
Protocolo 5.737/2022

De: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico E Tecnologico Lançado por Joselma E. - SMDET-PT-CN...

Para: SMA-PGM - Procuradoria Geral do Municipio  - A/C Camila B.

Data: 01/06/2022 às 18:38:08

Setores (CC):

GP-AJ

Setores envolvidos:

GP, GP-AJ, SMA, SMA-LC, SMA-PGM, SMF, SMF-CONT, SMDET, SMDET-BE, SMDET-PT-CN, SMA-LC-ALT,

SMA-PGM-JEA

Departamento Jurídico - Solicitações Gerais

Entrada*: 

E-mail

 

 Boa tarde

Conforme várias conversas sendo eu orientada pela parte Administrativa da Prefeitura e com a Imobiliária
Casaril (CASARIL IMOBILIÁRIA LTDA) onde alegam o proprietário do Imóvel onde estava localizado o Poupa Tempo
da Cidade Norte na Av. Atílio Fontana, 3759, Pinheirinho, estar cobrando os aluguéis dos meses de Fevereiro,
Março 26 dias proporcionais, Abril e Maio, incluindo alguns reparos onde a Pintura não foi aceita da forma em que
foi executada pelo Município, limpeza interna, e troca de vidro de uma janela. Em algumas conversas com a Empresa
em momento algum foi citado que a mesma cobraria todo o tempo em que estávamos fazendo as melhorias
solicitadas, sendo assim o tempo foi passando e no dia 02/05/2022 o Financeiro me mandou mensagem pedindo
para concluir tudo, pedi o que precisava foi me relatado que precisaria nova vistoria, eu respondi que poderia ser
feito.No dia 06/05/2022 me falou novamente na Vistoria e eu tendo plena certeza que haviam feito, no dia 10/05/2022
 por várias vezes liguei na Empresa onde ninguém me atendeu, encaminhei um áudio mas continuei sem retorno, no
dia 30/05/2022 foi onde me comunicaram através de mensagem sobre o pagamento desses meses acima citados
que teríamos que pagar e não mais somente até o mês de Março.Sendo assim para o momento e à disposição para
mais esclarecimentos.

Obs.: A Fatura de água vencimento 26/03/2022 já foi efetuada pelo Município; Resc. Serviços Rescisórios 1/1 não se
aplica dentro da lei. (conforme orientação do Dr. Lucas)

Atenciosamente

_

Joselma Cabral

COORDENADORA

Anexos:

CASARIL_CONFERENCIA_VISTORIA.pdf

CASARIL_CONTRATO_2017.pdf
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CASARIL_DESPESAS.pdf

CASARIL_ENTREGA_DE_CHAVES.pdf

CASARIL_OFICIO_DE_RESCISAO.pdf

CASARIL_TERMO_ADITIVO.pdf

CASARIL_VISTORIA_1.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Liliana Paula de Andrade 07/06/2022 11:08:49 1Doc LILIANA PAULA DE ANDRADE CPF 037.XXX.XXX-30

Joselma Eliani 01/07/2022 15:07:58 1Doc JOSELMA ELIANI CPF 034.XXX.XXX-84
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Vistoria de Conferência: 1771 - PVLC.018.420062 - Versão 1 1/15

Vistoria de Conferência

Rede Vistorias Sudoeste Paraná
Rua Iguaçu - 1263, Sala 02, Pato Branco/PR

PVLC.018.420062 - Versão 1
Realizada em:

12 de maio de 2022
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Sobre o imóvel

Código 1771 Finalidade Comercial

Tipo do imóvel Sala Vistoriador JACKSON DOUGLAS
FERREIRA

Locador TERCILIO AAUGUSTO SPILER Locatário MUNICIPIO FRANCISCO
BELTRÃO

Testemunha 1 MONICA DUMMEL Testemunha 2 SAIARA FELIPE DE SOUZA

Avenida Attilio Fontana, 3759, SALA - Pinheirinho - Francisco Beltrão / PR, 85603-025

Área 80.0 Mobiliado Não

Características

1Doc:  Protocolo 5.737/2022  |  Anexo: Parecer_n_0989_2022_Prot_5737_Reconhecimento_de_Divida_contrato_extinto_Tercilio_A_Spiller_Locacao_de_imovel_para_Poupa_Tempo.pdf (4/9)        3/110



Vistoria de Conferência: 1771 - PVLC.018.420062 - Versão 1 2/15

$INITIAL_1$$INITIAL_2$$INITIAL_3$$INITIAL_4$$INITIAL_5$$INITIAL_6$$INITIAL_7$$INITIAL_8$$INITIAL_9$$INITIAL_10$

$INITIAL_11$$INITIAL_12$$INITIAL_13$$INITIAL_14$$INITIAL_15$$INITIAL_16$$INITIAL_17$$INITIAL_18$$INITIAL_19$$INITIAL_20$

Rub01Rub02Rub03Rub04Rub05Rub06Rub07Rub08Rub09Rub10

Rub11Rub12Rub13Rub14Rub15Rub16Rub17Rub18Rub19Rub20

Chaves

Chaves simples 7

Não Conformidades

1. Imóvel sujo, sem pintura nova.

1. Alguns riscos e marcas, conforme fotos.

Sala - Piso
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1. Divisórias de eucatex não citadas na vistoria de entrada.

2. Pintura descascando.

Sala - Parede

Sala - Parede
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1. Cabos de energia e Internet saindo de quatro pontos.

2. Um folha de pvc se soltou, cobertura está abaolada no meio.

Sala - Teto

Sala - Teto
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1. Todas as tomadas removidas, restou apenas as canaletas e dois interruptores.

Resolvido

Sala - Tomada
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1. Adesivos colados no vidro.

Sala - Porta
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1. Na vistoria de entrada constava um vidro trincado nas janelas acima dos banheiros, agora
agora tem um trincado e um quebrado.

1. Um ar condicionado, dois armários, uma geladeira e três freezers deixados no imóvel.

Sala - Janela

Sala - Diversos
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2. Ar condicionado e freezers removido, armário e geladeira continuam no imóvel.

1. Dispenser de papel e sabonete líquidos removidos.

Sala - Diversos

Banheiro direito - Parede
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2. Duas cerâmicas com canto quebrado.

1. Porta de pvc instalada.

1. Bacia da pia trincada.

Banheiro direito - Parede

Banheiro direito - Porta

Banheiro direito - Pia
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1. Uma lateral da janela quebrada.

Resolvido

1. Dispenser de papel e sabonete instalados.

Banheiro direito - Janela

Banheiro esquerda - Parede
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1. Porta de pvc instalada.

1. Bacia da pia trincada.

Banheiro esquerda - Porta

Banheiro esquerda - Pia
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1. As duas luminarias não acendem.

Resolvido

Banheiro esquerda - Luminária
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Assinaturas Francisco Beltrão, 12 de maio de 2022

JACKSON DOUGLAS FERREIRA
Vistoriador

Assinatura01$SIGNATURE_1$

TERCILIO AAUGUSTO SPILER
Locador

Assinatura02$SIGNATURE_2$

MUNICIPIO FRANCISCO BELTRÃO
Locatário

Assinatura03$SIGNATURE_3$

MONICA DUMMEL
Testemunha 1

Assinatura04$SIGNATURE_4$

SAIARA FELIPE DE SOUZA
Testemunha 2

Assinatura05$SIGNATURE_5$
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Acesse a página web desta vistoria para 
registrar uma divergência da vistoria 

e/ou nos deixar uma avaliação da sua experiência

vistori.as/PVLC.018.420062
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CASARIL IMOBILIARIA LTDA
RUA SÃO PAULO - SALA 01

(46)3524-2523

sac@casarilimobiliaria.com.br

7170-MUNICIPIO FRANCISCO BELTRAO

IMÓVEL: 1771-SALA

7170-MUNICIPIO FRANCISCO BELTRAO TÍTULO 440-26
VENCIMENTO: 31/03/2022

CLIENTE:

contabilidade@franciscobeltrao.com.br

DESCRIÇÃO
VALOR BRUTO: R$ 287,87ALUGUEL REF. LOCAÇÃO PERÍODO: 01/03/2022 A 04/03/2022 (rescisão

de contrato)

DÉBITO RESC. PINTURA INTERNA 1/1 R$ 1.500,00

DÉBITO RESC. LIMPEZA INTERNA 1/1 R$ 130,00

DÉBITO RESC. 1 FATURA DE AGUA VENC 26/03/2022 1/1 R$ 38,79

DÉBITO RESC. TROCAR 1 VIDRO JANELA SALA 1/1 R$ 95,00

DÉBITO RESC. SERVIÇOS RESCISORIOS 1/1 R$ 172,50

VALOR TOTAL:
PAGAMENTOS:
SALDO:

R$ 2.224,16
R$ 0,00

R$ 2.224,16
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  Protocolo 1- 5.737/2022

De: Camila B. - SMA-PGM

Para: GP-AJ - Assessoria Jurídica 

Data: 02/06/2022 às 10:30:58

 

Depreende-se que a Secretaria solicitante pretende o reconhecimento de dívida em favor da Imobiliária Casaril tendo
em vista que o contrato de locação encerrou sua vigência em 19/05/2022.

