação é aquela prevista no Editai.

UO.- |F0MTE5DaÍM1
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10.1. LOCAIS ONDE FORAM REALIZADAS AS COTAÇÕES. 012

- JOEL DONIZETE MEISTER REMIZIO

Elaborado em 19 de Agosto de 2021.

NOME DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DESTE

CLEITON DAS NEVES

Secretaria de VIação e Serviços Rodoviários

Matrícula 4765286

NOME DO FISCAL DE CONTRATO

CLEITON DAS NEVES

Secretaria de Viação e Serviços Rodoviários

Matrícula 4765286

lELIO CLEMENTE

Secretário Municipal de Viação e Serviços Rodoviários
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RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PR-4121208-CEAE.84E4.8604.492E.94E4.AC4E.B54A.3DEF Data de Cadastro: 03/05/2016 21:57:42

REC5B0 DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Nome do Imóvel Rural: QUICE DOS RIBAS

Município: Quitandinha UF: Paraná

Coordenadas Geográficas do Centroide do Imóvel Rural: Latitude: 26°02'06,39" S Longitude: 49°26'19,96" 0

Area Total (ha) do Imóvel Rural: 8,6667 Módulos Fiscais: 0,4333

Código do Protocolo: PR-4121208-B7EA.1CCF.0243.59A8.7D53.4123.3FD9.D5/\A

ÍKIFORMAÇÕES GERAIS

1. Este documento garante o cumprimento do disposto nos § 2° do art. 14 e § 3° do art. 29 da Lei n" 12.651, de 2012,
e se constitui em instrumento suficiente para atender ao disposto no art. 78-A da referida lei;
O presente documento representa a confirmação de que foi realizada a declaração do imóvel rural no Cadastro
Ambiental Rurai-CAR e que está sujeito à validação pelo órgão competente;

3. As informações prestadas no CAR são de caráter declaratório; •;
Os documentos, especialmente os de caráter pessoal ou dominial, são de responsabilidade do proprietário ou
possuidor rural declarante, que ficarão sujeitos às penas previstas no art. 299, do Código Penal (Decreto-Lei n°
2.848, de 7 de setembro de 1940) e no art. 69-A da Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998;
O demonstrativo da situação das informações declaradas no CAR, relativas às áreas de Preservação Permanente,
de uso restrito e de Reserva Legal poderá ser acompanhado no sítio eletrônico wvw.car.aov.hr,
Esta inscrição do imóvel rural no CAR poderá ser suspensa ou cancelada, a qualquer tempo, em função do não
atendimento de notificações de pendência ou inconsistências detectadas pelo órgão competente nos prazos
concedidos ou por motivo de irregularidades constatadas;
Este documento não substitui qualquer licença ou autorização ambiental para exploração florestal ou supressão de
vegetação, como também nãodispensa as autorizações necessárias ao exercício da atividade econômica no imóvel
rural;

A inscrição do imóvel rural no CAR não será considerada título para fins de reconhecimento de direito de
propriedade ou posse; e
O declarante assume plena responsabilidade ambiental sobre o imóvel rural declarado em seu nome, sem prejuízo
de responsabilização por danos ambientais em área contígua, posteriormente comprovada como de sua
propriedade ou posse.

2.

4.

5.

6.

7.

9.

CAR - Cadastro Ambiental Rural

Página 1/3



RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PR-4121208-CEAE.84E4.8604.492E.94E4.AC4E.B54A.3DEF Data de Cadastro: 03/05/2016 21:57:42

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Foi detectada uma diferença entre a área do imóvel rural declarada conforme documentação comprobatória de
propriedade/posse/concessão [8.5565 hectares] e a área do imóvel rural identificada em representação gráfica [8,6667
hectares].

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

^TIFSCAÇAO DO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR

CPF: 017.445.059-18 Nome: Benedita Meister Remizio

ÁREAS DECLARADAS (em hectares)

CAR - Cadastro Ambiental Rural

Página 2/3
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RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PR-4121208-CEAE.84E4.8604.492E.94E4.AC4E.B54A.3DEF Data de Cadastro: 03/05/2016 21:57:42

Imóvel Imóvel

Área Total do Imóvel 8,6667 Área Consolidada 6,0879

Área de Servidão Administrativa 0,0000 Remanescente de Vegetação Nativa 2,5124

Área Líquida do imóvel 8,6667 Reserva Legal

APP / Uso Restrito Área de Reserva Legal 1,7458

Área de Preservação Permanente 2,0075

Área de Uso Restrito 0,0000
'

CAR - Cadastro Ambiental Rural

Página 3/3
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PROTOCOLO DE PREENCHIMENTO PARA INSCRIÇÃO NO CAR

Número do Protocolo : PR-41212Q&-B7EA.1CCF.0243.59A8.7D53.4123.3FD9.D5AA Rnallzado em : 03/05/2016 21:39:12

DADOS DO IMÓVEL RURAL

Nome do Imóvel Rural: QUICE DOS RIBAS

Município: Quitandinha UF: Paraná

Coordenadas geográficas do centrolde do imóvel rural: Latitude: 26°2'6' S 1  Longitude: 49°2620" O

Área Total do Imóvel Rural (ha): 8,6667 Módulos Rscais: 0,43

INFORMAÇÕES GERAIS

1. Este protocolo demonstra que houve o preenchimento dos dados e informações do proprietário ou possuidor do imó\ei rural efetuado pelo cadastrante com
CPF: 107.078.949^

2. O proprietário ou possuidor do imóvel rural deverá obter o Recibo de Inscrição no CAR na página vww.car.gov.br.

REPRESENTAÇÃO GRAFICA

.■■jàS'

AREAS DECLARADAS (em hectares)

'ei Cobertura do Solo

Área Total do Imóvel 8,6667 Área Consolidada 6,0879
Área de Serv^"dão Administrativa 0,0000 Área de Remanescente de Vegetação Nativa 2,5124
Área Liquida do Imóvel 8,6667 Reserva Legal
APP/Uso Restrito Area de Reserva Legal 1,7458
Area de Preservação Permanente 2,0075
Áreas de Uso Restrito Total 0,0000

CAR - Cadastro Ambiental Rural
Página 1/2
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PROTOCOLO DE PREENCHIMENTO PARA INSCRIÇÃO NO CAR

Número do Protocolo: PR-4121208^7EA.1CCF.0243Í59A8.7D53.4123.3FD9.D5AA . | Rnalizado em: 03/05/2016 21:39:12

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR
CPF: 017.445.059-18 Nome: Benedita Meister Remizio

Foi detectada uma diferença entre a área do imóvel roral decianada conforme documentação comprobatória de propriedade/posse/concessão [8,5565 hectares]
a área do imóvei rural identificada na representação gráfica [8,6667 hectares].

CAR - Cadastro Ambiental Rural

Página 2/2
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 02 Período de Apuração
01/01/2021

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

"^®^.Darf
03 Número CPF ou CNPJ

017.445.059-18

04 Código da Receita 1070

05 Número de Referência
0.973.855-0

01 Nome/Telefone

BENEDITA MEISTER REMIZIO
(41) 8883-2910

06 Data de Vencimento
30/09/2021

07 Valor do Principal 35,40

Nome / Área do Imóvel Rural

QUICE DOS RIBAS

7,3 ha

08 Valor da Multa

no Valor dos Juros e/ou
Encargos DL-1025/69

^ Observação;

ITR - QUOTA ÚNICA . ,
Se pagamento após o vencimento, para cálculo dos acréscimos legais
acesse: <https://www.gov.br/receltafederal/pt-br> opção "SIcalc" no
menu "Onde Encontro?"

10 Vãlor Total

11 Autenticação bancária (somente 1 ® e 2® vias)
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iítot-sistema de informática do sicoob

05/07 - recebimento DARFOPERACAO:........---;---^''^' ...CREDITO
natureza da OPERACAO. .. _ _ 00042
N. DA AUTENTICACAO ■■

CODIGO DE barras: y"
.27/09/2021

data f?'lAân'- :01/01/2021
período de APURACAO. ^0^./ _445_059-l8
NUMERO DO CPF OU CNPJ „ ...1070
CODIGO REDE^èDEMpTá: 't '. ' ".09738550NUMERO DE REFERENCIA. 30/09/2021
data VENCIMENTO.......•; ; 0J0
receita BRUTa ACUMULADA • _ _ 0.00
percentual:....;
VALOR PRINCIPAL. ,,0,00
VALOR DA multa: ••ix; _ __ 0^00
VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS.
VALOR, TOTAL:

AUTENTICACAO: ^ 35,40 0507
BANCOOB0001000 270921 Wlo

•  cr. 303522
FEE988C0-98BE-49F5-989A-21D09191CC93

lOi 7nP,i7sRF - ADE Conjurrto



Ministério da Economia

Secretaria Especial da Receita Federai do Brasil

imposto sobre a Propriedade Territorial Rural

Exercício 2021

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DO ITR DO EXERCÍCIO DE 2021

DADOS DO IMÓVEL RURAL

020

identificação GiB (Nirf): 0.973.855-0 Área Total: 7,3 ha

Nome: QÜICE DOS RIBAS

Endereço: ESTRADA DOCE GRANDE

Município: QÜITANDiNHA ÜF:PR CEP: 83840-000

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome: BENEDITA MEISTER REMIZiO

CPF: 017.445.059-18

Endereço: ESTRADA DOCE GRANDE

Número: SN Complemento: CASA

Bairro: DOCE GRANDE

Município: QÜITANDiNHA UF: PR

CEP: 83840-000 Telefone: (41) 8883-2910

OUTRAS INFORMAÇÕES DA DECLARAÇÃO (Valores em R$)

Declaração Retificadora: Não Valor da Terra Nua Tributável: 118.000,00

imposto Calculado: 35,40 imposto Devido: 35,40

Quantidade de Quotas: 1 Valor da Quota: 35,40

Declaração recebida via Internet JV
peio Agente Receptor Serpro
em 02/09/2021 às 13:09:47

2140635136

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DO ITR DO EXERCÍCIO DE 2021

Sr (a) BENEDITA MEISTER REMIZIG, inscrito(a) no CPF sob o n- 017.445.059-18.
O NUMERO DO RECIBO da DITR do exercício de 2021 apresentada em 02/09/2021, às 13:09:47, referente ao CIB (NIrf)
0.973.855-0, é:

20.58.99.57.09.01

^  Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Guarde-o, pois ele será necessário caso deseje retificar esta
' declaração.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DECLARAÇÃO DO ITR EXERCÍCIO 2021

IDENTIFICAÇAO CIB (Nirf): 0.973.855-0

NOME DO IMÓVEL RURAL: QÜICE DOS RIBAS

DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO ITR - DIAC
021

DADOS DO IMÓVEL RURAL

Nome do Imóvel Rural: QUICE DOS RIBAS

Área Total do Imóvel: 7,3 ha

Tipo Logradouro: Estrada Logradouro: DOCE GRANDE

Distrito: DOCE GRANDE

UF: PR Município: Quitandinha

O contribuinte é: Pessoa Física

O imóvel pertence a Um condomínio? Sim '

Imóvel imune ou isento do ITR? Não

Esta declaração é retificadora? Não

Código do imóvel no Incra:

CEP: 83840-000

Total de Condôminos : 2

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Participação em Condomínio : 77,5%

Nome da Pessoa Física: BENEDITA MEiSTER REMIZiO

CPF: 017.445.059-18 Data de Nascimento: 11 /05/1941

Tipo Logradouro: Estrada Logradouro: DOCE GRANDE

Número: SN Complemento: CASA Bairro: DOCE GRANDE

UF: PR Município: Quitandinha CEP: 83840-000

DDD/Teiefone: (41)8883-2910 CPF do Cônjuge: 058.754.209-87

Nome do Representante Legal:
JOEL DONIZETE MEISTER REMIZIO

CPF do Repres. Legal: 990.289.569-72

DEMAIS CONDÔMINOS

CPF ou CNPJ

990.289.569-72

Nome da Pessoa Física ou Nome Empresarial

JOEL DONIZETE MEiSTER REMIZIO

Percentual

22,5%

Página 1 de 3



MINISTÉRIO DA ECONOMIA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DECLARAÇÃO DO ITR EXERCÍCIO 2021

IDENTIFICAÇÃO CIB'(Nirf): 0.973.855-0

NOME DO IMÓVEL RURAL: QUICE DOS RIBAS

DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO ITR - DIAT
022

CALCULO DO VALOR DA TERRA NUA E DO IMPOSTO E PARCELAMENTO

Cálculo do Valor dá Terra Nua

01. Valor Total do Imóvel R$ 165.000,00

02. Valor das Construções, Instalações e Benfeitorias R$ 42.000,00

03. Valor das Culturas, Pastagens Cultivadas e Melhoradas e Florestas Plantadas R$ 5.000,00

04. Valor da Terra Nua R$ 118.000,00

Cálculo do Imposto,

05. Valor da Terra Nua Tributável R$ 118.000,00

08. Alíquota (%) ' 0,03

07. Imposto Calculado R$ 35,40

08. Imposto Devido R$ 35,40

Parcelamento

09. Quantidade de Quotas 1

10. Valor da Quota ou da Quota Única R$ 35,40

Página 3 de 3
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SERVIÇO DISTRITAL DE PIÊN

MUNICÍPIO DE PIÊN • COMARCA DE RIO NEGRO • ESTADO DO PARA$#'^'*^'^í1:v
Eriânderson de Oliveira Teixeira

Tabelião e Regístrador

"Cm fiOíO

175 2

Rua Belo Horizonte, n° 173 — Centro — Sala 2 — Piên-PR — CEP: 83.860-000 — Fone: (4Í;)-3.fô^-é^8y"-^^ sj

ESCRITURA PUBLICA DE CESSÃO GRATUITA DE
DIREITOS DE MEAÇÃO E POSSESSÓRIOS QUE
FAZEM: ALVARO CARDOSO REMIZIO e BENEDITA

MEISTER REMIZIO à JOEL DONIZETE MEISTER

REMIZIO e sua esposa MARIA DE LOURDES
MARTINS REMIZIO, NA FORMA ABAIXO
DECLARADA.

SAIBAM todos quantos esta pública escritura de Cessão Gratuita de Direitos de
Meaçãó e Possessórios virem que, aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil
e dezoito, (04/07/2018), neste Serviço Distrital, Município de Piên, Comarca de Rio
Negro, Estado do Paraná, perante mim Eriânderson de Oliveira Teixeira, Tabelião,
compareceram as partes entre si justas e contratadas a saber: de um lado como
OUTORGANTES CEDENTES: ALVARO CARDOSO REMIZIO, brasileiro, aposentado,
casado, nascido em vinte e dois de abril de mil novecentos e trinta e sete (22/04/1937),
maior ê capaz, natural de Rio Negro-PR, filho de José Cardoso Carvalheiro e Lucilia
Remizio Carvalho, portador da Carteira Nacional de Identificação RG: 1.492.049,
expedida em vinte e cinco de outubro de mil novecentos e setenta e cinco
(25/10/1975), pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná e o número
do Cadastro Nacional de Pessoas Físicas 058.754.209-87, e sua esposa BENEDITA
MEISTER REMIZIO, brasileira, casada, aposentada, nascida em onze de maio de mil
novecentos e quarenta e um (11/05/1941), maior e capaz, natural de Piên-PR, filha de
João Taborda Sobrinho e Mercedes Meister Taborda, portadora da Carteira Nacional
de Identificação RG número 9.446.212-5, expedida em três de janeiro de dois mil e dois
(03/01/2002), pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado do Paraná,
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas sob o Número: 017445059-18,
casados entre si na data de vinte e quatro de maio de mil novecentos e cinqüenta e oito
(24/05/1958), pelo Regime patrimonial da Comunhão de Bens, anterior a Lei 6.515/77,.
conforme Certidão de Casamento emitida, em quinze de maio de dois mil e dezoito
(15/05/2018), pelo Registro Civil e Tabelionato de Notas cidade de Piên, Estado do
Paraná, Comarca de Rio Negro-PR, matrícula número: 0006460155 1958 2 00005 141
0000694 89, residentes e domiciliados na Estrada Principal, bairro Doce Grande,
Município de Quitandinha-PR, CEP: 83.840-000; o Outorgante Cedente, neste ato
declarou-se impossibilitado de assinar, em razão de deficiência motora, portanto apõe
sua digital do seu polegar direito, assinando a seu pedido e a rogo: ARAMIDES
ANTONIO MINIKOVSKI, brasileiro, casado, autônomo, nascido em quatorze de
setembro de mil novecentos e setenta um (14/09/1971), maior e capaz, natural de Piên-
PR, filho Antonio Milton Minikovski e Anesia Minikosvski, portador da Carteira Nacional
de Identificação RG número: 6.333.275-5, expedida em onze de outubro de mil
novecentos e noventa e um (11/10/1991), pela Secretaria de Estado de Segurança
Pública do Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas sob o
Número: 905.426.909-00, residente e domiciliado na Rodovia PR, 281, KM 32, Piên-
PR, CEP:83.860-000; e, de outro lado. como OUTORGADOS CESSIONÁRIOS: JOÈL
DONIZETE MEISTER REMIZIO, brasileiro, casado, agricultor, nascido em vinte de

Selo Digitai Ne «SELO» 3GP6C.uhfqP.DvYvL-52aHr.Hb8GW

Valide este selo em http://funarpen.com.br Eflânderson de'Oliveira Teixeira
Tabelião
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que dou fé. Parágrafo Único: Pelos OUTORGANTES CEDENTES me foi ditei que
exercem, desde o ano de 2015, toda a posse jus, domínio, direitos e ações sobre o
imóvel ora cedido, continuando os mesmos Outorgados Cessionários usando, gozando
da fração ideal como seu que fica sendo; ficando os mesmos com o direito de requerer
em Juízo a competente Ação de Inventário ou de Usucapião, em seus nomes ou de
quem indicarem. CLAUSULA QUARTA- DA IRREVOGABILIDADE E
IRRETRATABILIDADE: O presente instrumento de escritura pública de Cessão
Gratuita de Direitos de Meação e Possessórios é firmado em caráter essencialmente
irrevogável e irretratável, vedado o seu arrependimento, vinculando e obrigando não só
as partes ora contratantes, mas também seus herdeiros ou sucessores, a qualquer
título. Parágrafo Único: Responderá, a parte julgada culpada, por perdas e danos no
caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas e condições ora pactuadas.
CLÁUSULA QUINTA - DOS TRIBUTOS: Será de responsabilidade dos
OUTORGANTES CEDENTES, o pagamento de tributos, taxas ou contribuições de
melhoria incidentes sobre o imóvel, anteriores à data de outorga desta escritura, e de
responsabilidade dos o pagamento de todos aqueles que vencerem a partir de então,
incluindo-se o ITCMD - Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação. Parágrafo
Único: Correrão por conta dos OUTORGADOS CESSIONÁRIOS todas as despesas
para a regularização da área, incluindo despesas para a realização de usucapião,
inventário, registros e averbações de transferência da propriedade e regularizações
junto aò Cartório de Registro de Imóveis, bem como junto à Prefeitura Municipal e onde
mais for necessário. CLÁUSULA SEXTA - DO FORO: As partes elegem o foro da
cidade de Rio Negro-PR, para dirimir qualquer litígio resultante desta contratação.
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS DECLARAÇÕES DOS OUTORGANTES CEDENTES:
declaram sob as penas da lei, que: a) que não existem fatos, ações, protestos,
execuções ou quaisquer medidas administrativas, judiciais ou extrajudiciais que afetem
o imóvel objeto desta escritura -e a segurança do presente negócio jurídico; b) não
existem sobre o imóvel quaisquer feitos ajuizados fundados em direito real ou pessoal;
d) inexiste contra os mesmos quaisquer ações reais e pessoais reipersecutórias e de
outros ônus reais que obste a transferência do imóvel objeto desta escritura,
declaração essa que fazem em cumprimento ao disposto no Parágrafo 3°, do Art. 1° do
Decreto n° 93.240 de 09/09/1986; d) não se acham vinculados como empregadores e
nem como produtores rurais, junto ao INSS, e tão pouco junto a qualquer outra
instituição de Previdência Social, portanto não incursos nas leis e obrigações que
regem a matéria; e) Que se responsabilizam pela legítima e honesta procedência da
posse sobre o imóvel transferido, sendo que os OUTORGANTES CEDENTES
declaram, sob sua exclusiva responsabilidade que a posse mantida pelos mesmos
sobre o imóvel, adquirido pela Escritura Publica de Cessão de Direitos Possessórios e
Hereditários, lavrada em quatro de agosto de dois mil e quinze ( 04/08/2015) no
Serviço Notarial de Notas, município de Quitandinha-PR, Comarca de Rio Negro-PR,
Livro. 00063 N, Folhas 008/009, protocolo número: 222/2015. CLÁUSULA OITAVA -
DAS DECLARAÇÕES DOS OUTORGADOS CESSIONÁRIOS: Declaram os
OUTORGADOS CESSIONÁRIOS que: a) aceitam a presente escritura em todos os
seus expressos termos; b) que têm ciência que conforme Recib^de Inscrição do

Selo Digital N9 «SELO» 3GP6C.uhfqP.DvYvL-52aHr.Hb8GW —
Valide este selo em http;//funarpen.com.br Eriânderson de Oliveira Teixeira
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materiàis e a proceder qualquer regularização, seja em Juízo, Cartório de Notas,
Registros Imobiliários, Prefeitura Municipal, que conferem, ainda, poderes aos
outorgados cessionários, para assinar, inclusive para o nome destes últimos
outorgados, escritura de inventário, partilha, arrolamento, adjudicação, sobrepartilha,
com as cláusulas e condições gerais de estilo, podendo inclusive representá-los em
escritura de re-ratificação referente ao inventário, caso haja alguma exigência por parte
do Registro de Imóveis ou do Foro, podendo, além de celebrar ditas escritura de
rerratificação, firmar requerimento, pedidos, solicitações perante qualquer pessoa ou
órgão público e privado, enfim, diligenciar livremente em qualquer instância para
cumprir as exigências do Registro de Imóveis ou do Foro, podendo substabelecer.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CERTIDÕES E OUTROS DOCUMENTOS: Em
conformidade com a lei n° 7.433, de 18/12/1985 e nos termos do artigo 2° do Decreto