A Secretaria anexou aos autos pedido da imobiliária para pagamento no valor total de R$ 2.224,16, dos quais apenas
o valor de R$ 287,87 referem-se ao aluguel de 01 a 04/03/2022. No entanto, a Secretaria relata a necessidade de
pagamento também dos meses de janeiro, fevereiro, 26 dias de março e dos meses de abril e maio de 2022 sem,
contudo, apontar o valor total.

Assim sendo, considerando que a entrega das chaves ocorreu em 04/03/2022, solicita-se que a Secretaria apresente
Relatório Contábil de pagamentos de aluguel referentes ao ano de 2022, bem como discrimine quais seriam os
valores devidos e confirme qual o montante total a ser objeto de reconhecimento de dívida.

Após, retornem para os devidos fins.

Att

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral
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  Protocolo 2- 5.737/2022

De: Lucas F. - GP-AJ

Para: SMDET - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico  - A/C Liliana A.

Data: 02/06/2022 às 10:35:02

 

Encaminhado por equívoco à Assessoria Jurídica.

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico
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  Protocolo 3- 5.737/2022

De: Camila B. - SMA-PGM

Para: SMDET-PT-CN - Poupa Tempo Cidade Norte  - A/C Joselma E.

Data: 02/06/2022 às 11:17:03

 

Joselma Eliani - SMDET-PT-CNfavor atender o Despacho 1 acima.

Att 

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral
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  Protocolo 4- 5.737/2022

De: Joselma E. - SMDET-PT-CN

Para: SMA-PGM - Procuradoria Geral do Municipio  - A/C Camila B.

Data: 02/06/2022 às 17:46:06

 

Boa tarde!

Primeiramente peço desculpas pela demora em responder.

Referente as despesas que estão sendo cobradas pela Empresa Casaril Imobiliária foram encaminhadas apenas pelo
Whatsapp onde colocarei em anexo, mas segue por escrito.

VALORES DE RESCISÃO: 1.500,00 ( Pintura Interna não aceita); 130,00 (Limpeza Interna); 95,00 (Troca de um
Vidro)= R$ 1.725,00

Aluguel de Fevereiro: 2.159,04; 26 dias de Aluguel do mês de Março: 1.871,16; Aluguel de Abril: 2.159,04; Aluguel de
Maio: 2.159,04.

VALOR TOTAL DE DESPESAS: R$ 10.073,28

O Relatório de pagamento de aluguéis referentes a este ano da Sala citada no processo estarei encaminhando em
anexo conforme a Contabilidade me encaminhou, inclusive a conta de água paga pela Prefeitura.

Atenciosamente

_

Joselma Cabral
COORDENADORA

Anexos:

CASARIL_ZAP_2.pdf

COMPROVANTES_ALUGUEL_TERCILIO_admpoupa_gmail_com_Gmail.pdf

COMPROVANTE_PGTO_SANEPAR_MARCO.pdf

Relatorio_de_pagamentos_TERCILIO_3_.pdf

Relatorio_de_previsoes_de_pagamentos_TERCILIO_26_DIAS_FEV_1_.pdf

SANEPAR_SEMDETEC.pdf
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02/06/2022 17:44 COMPROVANTES ALUGUEL TERCILIO - admpoupa@gmail.com - Gmail

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgzGpGKcpjGJQmWTBWZChhWXlRnfn 1/1

Meet

Hangouts

Escrever

Caixa de entradaCaixa de entrada 2525

Com estrelaCom estrela

AdiadosAdiados

EnviadosEnviados

RascunhosRascunhos 2727

Nova reuniãoNova reunião

Participar de reuniãoParticipar de reunião

ADM

   

COMPROVANTES ALUGUEL TERCILIO C

 <janacorbari@yahoo.com.br>

para mim

Jana

Boa tarde! 

Segue relatório de pagamento, de previsão dos 26 dias de fevereiro
onde consta os dados do imóvel e comprovante de pagamento da fa

Dúvidas estou a disposição.

Janice

4 anexos

COMPROVANTE P… Relatório de pagam…

Pesquisar e-mail
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02/06/2022 16:24 Banco do Brasil

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56#/template/~2Fconsultas~2F869-1.bb 1/1

Emissão de comprovantes
G3330216053962771
02/06/2022 16:24:13

SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 
02/06/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.24.13 
0616500616         SEGUNDA VIA              0021 
                                                 
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO             
                                                 
CLIENTE: PREF MUNI FCO BEL C MOVIM               
AGENCIA: 0616-5 CONTA:         7.941-3           
================================================ 
Convenio  SANEPAR - GUIAS                        
Codigo de Barras   82670000011-8   01400109202-3 
                   20326110300-6   59022022259-0 
Data do pagamento                     25/03/2022 
Valor Total                             1.101,40 
------------------------------------------------ 
DOCUMENTO:  032507                               
AUTENTICACAO SISBB:        0.837.CFC.A38.D4D.304 

Transação efetuada com sucesso por: JD454931 SANDRA BRUFATTI.
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Município de Francisco Beltrão - 2022

Relatório de pagamentos por data de emissão
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano Página:1

Banco

Pagamento Previsão Liquidação Empenho Tipo Conta Fonte Unidade

Caixa

Projeto/Atividade Natureza Fornecedor Código Valor Código ValorLíquidoRetençõesValor pago

2.159,04 19,13 2.139,9108/02/2022 2.139,91 0,00

1874/2022 O 1280 00000 05.002 23.122.2301.2012 3.3.90.36.15.00 135590-2   TERCILIO AUGUSTO SPILLER1633/2022 19,1323702219 2.139,91 79413 2.139,912.159,04

2.159,04Total: 19,13 2.139,91 2.139,91 0,00

  Tipo de relatório:  Pagamentos

  Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

  Fornecedor: 135590-2   TERCILIO AUGUSTO SPILLER

  Empenhos do exercício

  Liquidação do exercício

  Empenhos dos exercícios anteriores

  Liquidação dos exercícios anteriores

  Todos os pagamentos

  Documento

    Número: 

Critério de seleção:

Emitido por: Janice Corbari Maria, na versão: 5529 s 02/06/2022 16:19:27
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Município de Francisco Beltrão - 2022

Relatório de previsões de pagamentos por data de emissão
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano Página:1

Banco

Pagamento Previsão Liquidação Empenho Tipo Conta Fonte Unidade

Caixa

Projeto/Atividade Natureza Fornecedor Código Valor Código ValorLíquidoRetençõesValor pago

1.871,22 0,00 1.871,2210/03/2022 0,00 0,00

3495/2022 O 1280 00000 05.002 23.122.2301.2012 3.3.90.36.15.00 135590-2   TERCILIO AUGUSTO SPILLER2990/20223647 1.871,221.871,22

1.871,22Total: 0,00 1.871,22 0,00 0,00

  Tipo de relatório:  Previsões

  Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

  Fornecedor: 135590-2   TERCILIO AUGUSTO SPILLER

  Empenhos do exercício

  Liquidação do exercício

  Empenhos dos exercícios anteriores

  Liquidação dos exercícios anteriores

  Todos os pagamentos

  Documento

    Número: 

Critério de seleção:

Emitido por: Janice Corbari Maria, na versão: 5529 s 02/06/2022 16:20:08
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  Protocolo 5- 5.737/2022

De: Camila B. - SMA-PGM

Para: SMDET-PT-CN - Poupa Tempo Cidade Norte 

Data: 07/06/2022 às 14:29:40

 

Trata-se de requerimento formulado pela Secretaria acima nominada em que pretende o
reconhecimento de dívida em relação a valores pendentes do Contrato de Locação n.º 308/2017
(Dispensa nº. 49/2017), firmado com TERCILIO AUGUSTO SPILLER, cujo objeto era a locação de imóvel
para instalação do Poupa Tempo da Cidade Norte.

Houve a apresentação de documentos e de informações iniciais sobre o caso, além de restar
apontado pela Secretaria o valor total de R$ 10.073,28 a serem pagos pelo Município, bem como
foram anexados documentos complementares.