V. Lei n°-93.240, de 09/09/1986, pelas partes me foram apresentadas as certidões
pessoais dos outorgantes cedentes ALVARO CARDOSO REMIZIO, titular do CPF:
058.754.209-87 e BENEDITA MEISTER REMIZIO, titular do CPF: 017.445.059-18 e
do imóvel, a saber: 1°) Certidão Negativa de Débitos relativos ao imposto sobre a
propriedade territorial rural, NIRF 0.973.855-0 - nome do imóvel: QUICE DOS RIBAS,
com área total (em hectares): 7,3 face ao contribuinte: BENEDITA MEISTER REMIZIO,
CPF: 017.445.059-18, emitida às 11:32:55 do dia 04/06/2018, válida até 01/12/2018.
Código de controle da certidão: D045.17D6.14AB.7275; 2°) Demonstrativo do Cadastro
Ambiental Rural-CAR, data de registro: 03/05/2016 ás 21:57:42, Nome do Imóvel
Rural: QUICE DOS RIBAS, área do imóvel: 8,6667 ha, número de registro: PR-
4121208-CEAE.8404.492E.94E4.AC4E.B54A.3DEF: 3°)Certidões Negativas de
Débitos Ambientais, expedidas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e
Recursos Hídricos - Instituto Ambiental do Paraná, em face do: a. BENEDITA
MEISTER REMISIO CPF n° 017445059-18, emitida às 09:36:44 horas do dia
06/06/2018, N°. 1393483; b) ALVARO CARDOSO, CPF n° 058.754.209-87, emitida às
09:37:16 horas do dia 06/06/2018, N° 139.3484, ambas com validade até 05/07/2018; 4

^  °) Certidões Negativas expedidas pela Justiça do trabalho - Tribunal Regional do
^  Trabalho - 9^ em face de: a. BENEDITA MEISTER REMISIO, titular do CPF n°

017.445.059-18, emitida em: 04.06.2018 às 13:09:53.838 BRT, Número: 2018.06.04-
8e8dlÇ7e; b. ALVARO CARDOSO REMIZIO, titular do CPF n° 058.754.209-87, emitida
em: 04.06.2018 às 13:15:43.136BRT, Número: 2018.06.04-8ef3f854; ambas validas por
30 (trinta) dias a contar da data de emissão; 5°) Certidões Negativas de Débitos
Trabalhistas, expedidas pelo portal do TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - Poder
Judiciário - Justiça do Trabalho, em face de: a. ALVARO CARDOSO REMIZIO, titular
do CPF n° 058.754.209-87 emitida em: 04/06/2018, às 13:25:31, Número:
151199734/2018; b. BENEDITA MEISTER REMISIO, titular do CPF n° 017.445.059-18,
emitida em: 04/06/2018, às 13:33:01, Número: 151200378/2018; ambas validas até
30/11/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição; 6°)
Certidões Negativas de Distribuição de Ações e Execuções Cíveis e Fiscais, e de
Execuções Criminais, expedidas pela Justiça Federal da 4® Região, em face de: a.
ALVARO CARDOSO REMIZIO, titular dò CPF n° 058.754.209-87, emitida em:
04/06/2018 às 13:45, Número de Controle 1c2a3d6ef4ed44134656ddd96119214f; b.
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72 de JOEL DONIZETE MEISTER REMIZIO na data 04/07/2018 às 09:32:27

9890.1849.bb23.d9f8.36c2.ece7.5fd3.925c.1709.0b90: CPF pesquisado 040.666.949-
00 de MARIA DE LOURDES MARTINS REMIZIO na data 04/07/2018 às 09:33:34
HASH N° f33f.39c2.533f.3494.1235.9693.5180.8ba7.df3f.93da. As partes se
respoasabilizam civil e criminaimente pela veracidade das informações e declarações
prestadas no presente instrumento. De acordo com o artigo 680 do Código de Normas
do Foro Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Paraná, a
presente será registrada junto ao Distribuidor competente. Pelas partes me foi dito,
falando cada qual por sua vez, que aceitam a presente escritura em todos os seus
expressos termos, tal qual se acha redigida. Assim o disseram e dou fé. A pedido das
partes lavrei a presente escritura pública, que depois de lhes ser lida e achada em tudo
conforme outorgaram, aceitam e assinam, dispensando a presença das testemunhas
instrumentárias, conforme faculta artigo 684, da Seção 2, do Capítulo 06, do Código de
Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná. Ato protocolado sob n°
258-2018, em 04/07/2018. Eu,(a), Erlânderson de Oliveira Teixeira, Tabelião, que a
escrevi, conferi, subscrevo, dou fé e assino. Emolumentos: R$ 590,58 VRC 3.060,00.
Funrejus: R$ 48,80 pago através da guia n° 14000000003757488-0, em 04/07/2018.
Selo Funarpen: R$0,80. Fadep: 29,53 - ISSQN: R$ 17,72 - Total: R$ 687,43. Selo
Digital N° 3GP6C.uhfqP.DvYvL-52aHr.Hb8GW. Piên-PR, 04 de Julho de 2018. (a)
Impressão digital do Polegar Direito. ALVARO CARDOSO REMIZIO, Outorgante
Cedente; (a) ARAMIDES ANTONIO MINIKOVSKI, A rogo; (a) BENEDITA MEISTER
REMIZIO, Outorgante Cedente; (a) JOEL DONIZETE MEISTER REMIZIO, Outorgado
Cessionário; (a) MARIA DE LOURDES MARTINS REMIZIO, Outorgada Cessionária;
(a) Erlânderson de Oliveira Teixeira, Tabelião. Trasladada en^^uidajXon^ em tudo
com o original, ao qual me reporto e dou fé. Eu, ,
Erlânderson de Oliveira Teixeira, Tabelião, que a trasladei, conferi, subscrevo, dou fé e
assino em público e raso.

FlíNARPEU

SELO DIGITAL
SeP6C,uhfqP*13vYvL

52aHr.Mb8Gl'J
http;//funarpen.co®.br

Em Test° da Verdade

Piên-PR, 04 de julho de 2018.

Erlânderson de Oliveira Teixeira

Tabelião
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BENEDITA MEISTER REMIZIO, titular do CPF n° 017.445.059/18, emitida em:
04/06/2018 às 13:40, Número de Controle:4f3fd7be91366ef2e6f7878a1982b78c; 7°)
Certidões Conjuntas Negativas de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União, expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, em face de: BENEDITA MEISTER REMISIO,
titular do CPF n° 017.445.059-18, emitida às 14:04:42 do dia 04/06/2018, Código de
controle da certidão: C07D.A46E.9224.D865; com validade até o dia 01/12/2018; 8°)
Certidões Negativas de Débitos de Tributos Estaduais, expedidas pela Secretaria da
Fazenda Pública e Coordenadoria da Receita Estadual do Paraná, em face do: a.
ALVARO CARDOSO REMIZIO titular do CPF n° 058.754.209-87, emitida em:
04/06/2018 14:22:18, Número:018154337-28; b. BENEDITA MEISTER REMISIO titular
do CPF n° 017445059-18, emitida em: 04/06/2018, às 14:31:37 Número: 018154473-
08, ambas com validade até 02/10/2018; 09°) Certidão Negativa de Tributos
Municipais, expedidas pela Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura de
Quitandinha-PR, em face de: a. ALVARO CARDOSO REMIZIO, titular do CPF n°
058.754.209-87, emitida em 03 de julho de 2018, N. ° 722/2018, Código de
Autenticação: 9ZTMTX4H2QEMXT44229ÜE, válida até 01/09/2018. As certidões
elencadas antériormente são do pleno conhecimento das partes, as quais foram
lidas e conferidas com tempo suficiente para assimilação do seu conteúdo,
apresentadas para lavratura desta escritura, discriminadas acima de acordo com
os elementos Identificadores disponíveis e que acompanham o traslado do ato,
de forma que, nos termos do artigo 2° do Decreto 93.240 de 9 de setembro de
1986, esta Serventia fica desobrigada de mantê-las em original ou por cópia. As
partes após serem cientificadas por este Tabelião da Importância da
apresentação das certidões de feitos ajuizados, protestos e outras, declaram que
as dispensam e as Certidões de Débitos relativos a Tributos Federais e Dívida
Ativa da União em nome Álvaro Cardoso Remizio e Certidão de débitos
Municipais da Prefeitura de Quitandinha- PR, em nome Álvaro Cardoso RemIzIo,
como lhes autoriza o Decreto n° 93.240/88, art. 1°, III letra "a" e parágrafo 2° e
entendimento .firmado pela corregedorla do Estado do Paraná SEI n° 00412207-
10.2017.8.16.6000, cientes também que o adquirente responderá, nos termos da
lei, pelo pagamento dos débitos fiscais existente, do que dou fé. As partes
declaram-se, ainda, cientes da necessidade da apresentação da Certidão do
Certificado de Cadastro do Imóvel Rural (CCIR), o qual a dispensam. Dispensada a
apresentação da Certidão Negativa de Débito do INSS, ante a declaração dos
outorgantes cedentes, sob as penas da lei, de não vinculação ao referido instituto como
empregadores e/ou produtores rurais. Será Emitida a Declaração sobre Operação
Imobiliária - D.O.I., em conformidade com a Instrução Normativa n° 1.112/2010 da
Secretaria da Receita Federal do Brasil. Em atendimento ao Provimento 39/2014 da
Corregedorla Nacional de Justiça, fora realizada consulta junto á Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens - CNIB, cujo resultado foi negativo: CPF pesquisado
058.754.209-87 de ALVARO CARDOSO REMIZIO na data 04/07/2018 ás 09:27:45;
HASH N°- C331.b306.b961.fb1d.b7b4.66e0.39d2.336d.07e4.9150; CPF
pesquisado 017.445.059-18 de BENEDITA MEISTER REMISIO na data 04/07/2018 ás
09:29:37 HASH N° 715f.cf72.80f6.ff24.81dc.5320.f021.c6ca.ce5c.c0c9; CPF
pesquisado 905.426.909-00 de ARAMIDES ANTONIO MINIKOVSKI na data
04/07/2018 às 09:30:47 HASH

N°bae2.a6fa.9a40.b084.0e48.a08e.8977.6764.1420.50ee; pesquisado 990.289.569-
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Imóvel Rural no CAR: PR-4121208-CEAE.84E4.8604.492E.94E4.AC4E.B54A.3DEF o
imóvel com área total de 8,6667 ha, Área de preservação Permanente de 2,0075
hectares e área de reserva legal de 1,7458 hectares, área Remanescente de
Vegetação Nativa 2,5124 hectares; b) se comprometem por ocasião da apresentação
desta junto ao Serviço Registrai competente, a apresentar a Guia do ITCMD expedida
pela Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Paraná com base nas informações
apresentadas da qual os OUTORGANTES CEDENTES e OUTORGADOS
CESSIONÁRIOS, declaram-se cientes, corroborando sua exatidão, do que dou fé,
declaração número 201800027473-2, feita através do Sistema ITCMD Web-PR na data
de 29/06/2018, guia de arrecadação emitida em nome do beneficiário JOEL DONIZETE
MEISTER REMIZIO com valor total de Bens Arrolados R$ 24.400,00 (vinte mil e quatro
mil e quatrocentos reais), transmissão de 100 % (cem por cento), da parte ideal de
16.335 (dezesseis mil trezentos e trinta e cinco metros quadrados), valor base de
cálculo de R$ 24.400,00 (vinte e quatro mil e quatrocentos reais), devidamente
recolhida em 03/07/2018 no valor de R$ 976,00 (novecentos e setenta e seis reais),
número do Documento: 2018.00697511-2 no Banco ITAU S/A, código de barras n°

■  85890000009-3 76000232201-1 80629100512-8 73000010963-7, Controle Sefa/PR:
ITAU2018807032820593377848185áááá976,00C; c) têm plena ciência das normas
municipais que regulamentam a ocupação do imóvel descrito na Cláusula Primeira e
aceita-o no estado e condições em que se encontra, para nada mais reclamar aos
OUTORGANTES CEDENTES, em que tempo e a que título for, com relação ao
mesmo; d) Os OUTORGADOS CESSIONÁRIOS declaram sob as penas de sanção
prevista no art. 299 do Código Penal, que o imóvel não se destinará á qualquer forma
de ocupação ou fracionamento irregular de solo, conforme disposto na Lei 6.766/79. d)
Declaram os OUTORGADOS CESSIONÁRIOS manifestarem plena concordância com
a descrição das metragens, confrontações, área e procedência do imóvel ora cedido,
para de nada mais reclamarem, seja em juízo ou fora dele, estando ainda os
outorgados plenamente cônscios, de que a posse ora transmitida deverá ser
confirmada através de processo de usucapião e inventário, cujas custas e honorários
advocatícios serão arcadas por parte dos OUTORGADOS CESSIONÁRIOS.
CLÁUSULA NONA - DE OUTRAS DECLARAÇÕES DAS PARTES: a) Pelas partes
contratantes me foi dito, que não tiveram intermediações de pessoas físicas ou

,  jurídicas no negócio imobiliário; b) as partes declaram que foram cientificadas sobre a
possibilidade de obtenção prévia e gratuita por meio da internet de Certidão Negativa
de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do artigo 642-A da Consolidação da Leis
Trabalhistas; Pelas partes contratantes me foi dito, ainda, que autorizam
expressamente a realização das gestões e diligências necessárias ao preparo do ato,
inclusive a declaração do ITCMD junto a Receita Estadual do Paraná. Foi dito, ainda,
que autorizam expressamente a realização das gestões e diligências necessárias ao
preparo do ato e requerem ao Senhor Oficial do Registro de Imóveis competente para
que proceda a.todos os registros e averbações que se fizerem necessários para a
feitura e completa legalização desta escritura, estando autorizado, inclusive, o
procedimento de usucapião extrajudicial e de inventário, autorizando também, este
Serviço a firmar eventuais solicitações, em conformidade ao disposto artigo 664 do
Código de Normas do Foro Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do
Paraná. Pelos OUTORGANTES CEDENTES me foi dito que conferem aos
OUTORGADOS CESSIONÁRIOS poderes amplos, gerais e ilimitados para rerratificar a
presente no tocante à sua complementação, podendo ainda corrigir eventuais erros
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outubro de mil novecentos e setenta e três (20/10/1973), maior e capaz, natural de
Piên-PR, filho de Álvaro Cardoso Cavalheiro Remizio e Benedita Meister Remizio,
portador da Carteira Nacional de Habilitação número 03344847047, emitida pelo
Departamento Nacional de Trânsito - DETRAN-PR em sete de abril,de dois mil e
quatorze (07/04/2014), onde consta o número da Carteira Nacional de Identificação RG
n° 7236120-2 SESP-PR, e número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas
Físicas CPF n° 990.289.569-72, e sua esposa MARIA DE LOURDES MARTINS
REMIZIO, brasileira, casada, agricultora, nascida em dezoito de maio de mil
novecentos e setenta e seis (18/05/1976), maior e capaz, natural de Quitandinha-PR,
filha de Airton Martins e Juraci de Oliveira Martins, portadora da Carteira Nacional de
Identificação RG n° 9.115.371-8, expedida em trinta e um de outubro de dois mil
(31/10/2000), pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado do Paraná,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas número CPF: 040.666.949-00,
casados entre si na data de vinte e dois dias do mês de maio de mil novecentos e
noventa e três (22/05/1993), pelo Regime patrimonial da Comunhão Universal de Bens,
posterior a Lei 6.515/77, conforme Certidão de Casamento emitida, em 17 de maio
2018 (17/05/2018), peio Registro Civil, Tabelionato de Notas cidade de Quitandinha,
Estado do Paraná, Comarca de Rio Negro-PR, matrícula número: 086363 01 55 1993 2
00006 015 0000933 38, Pacto Antenupcial lavrado em 02/04/1993, sob o livro 034 N,
Folhas 198, no Serviço Notarial de Quitandinha -PR, ambos residentes e domiciliados
na Estrada Principal Quicé dos Ribas, sem número, bairro Doce Grande, Município de
Quitandinha-PR, CEP: 83.840-000. Os presentes reconhecidos entre si e como os
próprios por mim, Eriânderson de Oliveira Teixeira, Tabelião, conforme os documentos
que me foram apresentados, capazes para o ato e quaiificados de acordo com suas
próprias declarações, do que dou fé. Pelas partes contratantes me foi dito que pelo
presente instrumento público acordam a Transmissão de direitos possessórios de
Imóvel, que se regerá pelas seguintes cláusulas: CLÁUSULA PRIMEIRA - DA POSSE:
Pelos OUTORGANTES CEDENTES me foi dito que são senhores e detentores dos
direitos possessórios sobre o imóvel Rural a seguir caracterizado, posse essa que os
outorgantes cedentes mantêm mansa e pacificamente, sem turbação, a 3 (três) anos
sobre o imóvel à seguir descrito. IMÓVEL: Sito no lugar Pangaré, distrito de Pangaré,
Município_de Quitandinha, com a área de três alqueires; CLÁUSULA SEGUNDA - DA
AQUISIÇÃO DE DIREITOS: Havido pela Escritura Pública de Cessão de Direitos
Hereditários na'data de 04/08/2015, no livro 00063, folhas 008/009, protocolo número:
222/2015, lavrada no Serviço Notarial de Notas, Município e Distrito de Quitandinha,
Comarca de Rio Negro - PR. CLÁUSULA TERCEIRA - DA CESSÃO: OS
OUTORGANTES CEDENTES fazem cessão gratuita de direitos de meação e
Possessórios, como de fato e na verdade cedido tem, da parte ideal de 22,5% (vinte e
dois vírgula cinco por cento), correspondendo a área de 1,6335 ha, ou seja, 16.335

(dezesseis hiil trezentos e trinta e cinco metros quadrados ), de uma área de
100 % (cem por cento) do imóvel descrito acima com área total de 3,0 Alqueire ou
seja 7,26 hectare, correspondendo a 72.600 m^ (setenta e dois mil e seiscentos
metros quadrados) atribuindo o valor da parte ideal em R$ 24.400,00 (vinte e quatro
mil e quatrocentos reais), inclusive para fins de cálculo do ITCMD, declaração esta
que iazem OS OUTORGANTE CEDENTES E OUTORGADOS CESSIONÁRIOS sob a
advertência dos preceitos legais de que trata-se de valor de mercado do imóvel, de
acordo com o artigo 17 da Lei número 18.573, de 30 de setembro de 2015 do Estado
do Paraná, responsabilizando civil e penalmente pelas declarações.que ora fazem, do
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COPEL
Copei Distribuição S.A.
José Izidoro Biazetto, 158 b!.C - Mossunguô • Curitiba PR ' CEP 81200-240
CNPJ: 04.368.898/0001-06- lE 90.233.073-99 - IM 423.992-4

JOEL DONIZETE'

EST PRINCIPAL

DOCE GRANDE

r-
.O
Mê

www.copel.com
0800 51 00 116

/J.i3
IVIEISTERREMIZiar^ / ̂  1 H l /l.

-r Q RIBAS 87092;697_4660p0 j J / / /. / / > /,
-'•QUITANDINHA-PRf-CEP:-8384Ó-0Ó0 C-í'7 / / /. i

87092 01 697 466000

CPF 990.289.569-72

s de referência /Unidade Consumidora/H

;Qutubi/b/20211
/ • /

25547038
v_

Vencimento 'val:or~X pagar

05/11/2021 R$ 306,30

Responsabilidade da Manutenção de ilumina Pública; Município 4136231231
032

FAT-01-20212076878811-47

ALERTA: ECONOMIZE ENERGIA. BRASIL EM BANDEIRA DE ESCASSEZ HÍDRICA

Informações Técnicas
■N° Medidor: MD 0223376960 - MONOFASICO RURAL

Rural/.Cultlv.o,Qutras Plantas Lavoura
Leitura Anterior

■13/09/2021

Temp_

Leitura Atual

13/10/2021
7585

Medido

30 dias'
:/l322_ls.Wh_l

Constante de
Multiplicação

Histérico de Consumo e Pagamento
Mês

09/2021

^1/2021
U//2021

06/2021

05/2021

04/2021

03/2021

02/2021

01/2021

12/2020

11/2020

1Ò/2020

kWh

277

314

—189

37^
168

394
/

j9do
336

318

415

190

30

DLPgto.

27/10/2021

16/09/2021

26/08/2021

14/07/2021

/7/O7/2O2I
24/05/2021

\ K ,-•*">
0.1/^/2021
12/03/2021'^-^^
19/02/2021

15/01/2021

23/12/2020

16/11/2020

Valor

250,61

272,21

152,54

19
•7

1.242,

,93

,83
•'t ^'ipía
63

224,45

276,49

129,36

33,33

informações Suplementares

ENERGIA ELET CONSUMO

Tarifas

0,491750

Tensão Contratada; 127/254 volts
Limite AdequadoTensão: 117 a 133/234 a 267 volts

Reayiso de Vencimento

o-débito :,suieitá ao. corte .a partir de l1/11/2021y.,G] contrato ,é encerrado se
..mantido 3 mesés em cortei:além das demais cobranças conforma legislação.
Atraso de 45 dias sujeita ao CADlN.e valores dé atividades acessórias podem
ser . excluídas. Eventual reaviso anterior ' permanece válido. Se. pago,
desconsidere. . :

Réferência Valor (R$) .Vencimeiito, . ■ ' - ■
■  .-09/2021 ; 250,61 05/1.3/2021 V.' . V-

Total Faturado

322 kWh

Consumo

Médio Diário

10,73 kWh

Data do Emissão

14/10/2021

Próxima Leitura
Prevista

11/11/2021

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 217.681.051 ■ SÉRIE B
Emitida em 01/10/2021

Produto
Descrição "1

— / ]
energia;eletrica.consump
SUBSIDIO TARIFÁRIO' y.! yo

(ENERGIA C.GNS. B.VERMELHA P:

/ LJ t] '
ACRÉSCIMO MORATORIO

JUROS CONTA ANTERIOR

MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO

subsídio TARIFÁRIO LIQUIDO

Valor ^
Un. Cdnsíimo /Unitário

i  / /\322 / /0.699348 ,

\,// '' '
kWh

kWh

Valor Base Allq.
Total Cálc. ICMS

:''225;19
l_30,7p

225,19
30,70

25,00%
25,00%

.--•65,02 65,02 25,00%

0,78
0,88
5,32

-21,59

* 'Cásd ̂ 'pàganièhfóyá Venha'sido eféfúadòVtféscóhsrdèraf o aviso.''