Assim, com o fito de organizar os fatos e os documentos apresentados, cumpre registrar as seguintes
considerações:

1. De acordo com o Relatório financeiro de pagamentos, em 08/02/2022 o Município efetuou o
pagamento no valor de R$ 2.139,91 referentes ao aluguel do mês de JANEIRO;

2. Em seguida, o Município enviou Ofício à imobiliária solicitando a rescisão do contrato em
26/01/2022 e informando a DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL em 30 dias, ou seja, em 26/02/2022;

3. Assim, segundo se infere do Relatório financeiro de pagamento de previsão de pagamentos, foi
empenhado o valor de R$ 1.871,22 referentes aos 26 dias do mês de FEVEREIRO para fins de
cumprimento da notificação prévia. Neste ponto, cumpre esclarecer que, de acordo com
informações repassadas pelo setor financeiro do Município, este valor resta pendente de
liquidação e pagamento devido à recusa da imobiliária em emitir o boleto correspondente pela
controvérsia quanto ao montante devido;

4. Nesse sentido, conforme consta do documento elaborado pela imobiliária, a efetiva ENTREGA
DAS CHAVES ocorreu apenas em 04/03/2022, o que corrobora com o pedido de pagamento no
valor de R$ 287,87 referentes aos dias de 01 a 04/03/2022, sendo que seria possível, ainda,
apontar-se como devido o valor integral do mês de FEVEREIRO, ou seja, de R$ 2.139,91 e não
apenas de R$ 1.871,22;

5. Segundo informado pela Secretaria neste processo (Despacho 1), a imobiliária não aceitou a
pintura realizada pelo Município e, conforme documento datado de 31/03/2022, a imobiliária
solicitou o REEMBOLSO do que providenciou por conta própria, isto é: pintura (R$ 1.500,00),
limpeza (R$ 130,00), fatura de água (R$ 38,79) e substituição de vidro (R$ 95,00), além de
aluguel proporcional (R$ 287,87) e serviços rescisórios (R$ 172,50), totalizando R$ 2.224,16.
Aqui, cabe mencionar que não há evidência alguma de ocupação do imóvel ou retenção das
chaves pelo Município no período posterior a 04/03/2022, restando questionável o pedido de
pagamento integral do aluguel do mês de MARÇO;

6. A VISTORIA FINAL do imóvel foi realizada pela imobiliária no dia 12/05/2022, na qual foram
apontadas inconformidades. No entanto, não há comprovação de que o Município ainda
ocupava o imóvel até referida data. Mais que isso, na vistoria constam móveis e
eletrodomésticos que notadamente não pertencem ao Município, o que evidencia a utilização do
imóvel por terceiros e possivelmente pelo seu proprietário e, consequentemente, levanta dúvida
a respeito do pagamento também quanto aos meses de ABRIL e MAIO;

Diante do exposto, para que esta Procuradoria possa exarar Parecer é necessário que a Secretaria
interessada (SEMDETEC) providencie o seguinte:

1. Intimação e inclusão no presente processo da Imobiliária Casaril e do proprietário do imóvel, Sr.
Tercílio Augusto Spiller, para que se manifestem sobre as considerações acima elencadas;

2. Seja confirmado pela Secretaria se houve ocupação do imóvel pelo Município a partir da data de
04/03/2022, bem como se os móveis e eletrodomésticos que constam da vistoria final pertencem
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ao Município.

Após, retornem a esta Procuradoria para os devidos fins.

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 
          Procuradora Geral

1Doc:          41/110



  Protocolo 6- 5.737/2022

De: Joselma E. - SMDET-PT-CN

Para: SMA-PGM - Procuradoria Geral do Municipio  - A/C Camila B.

Data: 21/06/2022 às 15:36:31

 

Boa tarde

Segue em anexo a resposta da Casaril Imobiliária referentes aos questionamentos citados no Processo.

Atenciosamente

_

Joselma Cabral

COORDENADORA

Anexos:

RESCISAO_DE_CONTRATO_PREFEITURA_1.pdf

RESPOSTA_CASARIL_IMOBILIARIA.pdf
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RESCISÃO DE CONTRATO PREFEITURA 

 

Aviso de desocupação recebido no dia 26/01/2022 

Chaves entregues em 04/03/2022 

Entramos em contato com a Sra Jozelma no dia 24/03 enviando valores finais da rescisão 
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Ajustamos as contas de agua que ficaram pendentes. 

Ela nos informou que estava passando as informações para Aline da administração e iria avisar 

se era pra gerar boleto ou o meio de pagamento. 
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No dia 31/03 Jozelma voltou a entrar em contato informando que a prefeitura faria os reparos. 

Fomos questionados do que seriam os Serviços Rescisórios. 

 

No dia 06/04 entramos em contato questionando a conclusão dos reparos. 

Fomos questionados se os reparos ainda não tinham sido feitos e o porquê, sendo que no dia 

31/03 fomos informados que a prefeitura faria os mesmos. Informaram-nos que o ar-

condicionado seria retirado naquele dia. 
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A Aline da administração informou a Jozelma que por ser algo bem burocrático a compra das 

tintas,  a recuperação do imóvel  seria demorada, e que seria providenciado o mais breve 

possível. 

 

No dia 08/04 questionamos novamente sobre os reparos. A resposta foi que a prefeitura 

estava fazendo, porém questionei sobre o acesso a sala sendo que as chaves estavam na 

Imobiliaria. Ela mudou a afirmação de que estavam fazendo, afirmando que começariam na 

próxima segunda-feira .Segundo Jozelma, a Mari filha do proprietária tem cópia das chaves e 

era quem abria a sala para eles. 
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No dia 11/04 questionamos novamente sobre os reparos, pois precisava ser agendada uma 

vistoria de conferencia. 

Obtivemos retorno no dia 13/04, informaram que a pintura interna estava pronta e o ar-

condicionado havia sido retirado. 

Questionamos sobre a parte elétrica, tendo em vista que todas as instalações elétricas da sala 

foram retiradas.  

Fomos informados que seria concluída no dia 14/04. 
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No dia 14/04 foi solicitado fotos da vistoria de entrada onde tinham tomadas e interruptores. 

As fotos foram enviadas no mesmo dia. 

 

No dia 25/04 entramos em contato novamente questionando os reparos. A resposta foi que 

seria verificado.  

 

 

No dia 26/04 obtivemos retorno de que estavam concluídos os reparos.  

1Doc:          48/110



 

No dia 02/05 questionamos se a vistoria de conferencia podia ser agendada. 

Fomos questionados sobre o que havia pendente. 

Porém precisávamos da vistoria de conferencia para verificar os reparos que foram feitos. 

Conversamos sobre o aluguel pendente competência 02/2022. 
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No dia 04/05 questionamos sobre o aluguel pendente. Nos enviaram o contato da Aline da 

administração. 

 

No dia 05/05 eles alegaram que o valor devido seria somente R$ 1.871,22 e que deveríamos 

gerar um boleto desse valor e encaminhar para administração. 

1Doc:          50/110



 

No dia 10/05 questionamos novamente, não obtivemos resposta. 

 

A vistoria de conferencia foi realizada no dia 12/05. 

No dia 30/05 o proprietário nos questionou sobre o imóvel. Enviamos mensagem novamente 

para Jozelma. 

Segundo ela achou que já haviam pago, pois no ver deles os débitos seriam somente R$ 

1.871,22, que deveríamos ter enviado um boleto desse valor a administração. 
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O que não está correto, pois na vistoria não aprovou como pintura nova e os vidros quebrados 

não foram trocados. 
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Na conversa acima Jozelma solicitou alguns documentos de rescisão, os mesmos foram 

enviados.  

Recebemos um oficio no dia 13/06 feito pela Sra Jozelma. 
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  Protocolo (Nota interna 24/06/2022 16:39) 5.737/2022

De: Joselma E. - SMDET-PT-CN

Para:  -  

Data: 24/06/2022 às 16:39:48

 

Boa tarde!

Dr. Camila favor responder o Parecer.

Atenciosamente

_

Joselma Cabral

COORDENADORA
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  Protocolo 7- 5.737/2022

De: Liliana A. - SMDET

Para: SMF - Secretaria Municipal da Fazenda  - A/C Elois R.

Data: 04/07/2022 às 10:38:17

 

Para conhecimento

_

Liliana Paula de Andrade 

Secretaria Municipal Desenvolvimento Econômico e Tecnológico 
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  Protocolo 8- 5.737/2022

De: Camila B. - SMA-PGM

Para: GP-AJ - Assessoria Jurídica 

Data: 14/07/2022 às 13:50:07

 

Segue parecer jurídico para análise e decisão do Prefeito.

Os demais setores envolvidos deverão observar os itens constantes da conclusão do parecer jurídico para dar
andamento ao processo..

Att 

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_0989_2022_Prot_5737_Reconhecimento_de_Divida_contrato_extinto_Tercilio_A_Spiller_Locacao_de_imovel_para_Poupa_Tempo.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Camila Slongo Pegoraro Bön... 14/07/2022 13:50:33 1Doc CAMILA SLONGO PEGORARO BÖNTE CPF 035.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 468C-2B3F-7D85-7784 
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
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PARECER JURÍDICO N.º 0989/2022 
 
PROTOCOLO N.º :  5737/2022 
REQUERENTE :  SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONÔMICO E TECNOLÓGICO 
INTERESSADOS    : TERCÍLIO AUGUSTO SPILLER 
  IMOBILIÁRIA CASARIL 
ASSUNTO :  RECONHECIMENTO DE DÍVIDA – CONTRATO EXTINTO 

 
 
 

1. RETROSPECTO  
 
Trata-se de pedido formulado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Eco-

nômico e Tecnológico em que pretende o pagamento no valor total de R$ 10.073,28 (dez mil e 
setenta e três reais e vinte e oito centavos) referentes ao Contrato de Locação n.º 308/2017 
(Dispensa n.º 49/2017), firmado com TERCÍLIO AUGUSTO SPILLER, no que concerne aos repa-
ros e serviços refeitos no imóvel após a desocupação pelo Poupa Tempo, bem como relativos 
à locação do período de fevereiro a maio de 2022.  

 
Anexou-se aos autos cópia do contrato de locação e do 4º termo aditivo de prazo, 

vistoria de saída realizada em 12/05/2022, levantamento de despesas pela imobiliária, termo 
de entrega de chaves de saída em 04/03/2022, Ofício do Município informando a rescisão em 
30 dias a partir de 26/01/2022 e vistoria de entrada realizada em 02/05/2017. 

  
Através do Despacho 1 dos autos, esta Procuradoria solicitou Relatório Contábil de 

pagamentos de aluguel referentes ao ano de 2022, o que foi atendido no Despacho 4, com a 
juntada do referido Relatório, além de conversas de aplicativo entre a SEMDETEC  e a imobi-
liária e comprovante de pagamento de fatura de água pelo Município. 

 
Novamente, esta Procuradoria solicitou esclarecimentos complementares (vide 

Despacho 5), sendo anexadas no Despacho 6 manifestação da imobiliária Casaril e outras 
conversas de aplicativo. 

 
É o relatório. 
 

2. FUNDAMENTAÇÃO 
 
Da análise dos autos, verifica-se que o Município realizou processo de contratação 

(Dispensa n.º 49/2017) visando a locação de imóvel para ser utilizado à instalação do Poupa 
Tempo da Cidade Norte, sendo o instrumento subscrito em 22/05/2017 e, após aditivos de 
prorrogações, teve sua vigência encerrada em 19/05/2022.   

 
Entretanto, o Município comunicou, via Ofício, a rescisão antecipada do contrato, 

informando à imobiliária (Casaril) contratada pelo locador (Tercílio) que desocuparia o imó-
vel em 30 dias a partir da data de 26/01/2022, ou seja, encerrando a locação em 26/02/2022. 
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Nesse sentido, os setores responsáveis tomaram as providências para realizar a de-
socupação do imóvel, com os reparos e limpeza devidos para a sua devolução em 30 dias. 

  
Cumpre observar que as chaves do imóvel somente foram efetivamente entregues 

pelo Município na data de 04/03/2022, razão pela qual a imobiliária não aceitou emitir o bole-
to no valor de R$ 1.871,16 correspondente ao aluguel de apenas 26 dias do mês de fevereiro, 
requisitando, assim, o pagamento a mais no valor de R$ 287,87 (01 a 04/03/2022).  

 
Neste ponto, esta Procuradoria ousa discordar dos valores solicitados, restando in-

conteste que, de fato, o Município tinha a posse do imóvel durante a integralidade do mês de 
fevereiro e também nos quatro primeiros dias do mês de março, resultando, portanto, no 
valor total de R$ 2.446,91 devidos a título do aluguel do mês de fevereiro (R$ 2.159,04) e dos 
dias 01 a 04 de março (R$ 287,87). 

 
É importante destacar que, conforme informações e documentos encartados aos au-

tos, não houve ocupação do imóvel ou retenção das chaves pelo Município no período poste-
rior a 04/03/2022, conforme se depreende da primeira conversa de aplicativo WhatsApp ane-
xada pela própria imobiliária, datada de 24/03/2022, ocasião em que a imobiliária enviou o 
“laudo de rescisão”, no qual apontou limpeza e reparos a serem refeitos, sendo que a servi-
dora municipal Joselma alertou que a limpeza já havia sido realizada antes da entrega das 
chaves, ou seja, até 04/03/2022.   

 
Na sequência da conversa do mesmo dia (24/03/2022), verifica-se que a servidora Jo-

selma alertou sobre a existência de “freezers” que foram colocados por interpostas pessoas 
no imóvel após a entrega das chaves e anteriormente à primeira vistoria da imobiliária, o que 
foi confirmado pela funcionária da imobiliária. 

 
Evidencia-se, assim, que a municipalidade já havia, de fato, entregue o imóvel ao lo-

cador em 04/03/2022 e que a necessidade de reparos apontada tardiamente em 24/03/2022 
pela imobiliária não impediu a utilização do imóvel pelo seu proprietário ou pessoas autori-
zadas.  

 
Além disso, observa-se que a municipalidade passou a resolver as pendências de fa-

tura de água e a refazer os consertos solicitados de substituição de vidro, pintura, instalações 
elétricas e retirada de aparelho de ar condicionado, sendo que a sua conclusão ocorreu em 
26/04/2022, momento em que a imobiliária iniciou o agendamento de nova vistoria. 

 
A vistoria final foi realizada apenas em 12/05/2022, sendo possível perceber que tan-

to a municipalidade como a imobiliária alegam dificuldades de comunicação para a defini-
ção da data, assim como se infere do laudo de vistoria final que não foram aceitos alguns 
reparos, como a pintura e a limpeza, de acordo com as fotos anexadas, o que ocasionou a 
cobrança dos respectivos valores. 

 
Ocorre que outras inconformidades foram apontadas na vistoria, como a existência 

de móveis e eletrodomésticos, havendo claros sinais de ocupação do imóvel por interpostas 
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pessoas que não se relacionam à municipalidade, razão pela qual não é possível atribuir-se a 
responsabilidade exclusiva do Município em relação à utilização ou não do imóvel a partir 
de 26/04/2022. 

 
A demora na realização dos reparos pelo Município ocorreu, incontroversamente, 

até a data de 26/04/2022, ensejando-se o reconhecimento do pagamento de aluguel devido até 
essa data, isto é, no valor proporcional de R$ 1.871,16.  

 
No entanto, a demora para a conferência pela imobiliária e as evidências de utiliza-

ção do imóvel por terceiros não legitimam a cobrança de aluguel após 26/04/2022, assim co-
mo restam questionáveis as inconformidades apontadas na vistoria final, não sendo possível 
garantir que as avarias indicadas foram ocasionadas pelo Município. 

 
Além de descabida a cobrança do aluguel do mês de maio, também não restaram 

comprovadas e apropriadas as despesas indicadas no documento datado de 31/03/2022 em 
que a imobiliária requer o pagamento no valor total de R$ 2.224,16, já que a pintura (R$ 
1.500,00) e a limpeza (R$ 130,00) foram providenciados pelo Município até o dia 26/04/2022, a 
fatura de água (R$ 38,79) foi paga pelo Município em 25/03/2022 conforme comprovante, e a 
substituição de vidro (R$ 95,00) não possui qualquer comprovação de dispêndio tanto pelo 
Município como pela imobiliária, sendo que os serviços rescisórios (R$ 172,50) que, segundo 
a funcionária da imobiliária indicou na conversa por aplicativo, correspondem a 10% dos 
serviços a serem refeitos, tratam-se de despesas extracontratuais em relação ao Município, 
visto que o contrato de locação não foi firmado com a Imobiliária Casaril e a administração 
do imóvel pela imobiliária foi convencionada diretamente pelo proprietário. 

 
Assim sendo, considerando os atrapalhos dos envolvidos e a ausência de alguns 

comprovantes, ainda que tenha sido oportunizada a manifestação de todos os interessados 
nos pesentes autos, restam seguramente demonstradas as seguintes despesas e responsabili-
dades pelo Município: 

 
Aluguel de fevereiro R$ 2.159,04 
Aluguel de março R$ 2.159,04 
Aluguel até 26/04 R$ 1.871,16 
TOTAL R$ 6.189,24 

 
Nesse contexto, diante de um instrumento inválido (que extrapola o prazo) ou ine-

xistente, o art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, contemplando, no âmbito dos contra-
tos administrativos, o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, dispôs que: "a 
nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver execu-
tado até a data em que ela for declarada, e por outros prejuízos regularmente comprovados (...)". 