Base de Cálculo do ICMS

320,91
Valor ICMS

80,22
Valor Total da Nota Fiscal

306,30

Reservado ao Fisco

939D.BE55.C6B6.36FE.55D6,B1A4.3E07.B3CB

FATURAMENTO REALIZADO COM A LEITURA FORNECIDA PELO CLIENTE"?
Desconto Rural R$ 21,59 J

^.INCLUSO.NAPATURA.PIS R$2:69 E.CORINS R$12.35 CONFORME RES..ANEEL 130/2005.
• A PARTIR.DE 01/09:''ADICIONAL BANDEIRA ESCASSEZ^HIDRICA CONFORME.RES-MME 3/2021
/A PARTIR DE 01/10/2021 ^.PIS/PASEP 1,13% eCOFINS 5,19%./ / ! ■J } j
^ Atràso^supehorf a 45dias sujeita inc!usão'nò cadastro de inádiniplentes CADIN/PR,-^ - /
/ ALERTA: ECONOMIZE ENERGIA' BRASIL EM BANDEIRA D^ESCASSEZ-HIDRICA~^/ [
I Agora é possível recdrretià Oúvidoriá.da Copei pelo Site ou Mobilei / '/ | '

■  A^guálquertempo pode ser solicitado õ .cancèlamento de valores.hão relacionados ^
à'prestaçaô"do servlço'de energia elétrica, como convênios é doações.
DÉBITOS: 09/2021 R$ 250,61
Períodos Band.Tarif.: Vermelha P2:14/09-13/10

Unidade Consumidora
25547038

Mês
10/2021

Autenticação Mecânica

Vencimento
05/11/2021

Valor a Pagar
306,30

f t COPEL
83680000003 3 06300111000 4 00101020212 3 07687881147 0
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CORONAVIRUS (COVID-19)

Dados do Processo

ACESSO À INFORMAÇÃO | PARTICIPE | LEGISLAÇÃOÇÃO
i

 I ORi

► '

033

Da<los básicos do prodesso

Número do
processo:

825.628/2021

Informe o j

NUP:

Acesso SEI:

Área (ha):

Tipo de requerimento:

Fase atual: .

Ativo:

Superintendência:

UF:

Unidade
protocoiizadora:

Data Protocolo: •

Data Prioridade:

Pessoas relacionadas:

Número do processo
de Cadastro da
Empresa:

Títulos:

Condição de
propriedade do solo:

48069.826628/2021-11

Clique aqui para acesso ao SEI.

100,86

Requerimento de Autorização de Pesquisa

Requerimento de Pesquisa

Sim

Gerência Regional / PR

PR

PARANÁ

21/10/2021 08:46:00

21/10/2021 08:45:42

Tipo de Relação CPF/CNPJ Nome Responsabilidade/Representação Prazo de
Arrendamento

Data de
Início

Data
Final

Titu larVRequcrente ***.289.569-
**

Joel
Donizete
Meister
Remizio

21/10/2021

Responsável Técnico ***.960.986-

Vinícius
Luiz
Silva
dos
Santos

21/10/2021

Nenhum título associado.

Substâncias:

Nome Tipo de uso Data de início Data final Motivo de encerramento

GRANITO Revestimento 21/10/2021

GRANITO Brita 21/10/2021

Municípios:
Nome

PIEN/PR

QUITANDPfflA/PR

Tipo
Proprietário da área

https://slstemas.anm.gov.br/SCM/Extra/slte/admin/dadosProcesso.aspx 1/2



22/10/2021 09:56 Dados do Processo

Processos associados;
034

[Nenhum processo associadõT"

Documentos que compõem o processo:

[Nenhuma informação sobre documentos apresentados para esse processo.

Eventos:

Descrição

100 - REQ PESQ/REQUERIMENTO PESQUISA PROTOCOLIZADO
Data

21/10/2021

IMPORTANTE: este serviço possui caráter meramente informativo e, portanto, não dispensa o uso dos instrumentos oficiais pertinentes para
produção de efeitos legais. As informações são disponibilizadas no momento e na forma em que são inseridas na base de dados pelos
servidores e colaboradores do DNPM.

I Todos os Direitos Reservados - 2020

https://sistemas.anm.gov.br/SCM/Extra/site/admin/dadosProcesso.aspx 2/2
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CORONAVIRUS (COVID-19)
i < [77—

n ̂  R
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produção de efeitos legais. As informações são disponibilizadas no momento e na forma em que são inseridas na base de dados pelos
servidores e colaboradores do DNPM.
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOEL DONIZETE MEISTER REMIZIO

CPF: 990.289.569-72

Certidão n°: 53037539/2021

Expedição: 11/11/2021, às 13:37:35

Validade: 09/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que JOEL DONIZETE MEISTER REMIZIO, inscrito (a) no CPF sob

o n° 990.289.569-72, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 542-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

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

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: JOEL DONIZETE MEISTER REMIZIO

CPF: 990.289.569-72

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:34:46 do dia 11/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/05/2022.

Código de controle da certidão: 8F66.EAC6.9D13.A346
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N° 025406993-04

039

Certidão fornecida para o CPF/MF: 990.289.569-72
Nome: CPF NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não

registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba pendências do próprio CPF ou pelas quais tenha sido
responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como, ao
descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 11/03/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br

Página 1 de 1

Emitido via Internet Púbiica (11/11/2021 13:33:55)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA
Estado do Paraná

Rua José de Sá Ribas^ 238 - Centro - CEP: 83840-000

FONE: (41) 3623-1231

Site: www.quitandinha.pr.gov.br / Email: prefeítura@quítandinha.pr.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA 1993/2021

Regularidade Fiscal de Pessoa Física

IMPORTANTE:

Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar
débitos constatados posteriormente mesmo referente ao
período compreendido nesta Certidão.

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO EXISTE DÉBITO TRIBUTÁRIO VENCIDO RELATIVO AO
CONTRIBUINTE DESCRITO ABAIXO.

EMISSÃO: 11/11/2021

VALIDADE: 10/01/2022

NOME: JOEL DONIZETE MEISTER REMIZIO

ENDEREÇO: EST PRINCIPAL DO DOCE GRANDE, O - ZONA RURAL CEP: 83840000 Quitandinha - PR

CPF

990.289.569-72

CODIGO DE AUTENTICAÇÃO:

,  9ZTMTX4J2QETZX4XH4RQB

i Certidão emitida gratuitamente peia internet erh 11/11/2021.
Üuaiquer rasura invalidará este documento.
Conferir autenticidade em www.quitandinha.pr.gov.br

177.125.221.218:7474/esportal/stmcertidao.view.logic?idCertidao=10153 1/1
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Prefeitura de

PIÊN

município de piem

ESTADO DO PARANÁ
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

%

%

PROTOCOLO NO 2948/2021
INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS

() Convite (  ) Concorrência

(  ) Pregão Presenciai ( ) Concurso

() Pregão Eletrônico (  ) Dispensa de Licitação

() Tomada de Preços (X) Inexigibilidade de Licitação

1) OBJETIVO; Inexigibilidade de Licitação para Locação de imóvel com jazida de saibro e outros

minérios de pedra na localidade de Doce Grande - Quitandinha PR, conforme solicitação da Secretaria

de Viação e Serviços Rodoviários.

2) VALOR MÉDIO ESTIMADO; R$ 54.000,00 (Cinqüenta e quatro mil reais)

3) FORMA DE PAGAMENTO; Em até 30 (trinta) dias após emissão de Nota Fiscal.

4) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA; Conforme LDO 2021

Funcional

SECRETARIA DE VIAÇAO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

Dotações: 05.001.15.452.0005.2009.33.90.36.15.00

5) RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

(x) Há disponibilidade
(  ) Não há disponibilidade
( ) Quando se tratar de Registro de Preços o Saldo Orçamentário deverá ser consultado no momento
da emissão do contrato/Empenho

José í új^arros
Contador Cl 049922/O-8

Matj» a 35076-1
6) RECURSOS FINANCEIROS
( ) Há previsão de recursos financeiros e será incluído na Programação de acordo com a
disponibilidade
(  ) Não há previsão recursos financeiros

7) Declaramos que a análise da regularidade orçamentária e legai foi feita pelo órgão soiicitante, de
acordo com as informações constantes no processo e epígrafe, em conformidade com o que dispões os
Arts. 16 e 17 da LC 101/00.

10/11/2021

Ciaud^ ■ José de Andrade

Secretário Municipal \le Administração e Finanças
Decreto 02/2021

Prefeitura Municipal de Piên - Rua Amazonas, 373 - Centro - Cep: 83860-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
ESTADO DO PARANÁ

CONTRATO NO XXX/2021

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NO XXX/2021

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS QUE

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PIÊN E

JOEL DONIZETE MEISTER REMIZIO.

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços que entre si celebram, de um lado o

MUNICÍPIO DE PIÊN, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob no

76.002.666/0001-40, com sede à Rua Amazonas, n° 373, Centro, Piên/PR, neste ato representado

pelo Prefeito, Maicon Grosskopf, casado, diagramador, portador da Cl RG n° 10094176-7, inscrito

no CPF/MF sob o n° 080.278.589-17, residente e domiciliado em Piên - PR, neste ato assistido pelo

Procurador-Geral do Município, Sr. Calebe França Costa, OAB/PR 61756 em conjunto com o

Secretário Municipal de Viação e Serviços Rodoviários Sr. Hélio Clemente, portador do CPF n°

629.468.209-63, doravante denominado simplesmente LOCATÁRIO, e de outro 30EL DONIZETE

MEISTER REMIZIO, brasileiro, portador do RG n° 7.236120-2-PR e inscrito no CPF no 990.289.569-

72, residente e domiciliado na Estrada Principal, s/n°, Doce Grande, em Quitandinha/PR, CEP: 83.840-

000, doravante denominado simplesmente como LOCADOR, têm entre si justa e contratada a

locação, nos termos da Lei n° 14.133/21 e das ciáusulas e condições abaixo discriminadas, que as

partes declaram conhecer e mutuamente se outorgam, a saber:

DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS (Art. 92,1, Lei 14.133/21).

Cláusula Primeira: Locação de imóvel/jazida com área de 7,26 hectares localizado na Estrada Principal,

no Bairro de Doce Grande, em Quitandinha/PR, para extração de saibro, para utilização pelo Município

de Piên, conforme licença previa devidamente registrada no DNPM N° 826.628/2021, limitados a 250

(duzentos e cinqüenta cargas) mensais.

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES PAGAMENTO (Art. 92, V, Lei 14.133/21).

Cláusula Segunda: O terreno ora locado será remunerado pecuniariamente no valor de R$ 54.000,00

(cinqüenta e quatro mil reais), correspondendo em 12 (doze) parcelas iguais de R$ 4.500,00 (quatro

mil reais), que serão quitadas até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao mês de referência da locação,

mediante depósito bancário em conta a ser informada pelo Locador.

Parágrafo único: No valor da locação está compreendida a participação nos resultados do produto da

lavra.
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Cláusula Terceira-. O locador deverá protocolar a fatura referente à locação no 1° dia útil do mês

seguinte ao mês de referência da locação na Secretaria.

Cláusula Quarta-. O preço deste contrato não será reajustado, conforme Leis no 8.88Ó/94 e 9.069/95,

exceto quando ocorrer prorrogação contratual por prazo superior a 12 (doze) meses, quando poderá

ser promovido reajuste do valor contratual mediante requerimento da parte interessada, tomando-se

por base o índice do INPC.