 
No âmbito do Direito Administrativo, e especialmente quanto aos serviços presta-

dos em virtude de contratos administrativos inválidos ou inexistentes, a doutrina é uníssona 
na aplicação do aludido princípio geral de direito: 

1Doc:          64/110



 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Página 4 de 9 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030 
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br 

 

 

"Mas, mesmo no caso do contrato nulo, pode tornar-se devido o pagamento dos trabalhos realiza-
dos ou dos fornecimentos feitos à Administração, uma vez que tal pagamento não se funda 
em obrigação contratual, e sim no dever moral de indenizar toda a obra, serviço ou material rece-
bido e auferido pelo Poder Público, ainda que sem contrato ou com contrato nulo, porque o Estado 
não pode tirar proveito da atividade do particular sem a correspondente indenização”. (Hely Lo-
pes Meirelles) 1 (g.n.) 
 
Esse também é o entendimento que deflui de Marçal Justen Filho2, que noticia a 

convergência de doutrina e jurisprudência no seguinte sentido: 
 

“A eventual invalidade do ato jurídico que conduziu o particular a realizar prestação em benefício 
do Estado não legitima o enriquecimento sem causa. Caberá a restituição do equivalente ao que o 
particular executou em prol do Estado. Se tal se verificar como impossível, a solução será a inde-
nização pelo correspondente. (...) 
Esses são os princípios gerais que disciplinam o relacionamento entre a Administração e o parti-
cular. Mas existe solução específica no Direito brasileiro para o caso de contratações defeituosas. 
O legislador brasileiro efetivou opção clara pelas soluções compatíveis com um Estado Democrá-
tico de Direito. Além de todas as determinações atinentes à responsabilização civil do Estado, 
consagrou-se a disciplina específica do parágrafo único do art. 59 para a contratação administra-
tiva inválida. Daí se segue que a invalidação, por nulidade absoluta, de qualquer ajuste de vonta-
des entre Administração e particular gerará efeitos retroativos, mas isso não significará o puro e 
simples desfazimento de atos. Será imperioso produzir a compensação patrimonial para o particu-
lar, sendo-lhe garantido o direito de haver tudo aquilo que pelo ajuste lhe fora assegurado e, ainda 
mais, a indenização por todos os prejuízos que houver sofrido.” (g.n.) 
 
No presente caso, a responsabilidade não é apenas contratual, mas também extra-

contratual, eis que consequente de invalidade do e, portanto, decorre de fato administrativo. 
Vê-se, portanto, que a Administração Pública deve ressarcir os danos causados e não ressar-
cidos durante a vigência do instrumento contratual, sendo esta obrigação de caráter contra-
tual e também extracontratual e proveniente da vedação do enriquecimento sem causa. 

 
Sabe-se que a licitação é a regra. A não licitação, a exceção. E o presente caso consti-

tui a exceção da exceção, que é a locação de um bem ao Poder Público derivada de um con-
trato que não apresentou a plena regularidade no período da sua execução.  

 
Para estes casos, reconhecida pela Administração a efetiva locação do bem com a re-

alização de danos e a obrigação de efetuar o pagamento, a forma de fazê-lo poderá ser atra-
vés de:  

 
- termo de ajuste de contas: se providenciado no mesmo exercício financeiro da 
despesa, ou 
- reconhecimento de dívida: se providenciado em exercício financeiro diverso. 
 

                                                 

1 In: Direito Administrativo Brasileiro, ed. RT, 1992. 
2 In: Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 15ª ed. São Paulo: Dialética, 2012. 
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O presente caso se enquadra na hipótese de ajuste de contas e, dessa forma, a despe-
sa deverá ser empenhada na dotação orçamentária julgada adequada pelo Departamento 
Municipal de Contabilidade, MAS SOB O REGIME DE INDENIZAÇÃO OU RESSARCI-
MENTO, nos termos dos arts. 37 e 383 da Lei nº. 4.320/64, nos termos dos arts. 37 e 384 da Lei 
nº. 4.320/64, de modo a atender as despesas do exercício vigente e visando não incorrer nas 
sanções impostas pelo Decreto-Lei 201/67 e pela Lei n.º 10.028/2000 – Lei de Crimes Fiscais, 
além da Lei Complementar n.º 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 
As regras legais aplicáveis à matéria são, especialmente, a Lei de Licitações (Lei nº. 

8.666/93) e a Lei de Contabilidade Pública e Orçamento (Lei nº. 4.320/64), que regulamentam 
a modalidade de indenização ao particular, pelo Poder Público, por um ajuste ou serviço que 
prestou ou por um produto que forneceu sem a devida cobertura contratual. 

 
Aqui cabe analisar que, embora haja a emissão de Nota de Empenho nº. 3495/2022 

relativa ao aluguel correspondente a 26 dias do mês de fevereiro, no importe de R$ 1.871,16, 
entende-se pela necessidade de ser realizado o seu estorno e contabilizado referido valor no 
montante total estabelecido na tabela acima, de modo a ser pago ao locador do imóvel a títu-
lo de indenização, visando, assim, a objetividade e transparência na realização da despesa 
pública. 

 
Alguns requisitos devem ser observados, sendo o primeiro pressuposto subjetivo 

que deve ser analisado é a excepcionalidade da situação. Ou seja, o reconhecimento de dívi-
da é medida excepcional, razão pela qual não deverá ser utilizada em toda e qualquer situa-
ção, mas tão-somente em situações que constituam exceção.  

 
O outro aspecto subjetivo que deve ser acrescido é a boa-fé do fornecedor ou pres-

tador de serviço ou, no caso, do locador do imóvel. Inconcebível admitir-se que o beneficiá-
rio do reconhecimento tenha agido de má-fé em que, sabendo inexistente ou inválido (com o 
prazo expirado) o contrato, manteve a disponibilidade do bem. 

 
Extrai-se da lei esse conceito de necessidade da boa-fé especialmente da segunda 

parte do parágrafo único, do artigo 59 da Lei nº 8666/93: 

                                                 

3 Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com 
saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição 
interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de 
dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológi-
ca.  

Art. 38. Reverte à dotação a importância de despesa anulada no exercício; quando a anulação ocorrer após o encerra-
mento dêste considerar-se-á receita do ano em que se efetivar. 

4 Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com 
saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição 
interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de 
dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológi-
ca.  

Art. 38. Reverte à dotação a importância de despesa anulada no exercício; quando a anulação ocorrer após o encerra-
mento dêste considerar-se-á receita do ano em que se efetivar. 
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Parágrafo Único - A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado 
pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regular-
mente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de 
quem lhe deu causa. (g.n.) 
 
O terceiro elemento subjetivo consiste na apuração das responsabilidades de quem 

deu causa à prática de não reparar os danos decorrentes do uso do bem sem o ressarcimento 
no momento oportuno. Importante frisar que o pagamento dos valores devidos sem cobertu-
ra de contrato válido exige a apuração das responsabilidades. 

Salienta-se que a apuração de responsabilidade não corresponde especificamente à 
necessidade de aplicação de penalidades, eis que estas dependem da apuração de dolo ou 
erro grosseiro do agente, mas serve, precipuamente, para viabilizar mudanças de postura 
errática e alterações dos fluxos que se mostraram ineficientes.   

No presente caso, não se vislumbra má-fé do locador – sem adentrar na análise da 
conduta da imobiliária –, pois disponibilizou o bem utilizado pela SEMDETEC, sendo que a 
demora nas providências finais de entrega do imóvel e a falta de pagamento tempestivo de-
vem ser apuradas e, se for o caso, responsabilizadas. Nesse sentido é a Orientação Normativa 
da Advocacia Geral da União nº 04/2009:  

 
“A despesa sem cobertura contratual dever{ ser objeto de reconhecimento da obrigação de indeni-
zar nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993, sem prejuízo da apuração da 
responsabilidade de quem lhe der causa.” 
 
Ademais, a Lei nº 4.320/64 estatui regras de direito financeiro público e para o pa-

gamento das despesas contraídas pelo ente administrativo. Denota-se que o contrato efetiva-
do com base no regramento da Lei nº. 8.666/93 constitui pressuposto válido para que se ad-
mita a liquidação, conforme dispõe o art. 63, § 2º de seu texto: 

 
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por 
base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. 
(...)  
§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base: 
I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo; 
II - a nota de empenho; 
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço. 
 