DO PRAZO DE VIGÊNCIA (Art. 92, VII, Lei 14.133/21).

Cláusula Quinta-. O período de contratação inicia-se a partir da assinatura do contrato, encerrando-se

em 12 (doze) meses.

Parágrafo Única. O prazo acima poderá ser prorrogado, por até 60 (sessenta) meses, mediante

aditivo, conforme art. 106, da Lei 14.133/21.

DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS (Art. 92, VIII, Lei 14.133/21).

Cláusula Sexta: As despesas decorrentes deste contrato terão como suporte a seguinte dotação

orçamentária: 05.001.15.452.0005.2009-3390361500.

DA GARANTIA (Art. 92, XII, Lei 14.133/21).

Cláusula Sétima: Não se exigirá garantias para a presente locação.

DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES (ART. 92, XIV, LEI 14.133/21).

Cláusula Oitava: Fica vedada a cessão ou a transferência do registro de extração pelo LOCATÁRIO,.'

bem como a contratação de terceiros para a execução das atividades de extração no imóvel ora

locado.

Cláusula Nona: Não poderá o LOCATÁRIO comercializar as substâncias minerais extraídas, podendo

utilizá-las somente para o revestimento de estradas e obras públicas executadas diretamente pelo

Município de Piên.
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Cláusula Dédma: O LOCATÁRIO desde já faculta ao LOCADOR ou seu representante, examinar ou

vistoriar o terreno locado quando entender conveniente, desde que mediante aviso prévio de no

mínimo 48 (quarenta e oito) horas.

Cláusula Dédma Primeira: O LOCADOR compromete-se a permitir o livre acesso de servidores e

prepostos do LOCATÁRIO ao terreno ocupado para a extração da jazida minerai, bem como seu

maquinário e veículos.

DOS CASOS DE RESCISÃO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO

(Art. 137 E 138, Lei 14.133/21).

Cláusula Dédma Segunda: A rescisão do presente contrato poderá ser amigável, por acordo entre as

partes, na forma do art. 137, da Lei n° 14.133/21, ou judiciai, nos termos da legislação.

Cláusula Dédma Terceira: O LOCATÁRIO se reserva o direito de rescindir o presente contrato

uniiateraimente, a qualquer tempo, caso os materiais extraídos da Jazida não sejam aproveitáveis

para revestimento primário ou macadamização, ou por quaisquer outros motivos que impossibilitem a

extração do material, sem que caiba ao LOCATOR qualquer indenização.

DA VINCULAÇÃO AO EDITAL OU AO CONVITE (Art. 92, II, Lei 14.133/21).

Cláusula Dédma Quarta-, O presente contrato está vinculado a Inexigibiiidade de Licitação N°

XXX/2021Í, tendo em vista o disposto na forma do art. 74, Inciso I, da Lei 14.133/21, e suas

alterações posteriores.

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL (Art. 92, III, Lei 14.133/21).

Cláusula Dédma Quinta: O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei n° 14.133 de

01/04/21, suas alterações e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se supletivamente os

princípios da Teoria Geral dos Contratos, as disposições de Direito Privado, a Lei Orgânica e demais

normas aplicáveis à espécie do Município de Piên/PR.

Parágrafo Único-, Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas alterações,

recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de Direitos.
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DA OBRIGAÇÃO DO LOCADOR (Art. 92, XVI, Lei 14.133/21).

Cláusula Dédma Sexta: Fica o LOCADOR obrigado a manter, durante toda execução do contrato, em

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas por lei.

DO FORO (Art. 92, § 1°, Lei 14.133/21).

Cláusula Dédma Sétima: Fica eleito o foro da Comarca de Rio Negro/PR para dirimir quaisquer

dúvidas decorrentes deste instrumento, cuja execução, interpretação e solução, inclusive dos casos

omissos, serão patrocinadas pelas normas gerais de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os

princípios da teoria geral dos contratos e das disposições de direito privado.

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de

igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado.

ê

Locador

Pien/PR, XX de noyérribrò de 2021)

Hélio Clemente

Secretário Municipal de Viação
e Serviços Rodoviários

Calebe França Costa
Procurador Geral do Município

OAB/PR 61756

Locatário

Maicon Grosskopf
Prefeito Municipal

Joel Donizete Meister Remizio

Locatário

Testemunhas:

Nome: MARCOS AURÉLIO MELENEK Assinatura:

Nome: EDUARDO DUARTE SHEIVARASKI Assinatura:
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Departamento de Licitações e Compras
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Protocolo N2 2948/2021 Requerente: LICITAÇÕES E COMPRAS

Objeto; Inexigibilidade de Licitação para locação de imóvel/Jazida, localizado em Doce
Grande, município de Quitandinha PR, para extração e utilização pelo município de Pien
e aplicação em estradas e outras finalidades.

Ao Jurídico

Encaminha-se à Procuradoria Jurídica o presente processo para análise quanto à

adequação da contratação direta ao caso em apreço.

Segue a minuta do contrato em anexo.

Aguardo vossa analise e parecer.

Piên, 10/11/2021

Marca
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Protocolo Equiplano: 2948/2021
Assunto: Locação de imóvel com jazida de saibro e outros minérios de pedra na localidade
de Doce Grande (...)"
Requerente: Secretaria de Viação e Serviços Rodoviários.

Parecer Jurídico

I. Relatório

Trata-se de consulta jurídica formulada pela Secretaria requerente para abertura de
processo para a formalização de locação de "imóvel com jazida de saibro e outros minérios de
pedra na localidade de Doce Grande". Justifica o secretário Hélio Clemente, que:

o mesmo foi escolhido pela ótima qualidade do minério, fácil acesso para levar para as comunidades e
adjacências limítrofes do Município e sendo possível distribuir com menor custo de transporte o
material para toda a parte norte e superior do território deste, portanto, vemos que o mesmo está em
localização estratégica, fazendo divisa a 900 metros com a cidade de Piên, o imóvel já conta com uma
jazida de exploração de minério de saibro em atividade sendo o único da região disponível para locação
(que se tem conhecimento com esta característica), já que outros da região estão alugados em
contratos com empresas. A pretensão da locação e exploração é para que o saibro extraído seja
utilizado para realizar a manutenção das estradas e vias públicas especialmente estradas rurais do
Município, tendo em vista que os municipes de Piên se utilizam destas estradas e vias para escoar sua
produção, bem como para se deslocar entre regiões. Ademais, o Município de Piên faz divisas com o
Estado de Santa Catajina e, consequentemente, a manutenção destas vias beneficia de uma forma
gerai a toda população local que se integra com as adjacências. O saibro e pedras são materiais
Indispensáveis para base de estradas não pavimentadas, estradas de lavoura, vicinais, também para
melhorias urbarms, calçamentos, rede pluvial, ou seja, a sua utilização é de extensa e necessária,
assim, a aquisição atende as necessidades do Município em diversos setores, uma vez que o Município
de Piên não possui jazida para extrair tal minério especialmente na região que se pretende atender, A
unidade de referência foi utilizada para simplificar o controle de modo que não existe no local balança

j de pesagem, sendo possível constatar o volume de minério com base na capaddade de carga da
I carroceria do caminhão.

O processo veio acompanhado do requerimento do secretário municipal, termo de
referência, recibo de inscrição do imóvel rural no CAR, recibo de entrega da declaração do
ITR/2021, escritura pública de cessão gratuita de direitos de meação, doeumentos pessoais
contratado, informações técnicas da áreas a ser explorada, consulta de certidões de
regularidade fiscal e trabalhista, minuta do contrato, informações orçamentárias e financeiras
e encaminhamento fomecido pela assessoria de Licitações e Contratos.

II. Passamos a análise jurídica.

As aquisições e contratações públicas seguem, em regra, o princípio do dever de
licitar, previsto no artigo 37, inciso XXI da Constituição. Porém, o comando constitucional já
enuncia que a lei poderá estabelecer exceções à regra geral, eom a expressão "ressalvados os
casos especificados na legislação

De acordo com Lei n° 14.133/21, a lieitação é dispensada (ou dispensável) nas
hipóteses descritas no art. 75 e, quanto a inexigibilidade, constante no art. 74 do referido
diploma legal, dispõe que "é inexigível a licitação quando inviável a competição".

Cabe eselarecer que a licitação é inexigível quando oeorre, no caso concreto,
eireunstâncias especiais, de fato ou de direito, previstas em lei, as quais se revelam
inviabilizadoras de competição, afastam peremptoriamente a licitação, consubstanciando
numa presunção relativa de que a lieitação não pode ser realizada em razão do objeto ou em
razão da pessoa ou em razão de situações exeepcionais.
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Quanto ao tema, a legislação preeeitua no art. 74,1, da Lei 14.133/21, que:

Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos
casos de:

I - aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de
serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante
comercial exclusivos;

(...)

Sobre a comprovação de exclusividade, verifica-se do processo administrativo as
justificativas do secretário acerca das vantagens e singularidades da localização do imóvel, da
qualidade do minério a ser extraído e da economia no transporte do saibro objeto da extração.

Posto isto, convém evidenciar que a nova Lei de Licitações e Contratos
Administrativo, Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, em seu art. 72 elenca os documentos

I ■ necessários para a contratação direta através de inexigibilidade:

Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de
inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes
documentos:

I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico
preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto
executivo;

II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art.
23 desta Lei;

III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o
atendimento dos requisitos exigidos;
IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com
o compromisso a ser assumido;
V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e
qualificação mínima necessária;
VI - razão da escolha do contratado;

VII - justificativa de preço;
VIII - autorização da autoridade competente.

,  Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente
I  ', do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio

)  eletrônico oficial.

No presente processo administrativo, noto que foram atendidos os requisitos da
legislação, em especial, quanto ao requerimento, estimativa da despesa, demonstração da
compatibilidade de recursos orçamentários, documentos de habilitação jurídica fornecidos
pela área de licitações e contratos, justificativa da necessidade de contratação e a
demonstração de exclusividade do fornecedor escolhido.

Por fim, importante mencionar, que o art. 73 da referida Lei de Licitações prevê
que se o gestor vier a contratar diretamente fora dos parâmetros e requisitos autorizados
expressamente neste diploma, o contratado e o agente público 'Responderão solidariamente
pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis".

Além disso, as irregularidades na contratação poderão configurar crime previsto no
art. 337-E do Código Penal e, de maneira solidária, o contratado e o agente público
responsável poderão responder pelo eventual dano causado ao erário, vejamos:
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Procuradoria

PIEN Jurídica
Contratação direta ilegal
Art. 337-E. Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das
hipóteses previstas em lei:
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.

Por fim, entendemos que o processo em comento atende os princípios insculpidos
no inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal e, diante disso, opinamos pela
regularidade da "contratação direta" neste caso, a INEXIGIBILIDADE de licitação em
razão da inviabilidade de competição, pois conforme justificativa da secretaria, trata-se
de fornecedor exclusivo, para atender a demanda apresentada pela Administração
Pública, com base no permissivo legal expresso no art. 74,1 da Lei n° 14.133/21.

Cumpre esclarecer que os critérios e a análise de mérito (oportunidade e
conveniência do pedido) constituem análise técnica da Secretaria solicitante, bem como a
verificação das dotações orçamentárias e especificidade ou cumulação do objeto do
procedimento, pelo que o presente opinativo se cinge exclusivamente aos contornos jurídicos
formais do caso em comento.