O ajuste de contas/reconhecimento de dívida não é substitutivo do contrato, que é a 

regra, mas hipótese meramente formal, prevista em lei, de uma situação excepcional, como 
dito anteriormente. O permissivo para o pagamento vem da própria Lei nº 4.320/64, em seu 
art. 62, a saber: 

 
Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação. 
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Os tribunais admitem o reconhecimento de dívida e o ajuste de contas, mesmo que 

em esparsas decisões. Vejamos, inicialmente, decisões do Superior Tribunal de Justiça acerca 
do tema: 

 
Segundo jurisprudência pacífica desta Corte, ainda que o contrato realizado com a Administração 
Pública seja nulo, por ausência de prévia licitação, o ente público não poderá deixar de efetuar o 
pagamento pelos serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes da administração, desde que 
comprovados, ressalvada a hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a nulidade. 
(...) (AgRg no Ag 1056922/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 11/03/2009) 
 
Da mesma corte, mas de autoria do Ministro Luiz Fux: 
 
(...) O ordenamento jurídico pátrio veda o enriquecimento sem causa em face de contrato admi-
nistrativo declarado nulo porque inconcebível que a Administração incorpore ao seu patrimônio 
prestação recebida do particular sem observar a contrapartida, qual seja, o pagamento correspon-
dente ao benefício. (REsp 753039/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado 
em 21/06/2007, DJ 03/09/2007, p. 122) 
 
O Tribunal de Contas da União age no mesmo sentido, de proteger o fornecedor de 

boa-fé que atendeu o Poder Público com serviços ou produtos, mesmo sem contrato, sendo-
lhe devido o ressarcimento de valores, para que não reste caracterizado o enriquecimento 
sem causa da administração: 

 
Embora o Acórdão embargado tenha determinado a anulação da licitação e do contrato decorrente, 
permanece a obrigação da Administração em indenizar a empresa contratada pelos serviços exe-
cutados até a sustação do contrato, consoante o disposto no parágrafo único do art. 59 da 
Lei 8.666/93. (Acórdão n. 2.240/2006, Plenário, rel. Min. Valmir Campelo) 
(...) 2. Conforme já abordado nos parágrafos 18.3 e 18.8 da presente instrução, para honrar o pa-
gamento dos serviços efetivamente prestados o INSS adotou procedimento de reconhecimento de 
dívida, previsto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/93, tendo sido também instaurado o 
devido processo administrativo para apuração de responsabilidade de quem lhe deu causa. (GRU-
PO I – CLASSE VII – PLENÁRIO - TC 001.834/2002-3, Ministro Valmir Campelo). 
 
Conclui-se, de acordo com a jurisprudência, que a prática do ajuste de contas é regu-

lar, tem amparo nas normas em vigor e que, se atenta aos ditames que a moldam, pode ser 
uma alternativa ao prejuízo do particular que disponibilizou seu bem, mas que não obteve o 
pagamento decorrente de providências tardias e está condicionado a perder valores em favor 
da Administração. Assim sendo, restou comprovado que: 

 
1 - Existe instrumento previamente formalizado; 
2 – O imóvel foi efetivamente utilizado pela Administração Pública Municipal; 
3 - Os danos foram realizados pela Administração em decorrência da tardia desocu-

pação do imóvel; 
4 - Os valores dos danos foram apurados de acordo com a economicidade; 
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5 - Não se pode admitir o enriquecimento sem causa da Administração; 
6 - Existe previsão legal na Lei de Licitações e na Lei de Contabilidade Pública para 

pagamento. 
 
Portanto, para viabilizar o pagamento deverá ser realizada a indicação da dotação 

orçamentária apropriada ao caso e, posteriormente, ser lavrado Termo de Ajuste de Contas 
(art. 63, § 2º, da Lei nº 4.320/64), no qual constará a descrição do objeto e a quitação, sem res-
salvas, para a locadora do imóvel, sob o regime de indenização/ressarcimento. 

 
Um resumo do Termo de Reconhecimento de Dívida deverá ser publicado no Diário 

Oficial do Município e do Estado para que a sociedade e os órgãos de controle tenham co-
nhecimento da existência da locação do imóvel e do valor das pendências e possam exercer a 
devida fiscalização sobre a sua legalidade e economicidade. 

 
A ausência dessa divulgação representaria afronta ao princípio da publicidade, pre-

visto no art. 37, caput, da Constituição Federal, e no art. 3º, caput, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
Uma única ressalva é necessária no presente caso: o gestor, ao admitir o ajuste de 

contas, deve prever uma apuração dos responsáveis que deram causa à demora nas provi-
dências cabíveis e ao não pagamento de forma tempestiva, além de determinar a revisão dos 
fluxos utilizados para o expediente para evitar novos erros. Essa apuração pode se dar neste 
mesmo processo administrativo ou por meio de ato nomeando uma comissão disciplinar ou 
uma tomada de contas especial. Dependendo da situação, o gestor deverá tomar as medidas 
proporcionais ao ato e aos prejuízos causados. 

 
Essa ordem de apuração é imprescindível à legalidade do termo de reconhecimento 

de dívida na gestão pública. 
 
3. CONCLUSÃO 

 
ANTE O EXPOSTO, opina-se pela consecução do devido RECONHECIMENTO DE DÍVI-

DA/AJUSTE DE CONTAS relativo aos aluguéis devidos pela Administração Municipal pela 
ocupação do imóvel locado para a instalação do Poupa Tempo junto ao proprietário 
TERCÍLIO AUGUSTO SPILLER, referente ao Contrato de Locação n.º 308/2017 (Dispensa n.º 
49/2017), providenciando-se o pagamento devido no valor total de R$ 6.189,24, (seis mil cen-
to e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), recomendando-se, por fim, as seguintes 
providências: 

 
(a) ao Prefeito Municipal para que se manifeste no sentido de autorizar a realização 

do Reconhecimento de Dívida/Ajuste de Contas, atestando a ocorrência da utilização do 
imóvel e a necessidade do pagamento das pendências e dos danos causados. Nesse despa-
cho, o Prefeito ainda deve determinar que se apurem os motivos da demora nas providências 
cabíveis e ao não pagamento de forma tempestiva, além de determinar a revisão dos fluxos 
utilizados para o expediente para evitar novos erros; 
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(b) à Secretaria Municipal de Finanças para que o setor orçamentário informe a dis-
ponibilidade orçamentária e financeira para o pagamento do débito, sob o regime de inde-
nização/ressarcimento, bem como, caso julgue adequado ao caso, viabilize a abertura de 
crédito adicional especial para pagamento de despesas de outro exercício, encaminhando ao 
Prefeito as informações necessárias para ser solicitada a devida autorização legislativa. Ao 
mesmo tempo, recomenda-se que seja realizado o estorno da Nota de Empenho nº. 3495/2022 
conforme fundamentação acima exposta; 

 
(c) à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico para des-

pacho final, reconhecendo o débito mediante a assinatura conjunta de 3 (três) servidores 
(preferencialmente que tenham acompanhado a utilização do imóvel e a ocorrência das pen-
dências), com a indicação do pagamento dos valores devidos, bem como providenciando 
ciência pelo proprietário ou responsável pelo imóvel no mesmo documento; 
 

(d) após a publicação da lei autorizadora ou indicação da dotação orçamentária 
adequada pela Secretaria Municipal de Finanças, o Departamento de Compras, Licitações e 
Contratos deverá elaborar o Termo de Reconhecimento de Dívida/Ajuste de Contas com o 
locador e providenciar a publicação de extrato do mesmo no Diário Oficial do Estado, do 
Município (AMP) e no campo adequando do portal da transparência do Município de Fran-
cisco Beltrão; 

 
(e) ao final, dê-se ciência ao Controle Interno, por força do art. 83, § 2º, da Lei Orgâ-

nica Municipal.5  
 
É o parecer, submetido à honrosa apreciação de Vossa Senhoria. 

 
 Francisco Beltrão/PR, 14 de julho de 2022. 
 

CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE 
       DECRETOS 040/2015 - 013/2017 

           OAB/PR 41.048 

                                                 

5 “Art. 83. (...) § 2º. O controle interno buscará manter a regularidade na realização da receita e da 
despesa, acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execução orçamentária e os resultados alcançados, 
bem como a perfeita execução dos contratos de que seja parte o Município.” 
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  Protocolo 9- 5.737/2022

De: Lucas F. - GP-AJ

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos  - A/C Bianca N.

Data: 18/07/2022 às 07:50:03

 

Segue despacho 547 2022 para assinatura pelo Prefeito Municipal

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

despacho_547_2022.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Cleber Fontana 18/07/2022 15:04:17 1Doc MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO CNPJ 77.816.5...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: E893-B2C4-8148-B19B 

1Doc:          71/110



 
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Página 1 de 1 
CNPJ: 77.816.510/0001-66 - Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n.º 1.000 - CEP 85.601-030 - Fone: (46) 3520-2121 

E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br 

 
 

 
DESPACHO N.º 547/2022 

 
 

PROCESSO N.º :  5.737/2022 
REQUERENTE :  SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO 
OBJETO :  LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO POUPA TEMPO 
ASSUNTO : RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 
 

 
 

O requerimento protocolado busca o deferimento de reconhecimento de dívi-
da para pagamento de valor não adimplido pelo Município referente à locação de imóvel 
para instalação do Poupa Tempo.  