III. Recomendação

Assessoria de Licitações e Contratos para que:

- proceda divulgação em sítio eletrônico oficial do ato que autoriza a contratação
direta ou o extrato decorrente do contrato, nos termos do parágrafo único do art. 72, da Lei de
Licitações e Contratos Administrativos.

- atente-se a vinculação da redação do contrato com as especificações do edital ou
ao ato que tiver autorizado a contratação direta e à respectiva proposta, conforme determina o
art. 92 da Lei n° 14.133/21.

S.M.J. É o parecer

Piên, 17 de novembro^de=2ü2r]

Calebe iVánça Costa
Procuradfflr Jurídico

OAB/PR 61.756
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Protocolo n°: 2948/2021 _Requerente: Licitações,

Ref.: Objeto inexigibilidade de Licitação para Locação de imóvel com jazida de saibro e outros

minérios de pedra na localidade de Doce Grande — Quitandinha PR, conforme solicitação da

Secretaria de Viação e Serviços Rodoviários.

Segue documentação da Inexigibilidade acima citada, para seu conhecimento e sua

a<;.t!inatiira

^/Att. Mar^ elenek

'

/ A

/ 1 J\
'  \

iir José de Andrade

%

Maicon Grosskopf



Prefeitura de 051
MUNICÍPIO DE PIÊN
ESTADO DO PARANÁ

PROTOCOLO N° 3096/2021

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 060/2021

Inexigibilidade de Licitação, na forma do Art. 74°, I da Lei Federal l4.133/21.

Objeto: inexigibilidade de Licitação para Locação de imóvel com jazida de saibro e outros

minérios de pedra na localidade de Doce Grande — Quitandinha PR, conforme solicitação da
Secretaria de Viação e Serviços Rodoviários.

PESSOA JURÍDICA: JOEL DONIZETE MEISTER REMIZIO

CPF: 990.289.569-72
VALOR: R$ 54.000,00 (Cinqüenta e Quatro Mil Reais).

Dotação Orçamentária:

Funcional

05.001.15.452.0005.2009.33.90.36.15.00

Condição de Pagamento: Depósito bancário em até 30 dias após o recebimento da N.l

Piên/PR, 22 de Novembro de 2021.

Malcon Gr^skopf

Prefeito Municipal
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^ Prefeitura de

PIÊN SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Compras e Licitações

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico por este termo, a Inexigibilidade de Licitação N° 060/2021, que tem como objeto

Inexigibilidade de Licitação para Locação de imóvel com jazida de saibro e outros minérios

de pedra na localidade de Doce Grande - Quitandinha PR, conforme solicitação da

Secretaria de Viação e Serviços Rodoviários em favor da proponente JOEL DONIZETE

MEISTER REMIZIO - CPF: 990.289.569-72 no valor total de R$ 54.000,00 (Cinqüenta e

Quatro mil Reais), com base no Art. 74, I da Lei Federal 14.133/21 e suas alterações

posteriores, de acordo com parecer da Procuradoria Jurídica e tendo em vista os

elementos que instruem o protocolo administrativo n° 2948/2021j.

alcon GrossIMalcon Grosskopf

Prefeito Municipal
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fc, Prefeitura de

PIÊN SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Comissão Permanente de Licitações

CONTRATAÇÃO DIRETA
Inexígibilidade de Licitação N° 60/2021

PROTOCOLO: 2948/2021

Objeto : Inexigibilidade de Licitação para Locação de imóvel com jazida de saibro e

outros minérios de pedra na localidade de Doce Grande - Quitandinha PR, conforme

solicitação da Secretaria de Viação e Serviços Rodoviários.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR.

PESSOA JURÍDICA: JOEL DONIZETE MEISTER REMIZIO
CPF : 990.289.569-72

VALOR: R$ 54.000,00 (Cinqüenta e Quatro Mil Reais).

AUTORIZAÇÃO: 22/11/2021
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Publicado por:
Bernadete Maguerovski dos Santos
Código Identificador:373C3923

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 059/2021

ÇQNTRATAÇÃO DIRETA
Inexigibilidade de Licitação N° 59/2021

PROTOCOLO: 3046/2021

Objeto Locação de imóvel para evento com estrutura completa,
mesas, cadeiras, palco, som e iluminação, para realização de evento de
formatura do PROERD e circuito cultural da educação, que inclui
atividades a serem realizadas durante os dias 24,25 e 26 /11/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR.

PESSOA JURÍDICA: BUSCH PLANEJAMENTO

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA
CNPJ: 11.453.807/0001-04

VALOR: R$ 9.185,00 (Nove mil Cento e Oitenta e Cinco reais).

E

AUTORIZAÇÃO: 19/11/2021

Publicado por:
Bemadete Maguerovski dos Santos
Código Identificador:A245F947

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 060/2021

CONTRATAÇÃO DIRETA
Inexigibilidade de Licitação N° 60/2021

PROTOCOLO: 2948/2021

Objeto : Inexigibilidade de Licitação para Locação de imóvel com
jazida de saibro e outros minérios de pedra na localidade de Doce
Grande - Quitandinha PR, conforme solicitação da Secretaria de
Viação e Serviços Rodoviários.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEÊN-PR.

PESSOA JURÍDICA: JOEL DONIZETE MEISTER REMIZIO
CPF: 990.289.569-72

VALOR: R$ 54.000,00 (Cinqüenta e Quatro Mil Reais).

AUTORIZAÇÃO: 22/11/2021
Publicado por:

Bemadete Maguerovski dos Santos
Código Identificador:0B7F874F

;  ESTADO DO PARANÁ |
:  PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO j

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

DIÁRIA 14/2021

AUTORIZAÇÃO DE DIARIA
LEI MUNICIPAL N.° 498/2016 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016

PUBLICADA EM 18/06/2018

N.° 14/2021

A Mesa Diretora da Câmara de Vereadores, neste ato devidamente
acompanhado do respectivo controlador intemo, vem através deste
liberar, 02 (Duas) diárias com pernoite, para o Vereador PAULO
SÉRGIO DA SILVA CPF 032.886.859-06, com assento nesta casa
de leis, nos dias 26 à 28 de Outubro de 2021, para deslocamento até a
Cidade de Curitiba (Capital do Estado do PR), em visita ao Gabinete
dos deputados Guto Silva, Paulo Litro e Vilmar Reichembach, a fim
de solicitar recursos para a aquisição de Patrulhas agrícolas e,
asfaltamento sobre o calçamento do km 16 para o Município de Pinhal
de São Bento - PR, ressalvando que deverá ser apresentado o devido
relatório de viagens ao Departamento de Contabilidade, a fim de ser

anexada a presente autorização, em cumprimento ao art. 6.° da Lei
acima indicada.

DIARIAS R$ 800,00 (Oitocentos) 02 X 400,00 = R$: 800,00 - ART.
2°, III, DA LEI N.° 498/2016.

Mesa Diretora

MÁRCIO SIL VINO BEPPLER
Controlador Interno

Autorizado

Em 26/10/2021.

05'4

Publicado por:
Edemilson Dachery Gomes

Código Identificador:6DB4EB3E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 8/2021

O Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições e considerando o disposto do artigo 25, inciso
I, da Lei n° 8.666/93, e o pronunciamento emitido pela Assessoria
Jurídica, RESOLVE pela Inexigibilidade de Licitação para a
contratação da Empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS
S/A, inscrita no CNPJ sob n° 80.227796/0001-59, para Aquisição de
passagens de ônibus com linhas diárias de Ampére a Curitiba e de
Curitiba a Ampére, conforme necessidade das Secretarias do
Município, vez que se apresenta como única solução viável em razão
da existência de um único particular para o fornecimento de tais
serviços.

Pinhal de São Bento, em 22/11/2021.

PA ULO FÁLCÁDE DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal
Publicado por:

Simone Gomes da Rosa

Código Identiílcador:9D83EB54

SECRETARIA DE SAÚDE

DIÁRIA N° 308/2021

ANEXO II DA LEI MUNICIPAL N° 727/2020

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

DADOS DO SOLICITANTE

Nome: Leonel Lavarda Matricula: 213-1

Órgão de Lotação: Secretaria Municipal de Saúde Cargo ou função:
Motorista

ACOMPANHANTES:

DADOS DA VIAGEM

Data da Viagem: 19/11/2021 (saída 11:00 horas)
Destino: Pato Branco/Pr

Valor de diárias: 50,00
Transporte utilizado: carro oficial
Finalidade da viagem: Buscar o paciente Pedro Toresan e
acompanhante de alta hospitalar na Policlinica em Pato Branco/PR.
Órgãos/locais a serem visitados ou eventos: Policlinica em Pato
Branco/PR.

Dotação Orçamentária Liberação Orçamentária: 33.90.14.00.00 F:
303 Cta: 2540

Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal n°
727/2020, que aprova o regimento das diárias. Declaro também e para
todos os fins que são verídicas as informações prestadas, sem rasuras,
nesta solicitação de diária e me responsabilizo por eventuais
equívocos e omissões, sendo que autorizo o desconto em folha de
pagamento de eventuais créditos não gastos e não ressarcidos ao
erário.

Infonnações Complementares:
Pinhal de São Bento, 19 de Novembro de 2021.

Solicitante da viagem: Leonel Lavarda
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Voltar

Detalhes processo licitatório

Entidade Executora

Ano*

N° iicitação/dispensa/inexigibiiidade*

Modalidade*

Número editai/processo*

—Informações Gerais-

MUNiaPIO DE PIEN

2021

60

Processo Inexigibilidade

60/2021

Instituição Financeira

Contrato de Empréstimo

"Recursos provenientes de organismos internacionals/multilaterals de crédito"

Descrição Resumida do Objeto*

Dotação Orçamentária*

Preço máximo/Referência de preço -

R$*

Data Pubiicação Termo ratificação

Data de Lançamento do Editai

Data da Abertura das Propostas

Locação de imóvel com jazida de saibro e outros minérios de pedra na iocaiidade

de Doce Grande - Quitandinha PR.

0500115452000520093390361500

54,000,00

23/11/2021

Há itens exclusivos para EPP/ME?

Há cota de participação para EPP/ME?

Trata-se de obra com exigência de subcontratação de EPP/ME?

Há prioridade para aquisições de microempresas regionais ou locais?

Percentuai de participação: o,oo

Data Cancelamento

EraíaSí

CPF: 966354958 fLoaoutI

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPFyMunicipal/ami/DetaihesProcessoCompra.aspx 1/1
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EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 120/2021

Modalidade: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 060/2021

Contratado: JOEL DONIZETE MEISTER REMIZIO

CPF: 990.289.569-72

Objeto: Locação de imóvel/jazida com área de 7,26 hectares localizado na Estrada Principal, no

Bairro de Doce Grande, em Quitandinha/PR, para extração de saibro, para utilização pelo

Município de Piên, conforme licença previa devidamente registrada no DNPM N° 826.628/2021,

limitados a 250 (duzentos e cinqüenta cargas) mensais.

Valor: R$ 54.000,00 (Cinqüenta e quatro mil reais)
Fiscal Administrativo: Conforme processo
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses

Data de assinatura: 23 de novembro de 2021.