 
Constam do processo administrativo a solicitação da Secretaria, comprovan-

tes, justificativas, documentos pertinentes e parecer jurídico. 
 
Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento 

formulado e o teor do parecer jurídico n.º 0989/2022, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, DEFIRO PARCIALMENTE o pe-
dido de reconhecimento de dívida, autorizando o pagamento do valor de R$ 6.189,24 em 
favor do Requerente, conforme processo administrativo. 

 
Encaminhe-se ao Departamento de Licitações para cumprimento, autorizada 

aposição de assinatura digitalizada no termo. 
 
Comunique-se a parte interessada e atente-se ao item “a” da conclusão do pa-

recer jurídico. 
 
Francisco Beltrão, 18 de julho de 2022. 

 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal  
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  Protocolo 10- 5.737/2022

De: Raissa W. - SMA-LC-ALT

Para: SMF-CONT - Contabilidade  - A/C Zeli J.

Data: 18/07/2022 às 11:13:53

 

Bom dia!

Segue para cumprimento da alínea "b"  do Despacho 8:

(b) à Secretaria Municipal de Finanças para que o setor orçamentário informe a disponibilidade orçamentária e
financeira para o pagamento do débito, sob o regime de indenização/ressarcimento, bem como, caso julgue
adequado ao caso, viabilize a abertura de crédito adicional especial para pagamento de despesas de outro exercício,
encaminhando ao Prefeito as informações necessárias para ser solicitada a devida autorização legislativa. Ao mesmo
tempo, recomenda-se que seja realizado o estorno da Nota de Empenho nº. 3495/2022 conforme fundamentação
acima exposta;

Aguardo

Muito obrigada!

Atenciosamente,

_

Raissa Katherine Weierbacher 

Agente Administrativo
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  Protocolo (Nota interna 18/07/2022 11:16) 5.737/2022

De: Raissa W. - SMA-LC-ALT

Para:  -  

Data: 18/07/2022 às 11:16:15

 

Zeli Maria Raota Jonikaites - SMF-CONT

Peço desculpas, enviei antes da assinatura do Prefeito Municipal no despacho 9.

Peço que aguarde o mesmo antes de realizar o solicitado.

Obrigada.
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  Protocolo 11- 5.737/2022

De: Zeli J. - SMF-CONT

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos 

Data: 18/07/2022 às 11:59:34

 

ok, aguardando confirmação de assinatura no Despacho do Prefeito Municipal

_

Zeli Maria Raota Jonikaites  

Contadora
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  Protocolo 12- 5.737/2022

De: Zeli J. - SMF-CONT

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos  - A/C Raissa W.

Data: 19/07/2022 às 09:37:38

 

Encaminho Informação com indicação orçamentária para contabilização  do reconhecimento de dívida, objeto deste
processo.

_

Zeli Maria Raota Jonikaites  

Contadora

Anexos:

Informacao_7_2022_Tercilio_Augusto_Spiller_SEMDETEC.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Zeli Maria Raota Jonikaite... 19/07/2022 09:42:52 1Doc ZELI MARIA RAOTA JONIKAITES CPF 722.XXX.XXX-...

Elois Felicio Rodrigues 08/08/2022 09:33:43 1Doc ELOIS FELICIO RODRIGUES CPF 176.XXX.XXX-04

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 3B05-D3E4-D9A1-0A2E 
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
Estado do Paraná 

 
 
 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030 
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrão.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br 

INFORMAÇÃO Nº 07/2022 – SMF/DC 
 

Francisco Beltrão, aos 18 dias do mês de julho de 2022 
 
 

Assunto:  PROCESSO Nº 5737/2022 – RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 
Parecer jurídico: 0989/2022 de 14/07/2022 
 
Referente:  LOCAÇÃO DO IMÓVEL APÓS DESOCUPAÇÃO PELO POUPA 
TEMPO 
 
Fornecedor:  TERCILIO AUGUSTO SPILLER 
   CPF Nº 025.725.409-91 
Ordenador da 
Despesa:  Liliana Paula Nogueira de Andrade – Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Tecnológico 
 
 
   Atendendo a solicitação contida no Parecer Jurídico supracitado, Item 
3. Conclusão, letra “b”. 
   Informamos a dotação orçamentária, conforme indicação contida no 
Parecer Jurídico “SOB O REGIME DE INDENIZAÇÃO OU RESSARCIMENTO”.  
Portanto, o empenho deverá seguir a orientação jurídica, na seguinte classificação: 
05.002.23.122.2301.2-011 – Manter atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
e Tecnológico 
Conta: 1190 
Fonte de Recursos: 000 – Ordinários Livress 
Natureza da Despesa: 3.3.90.93.99.01 – Indenização/Ressarcimento 
Valor: R$ 6.186,24 (seis mil, cento e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos), em 
conformidade com o Despacho nº 547/2022 do Prefeito Municipal. 
 
   Em relação ao pagamento, aguardamos o atendimento dos demais itens 
do Parecer Jurídico, do empenho, conforme processo normal, para que o pagamento seja 
efetuado. 
 
   No que se refere ao estorno da Nota de Empenho nº 3495/2022, 
aguardamos a solicitação da ordenadora da despesa. 
 
   É a informação. 
 
 
  Zeli Maria Raota Jonikaites                                                    Elois Felício Rodrigues 
Contadora CRC-PR 052130/O                                        Secretário Municipal da Fazenda 
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  Protocolo 13- 5.737/2022

De: Raissa W. - SMA-LC-ALT

Para: SMDET-PT-CN - Poupa Tempo Cidade Norte  - A/C Joselma E.

Data: 19/07/2022 às 10:02:34

 

Bom dia!

Seguindo a tramitação. Pedimos que a secretaria cumpra alínea "C" do despacho 8 para darmos sequência ao
solicitado.

(c) à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico para despacho final, reconhecendo o débito
mediante a assinatura conjunta de 3 (três) servidores (preferencialmente que tenham acompanhado a utilização do
imóvel e a ocorrência das pendências), com a indicação do pagamento dos valores devidos, bem como
providenciando ciência pelo proprietário ou responsável pelo imóvel no mesmo documento;

Aguardo.

atenciosamente,

_

Raissa Katherine Weierbacher 

Agente Administrativo
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  Protocolo 14- 5.737/2022

De: Joselma E. - SMDET-PT-CN

Para: SMDET - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico 

Data: 20/07/2022 às 13:54:36

 

Boa tarde

Segue em anexo o Despacho para dar andamento ao processo.

Atenciosamente

_

Joselma Cabral

COORDENADORA

Anexos:

MODELO_DESPACHO_POUPA.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Joselma Eliani 20/07/2022 13:55:04 1Doc JOSELMA ELIANI CPF 034.XXX.XXX-84

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 69BC-F711-6CF2-AC9D 
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MUNIClPIO DE FRANCISCO BELTRAO 

Estado do Parana 

 
Francisco Beltrao, 20 de julho de 2022. 

 
 

 PROTOCOLO: 5.737/2022 

 REQUERENTE: TERCÍLIO AUGUSTO SPILLER 

ASSUNTO: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA – CONTRATO DE ALUGUEL 
 
 

DESPACHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECONÔMICO E 
TECNOLÓGICO/ POUPA TEMPO CIDADE NORTE 

 
Considerando o pedido formulado por Raissa Katherine Weierbacher do Departamento de Contabilidade da 

Prefeitura Municipal, em que concordamos com todo o processo descrito em efetuar o pagamento do aluguel e suas 
dispesas conforme anexos no valor  o TOTAL R$ 6.189,24; 

 
 

Considerando que a Secretaria de Des. Econ. e Tecnológico/setor Poupa Tempo Cidade 
Norte manifestou-se favoravelmente ao reconhecimento da dívida; 

Considerando o Parecer Jurídico do Despacho 8- do Protocolo 5.737/2022 que 
estabelece: à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Tecnológico para despacho final, reconhecendo o débito mediante a assinatura conjunta de 3 
(três) servidores (preferencialmente que tenham acompanhado a utilização do imóvel e as 
ocorrências), com a indicação do pagamento dos valores devidos, bem coma ciência pelo 
proprietário no mesmo documento; 

 
Considerando o despacho 9- do Protocolo 5.737/2022 de Deferimento pelo Prefeito 

Municipal Cleber Fontana autorizando o pagamento do valor de R$ 6.189,24 (seis mil, cento e 
oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos) em favor do Requerente, conforme processo 
administrativo atestando a ocorrência das avarias; 

 
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, reconhece a 

necessidade do pagamento do débito de R$ 6.189,24 (seis mil, cento e oitenta e nove reais e vinte e 
quatro centavos) em favor do Requerente TERCÍLIO AUGUSTO SPILLER, conforme processo 
administrativo em questão e encaminha o processo para os demais setores para pagamento. 