Coordenação de Contratos.
Compras e licitações
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ESTADO DO PARANÁ
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CONTRATO NO 120/2021

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO No 060/2021

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS QUE

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PIÊN E

JOEL DONIZETE MEISTER REMIZIO.

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços que entre si celebram, de um lado o

MUNICÍPIO DE PIÊN, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n°

76.002.666/0001-40, com sede à Rua Amazonas, n° 373, Centro, Piên/PR, neste ato representado

pelo Prefeito, Maicon Grosskopf, casado, diagramador, portador da Cl RG n° 10094176-7, inscrito

no CPF/MF sob o n° 080.278.589-17, residente e domiciliado em Piên - PR, neste ato assistido pelo

Procurador-Gerai do Município, Sr. Calebe França Costa, OAB/PR 61756 em conjunto com o

Secretário Municipal de Viação e Serviços Rodoviários Sr. Hélio Clemente, portador do CPF n°

629.468.209-63, doravante denominado simplesmente LOCATÁRIO, e de outro JOEL DONIZETE

MEISTER REMIZIO, brasileiro, portador do RG n° 7.236120-2-PR e inscrito no CPF no 990.289.569-

72, reside.nte e domiciliado na Estrada Principal, s/n®. Doce Grande, em Quitandinha/PR, CEP: 83.840-

000, doravante denominado simplesmente como LOCADOR, têm entre si justa e contratada a

locação, nos termos da Lei n° 14.133/21 e das cláusulas e condições abaixo discriminadas, que as

partes declaram conhecer e mutuamente se outorgam, a saber:

DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS (Alt. 92,1, Lei 14.133/21).

Cláusula Primeira: Locação de imóvel/jazida com área de 7,26 hectares localizado na Estrada Principal,

no Bairro de Doce Grande, em Quitandinha/PR, para extração de saibro, para utilização pelo Município

de Piên, conforme licença previa devidamente registrada no DNPM N° 826.628/2021, limitados a 250

(duzentos e cinqüenta cargas) mensais.

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES PAGAMENTO (Alt. 92, V, Lei 14.133/21).

Cláusula Segunda: O terreno ora locado será remunerado pecuniariamente no valor de R$ 54.000,00

(cinqüenta e quatro mil reais), correspondendo em 12 (doze) parcelas Iguais de R$ 4.500,00 (quatro

mil reais)) que serão quitadas até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao mês de referência da locação,

mediante depósito bancário em conta a ser informada pelo Locador.

Parágrafo único: No valor da locação está compreendida a participação nos resultados do produto da

lavra. (íP
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Cláusula Terceira-. O locador deverá protocolar a fatura referente à locação no 1° dia útil do mês

seguinte ao mês de referência da locação na Secretaria.

Cláusula Quarta: O preço deste contrato não será reajustado, conforme Leis no 8.880/94 e 9.069/95,

exceto quando ocorrer prorrogação contratual por prazo superior a 12 (doze) meses,, quando poderá

ser promovido reajuste do vaior contratual mediante requerimento da parte interessada, tomando-se

por base o índice do INPC.

DO PRAZO DE VIGÊNCIA (Alt. 92, VII, Lei 14.133/21).

Cláusula Quinta: O período de contratação inicia-se a partir da assinatura do contrato, encerrando-se

em 12 (doze) meses. ^ ̂

Parágrafo Única. O prazo acima poderá ser prorrogado, por até 60 (sessenta) meses, mediante

aditivo, conforme art. 106, da Lei 14.133/21.

DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS (Art. 92, VIII, Lei 14.133/21).

Cláusula Sexta: As despesas decorrentes deste contrato terão como suporte a seguinte dotação

orçamentária: 05.001.15.452.0005.2009-3390361500.

DA GARANTIA (Art. 92, XII, Lei 14.133/21).

Cláusula Sétima: Não se exigirá garantias para a presente locação.

DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES (ART. 92, XiV, LEI 14.133/21).

Cláusula Oitava: Fica vedada a cessão ou a transferência do registro de extração pelo LOCATÁRIO,

bem como a contratação de terceiros para a execução das atividades de extração no imóvel ora

locado.

Cláusula Nona: Não poderá o LOCATÁRIO comercializar as substâncias minerais extraídas, podendo

utilizá-las somente para o revestimento de estradas e obras públicas executadas diretamente pelo

Município de Piên. '
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Cláusula Dédma: O LOCATÁRIO desde já faculta ao LOCADOR ou seu representante, examinar ou

vistoriar 9 terreno locado quando entender conveniente, desde que mediante aviso prévio de no

mínimo 48 (quarenta e oito) horas.

Cláusula Dédma Primeira: O LOCADOR compromete-se a permitir o livre acesso de servidores e

prepostos do LOCATÁRIO ao terreno ocupado para a extração da jazida minerai, bem como seu

maquinário e veículos.

DOS CASOS DE RESCISÃO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO

(Art. 137 E 138, Lei 14.133/21).

Cláusula Dédma Segunda: A rescisão do presente contrato poderá ser amigável, por acordo entre as

partes, na forma do art. 137, da Lei n° 14.133/21, ou judiciai, nos termos da legislação.

Cláusula Dédma Terceira: O LOCATÁRIO se reserva o direito de rescindir o presente contrato

uniiateraimente, a qualquer tempo, caso os materiais extraídos da Jazida não sejam aproveitáveis

para revestimento primário ou macadamização, ou por quaisquer outros motivos que impossibilitem a

extração do material, sem que caiba ao LOCATOR qualquer indenização.

DA VINCULAÇÃO AO EDITAL OU AO CONVITE (Art. 92, II, Lei 14.133/21).

Cláusula Dédma Quarta-. O presente contrato está vinculado a Inexigibiiidade de Licitação N°

060/2021, tendo em vista o disposto na forma do art. 74, Inciso I, da Lei 14.133/21, e suas alterações

posteriores.

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL (Art. 92, III, Lei 14.133/21).

Cláusula Dédma Quinta: O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei n° 14.133 de

01/04/21, suas alterações e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se supletivamente os

princípios da Teoria Geral dos Contratos, as disposições de Direito Privado, a Lei Orgânica e demais

normas aplicáveis à espécie do Município de Piên/PR.

Parágrafo Único-. Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas alterações,

recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de Direitos.
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DA OBRIGAÇÃO DO LOCADOR (Art. 92, XVI, Lei 14.133/21).

Cláusula Dédma Sexta: Fica o LOCADOR obrigado a manter, durante toda execução do contrato, em

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas por lei.

DO FORO (Art. 92, § 1°, Lei 14.133/21).

Cláusula Dédma Sétima: Fica eleito o foro da Comarca de Rio Negro/PR para dirimir quaisquer

dúvidas decorrentes deste instrumento, cuja execução, interpretação e solução, inclusive dos casos

omissos, serão patrocinadas pelas normas gerais de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os

princípios da teoria geral dos contratos e das disposições de direito privado.

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de

igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado.

Locador

mente

secretário Municipal de Viação
e Serviços Rodoviários

Piên/PR, 23 de novembro de 2021;J

Calebe França Costa
Procurador Ger^l do Município

OAB/PR 61756

Maicon Grosskopf
Prefeito Municipal

Locatário

Üoel Donizete Meister Remizic
Locatário

Testemunhas:

Nome: MARCOS AURÉLIO MELENEK Assinatura:

Nome: EDUARDO DUARTE SHEIVARASKI Assinatura:.
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Valor: R$ 704.371,65 (setecentos e quatro mil, trezentos e setenta e
um reais e sessenta e cinco centavos)
Fiscal Administrativo: Conforme processo
Prazo de Execução e Vigência: 12 meses
Data de assinatura: 23 de novembro de 2021.

Coordenação de Contratos.
Compras e Licitações

Publicado por:
Bemadete Maguerovski dos Santos
Código Identificador:3B5CBB6F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N" 1335/2021. DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021

PORTARIA N° 1335/2021.

DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021

Concede auxilio-doença para servidor público.

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e
Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de

as atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021
nsiderando ainda o disposto no Art. 97 da Lei Municipai 960/2007
Estatuto dos Servidores Públicos e no Art. 54 da Lei Municipai

1.110/2011

RESOLVE:

Art. r Conceder auxilio-doença, no período de 06 de novembro à 24
de novembro de 2021, à servidora pública Elisabete Keller de Souza,
portadora da cédula de identidade civil com RG n° 2.875.149/SC,
ocupante do cargo público de Agente de serviços gerais.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus
efeitos a data do atestado apresentado.

Art. 3° Ficara revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 23 de novembro de 2021.

CLA UDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke

^  Código Identificador:C4CE0B54
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PORTARIA N° 1336/2021. DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021

PORTARIA N° 1336/2021.

DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021

Concede licença para tratamento de saúde.

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e
Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021 e
considerando o disposto no Art. 108 da Lei Municipal 960/2007 -
Estatuto dos Servidores Públicos, e o atestado médico expedido (a)
Dr(a) Cleber R. Paes, e retificado pelo Dr João César Linczuk,

RESOLVE:

Art. 1° Conceder licença para tratamento de saúde, no período de 25
de outubro à 27 de outubro de 2021, à servidora pública Cimeia
CristinaTeixeira, portadora da céduia de identidade civil com RG n"
10.056.585-4/PR, ocupante do cargo público de Agente de serviços
gerais.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus
efeitos a data do atestado médico apresentado.

Art. 3° Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 23 de novembro de 2021.
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CLA UDEMIR JOSE DE ANDRADE

Secretário de Administração e Finanças
Publicado por:
Luciana Lubke

Código Identificador:3FB35925

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATO N° 120/2021

EXTRATO DE CONTRATO

gQNTRÁ.T.0-NLJ2Õ^21—^
Modalidade: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 060/2021
Contratado: JOEL DONIZETE MEISTER REMIZIO

CPF: 990.289.569-72

Objeto; Locação de imóvel/jazida com área de 7,26 hectares
localizado na Estrada Principal, no Bairro de Doce Grande, em
Quitandinha/PR, para extração de saibro, para utilização pelo
Município de Piên, conforme licença previa devidamente registrada
no DNPM N° 826.628/2021, limitados a 250 (duzentos e cinqüenta
cargas) mensais.
Valor: R$ 54.000,00 (Cinqüenta e quatro mil reais)
Fiscal Administrativo: Conforme processo
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses
Data de assinatura: 23 de novembro de 2021.

COORDENA ÇÃO DE CONTRA TOS.

COMPRAS E LICITA ÇÕES

Publicado por:
Bemadete Maguerovski dos Santos
Código ldentificador:FA22FE35

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N" 1337/2021. DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021

PORTARIA N° 1337/2021.

DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021

Concede auxilio-doença para servidor público.

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e
Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021
considerando ainda o disposto no Art. 97 da Lei Municipal 960/2007
- Estatuto dos Servidores Públicos e no Art. 54 da Lei Municipal
1.110/2011

I- I

;■
I

RESOLVE:

Art. 1° Conceder auxilio-doença, no período de 02 de novembro à 27
de novembro de 2021, à servidora pública Aldri Marina Grosskopf,
portadora da cédula de identidade civil com RG n° 7.777.422-0/PR,
ocupante do cargo público de Professor.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus
efeitos a data do atestado apresentado.

Art. 3° Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 23 de novembro de 2021.

CLA UDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke

Código Identificador: 12E8DD14
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