 
 
 
 

      Liliana Paula de Andrade 

                    Secretária 
Secretaria Municipal de Des. Econ. e 

Tecnológico 
 

 
, I . - 

            Joselma Eliani Cabral Inacio 

Coordenadora 
Poupa Tempo Cidade Norte 

 
 

 
 
 
 
 

 Rua Octavia no Teixeira dos Santos, 1.000 - Caixa Postal 51 - CEP 8S601-0J0 
rNPI 77 A1f.. c;1 n /()(1(11 _f.,(., _ TPIPfrrnp• ( d.f.,) '.l<;")(I_? 1? 1 
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  Protocolo 15- 5.737/2022

De: Joselma E. - SMDET-PT-CN

Para: SMA - Secretaria Municipal de Administração  - A/C Antonio B.

Data: 20/07/2022 às 15:25:00

 

Boa tarde

Segue para despacho

Atenciosamente

_

Joselma Cabral

COORDENADORA

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante Data Assinatura

Joselma Eliani 20/07/2022 15:28:54 1Doc JOSELMA ELIANI CPF 034.XXX.XXX-84

Aline Bonissoni Fernandes 20/07/2022 16:22:33 1Doc ALINE BONISSONI FERNANDES CPF 081.XXX.XXX-06

Antonio Carlos Bonetti 20/07/2022 16:27:32 1Doc ANTONIO CARLOS BONETTI CPF 340.XXX.XXX-49

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: C2A7-B59C-C60D-D2AF 
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  Protocolo 16- 5.737/2022

De: Joselma E. - SMDET-PT-CN

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos  - A/C Raissa W.

Data: 20/07/2022 às 17:21:08

 

Segue assinaturas conforme pedido do processo

Grata

_

Joselma Cabral

COORDENADORA
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  Protocolo (Nota interna 21/07/2022 09:40) 5.737/2022

De: Raissa W. - SMA-LC-ALT

Para:  -  

Data: 21/07/2022 às 09:40:46

 

Joselma Eliani - SMDET-PT-CN

O parecer enviado está considerando que eu fiz a solicitação, quando na verdade foi o setor jurídico e é preciso
conter no mesmo, as informações dos 3 servidores que assinarão o seu parecer e a assinatura da empresa
concordando com ele. É preciso fazer a correção para darmos sequência ao solicitado.

"Considerando o pedido formulado por Raissa Katherine Weierbacher do Departamento de Contabilidade da
Prefeitura Municipal, em que concordamos com todo o processo descrito em efetuar o pagamento do aluguel e
suas dispesas conforme anexos no valor o TOTAL R$ 6.189,24;"

"Liliana Paula de Andrade Secretária Secretaria Municipal de Des. Econ. e Tecnológico , I . - Joselma Eliani Cabral
Inacio Coordenadora Poupa Tempo Cidade Norte" Falta as informações dos demais servidores e da Empresa.

Obrigada.

_

Raissa Katherine Weierbacher 
Agente Administrativo
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  Protocolo 17- 5.737/2022

De: Joselma E. - SMDET-PT-CN

Para: SMA-LC - Licitacoes e Contratos  - A/C Raissa W.

Data: 21/07/2022 às 12:52:17

 

Segue para dar continuidade

Grata

_

Joselma Cabral

COORDENADORA

Anexos:

DESPACHO_POUPA_2_.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Joselma Eliani 21/07/2022 12:52:48 1Doc JOSELMA ELIANI CPF 034.XXX.XXX-84

Clair Joselda 21/07/2022 13:52:21 1Doc CLAIR JOSELDA CPF 026.XXX.XXX-63

Luciana Dani 21/07/2022 13:59:33 1Doc LUCIANA DANI CPF 015.XXX.XXX-16

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 5A4A-3FC6-622C-233E 
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MUNIClPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Parana 

 
Francisco Beltrão, 21 de julho de 2022. 

 
 

 PROTOCOLO: 5.737/2022 

 REQUERENTE: TERCÍLIO AUGUSTO SPILLER 

ASSUNTO: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA – CONTRATO DE ALUGUEL 
 
 

DESPACHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECONÔMICO E 
TECNOLÓGICO/ POUPA TEMPO CIDADE NORTE 

 
Considerando o pedido formulado pelo Departamento Jurídico da Prefeitura Municipal, em que concordamos com 
todo o processo descrito em efetuar o pagamento do aluguel e suas dispesas conforme anexos no valor  o TOTAL 
R$ 6.189,24; 
 
 

Considerando que a Secretaria de Des. Econ. e Tecnológico/setor Poupa Tempo Cidade 
Norte manifestou-se favoravelmente ao reconhecimento da dívida; 

Considerando o Parecer Jurídico do Despacho 8- do Protocolo 5.737/2022 que 
estabelece: à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico 
para despacho final, reconhecendo o débito mediante a assinatura conjunta de 3 (três) servidores 
(preferencialmente que tenham acompanhado a utilização do imóvel e as ocorrências), com a 
indicação do pagamento dos valores devidos, bem coma ciência pelo proprietário no mesmo 
documento; 

 
Considerando o despacho 9- do Protocolo 5.737/2022 de Deferimento pelo Prefeito 

Municipal Cleber Fontana autorizando o pagamento do valor de R$ 6.189,24 (seis mil, cento e 
oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos) em favor do Requerente, conforme processo 
administrativo atestando a ocorrência das avarias; 

 
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, reconhece a 

necessidade do pagamento do débito de R$ 6.189,24 (seis mil, cento e oitenta e nove reais e vinte e 
quatro centavos) em favor do Requerente TERCÍLIO AUGUSTO SPILLER, sendo o mesmo representado 
pela CASARIL IMOBILIÁRIA LTDA-EPP,Cnpj:15.743.320/0001-09, situada na Rua São Paulo, 
1234 - Sala 01 conforme processo administrativo em questão e encaminha o processo para os 
demais setores para pagamento. 

 
 
 

Joselma Eliani Cabral Inacio 
Coordenadora 

Poupa Tempo Cidade Norte 
 

Luciana Dani 
Agente de Crédito 

Poupa Tempo Cidade Norte 
 

 
 

Clair Joselda Testa 
Servidora 

Poupa Tempo Cidade Norte 
 

                                Rua Octavia no Teixeira dos Santos, 1.000 - Caixa Postal 51 - CEP 8S601-000 
                         CNPJ: 77.816.510/0001-66, Telefone: 46-3520-2121 

 

 

1Doc:          86/110



  Protocolo 18- 5.737/2022

De: Joselma E. - SMDET-PT-CN

Para: SMA-LC - Licitacoes e Contratos  - A/C Raissa W.

Data: 21/07/2022 às 15:27:49

 

Olá Raissa

Segue o Despacho e assinaturas para conferência.

Se tem algo errado ainda me fala.

Grata

_

Joselma Cabral

COORDENADORA
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  Protocolo (Nota interna 22/07/2022 10:10) 5.737/2022

De: Raissa W. - SMA-LC-ALT

Para:  -  

Data: 22/07/2022 às 10:10:21

 

Joselma Eliani - SMDET-PT-CN

Falta apenas a assinatura confirmando a ciência da empresa. 

Atenciosamente, 

_

Raissa Katherine Weierbacher 

Agente Administrativo
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  Protocolo (Nota interna 22/07/2022 16:24) 5.737/2022

De: Joselma E. - SMDET-PT-CN

Para:  -  

Data: 22/07/2022 às 16:24:54

 

Aguardando o parecer da Empresa.

Grata

_

Joselma Cabral

COORDENADORA
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  Protocolo 19- 5.737/2022

De: Joselma E. - SMDET-PT-CN

Para: SMA-LC - Licitacoes e Contratos  - A/C Raissa W.

Data: 25/07/2022 às 15:05:46

 

Boa tarde

Segue em anexo documento assinado pela Empresa.

Grata

_

Joselma Cabral

COORDENADORA

Anexos:

CASARIL_OFICIO_ASSINADO.pdf
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  Protocolo 20- 5.737/2022

De: Joselma E. - SMDET-PT-CN

Para: SMA-LC - Licitacoes e Contratos 

Data: 19/08/2022 às 11:50:47

 

Bom dia

Segue em anexo o Termo de Ajuste assinado.

Atenciosamente

_

Joselma Cabral

COORDENADORA

Anexos:

TERMO_DE_AJUSTE_E_RECONHECIMENTO_DE_DIVIDA_CASARIL.pdf
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  Protocolo 21- 5.737/2022

De: Marcelo C. - SMA-LC

Para: SMF - Secretaria Municipal da Fazenda 

Data: 22/08/2022 às 11:20:17

 

Bom Dia!

Segue em anexo TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 5737/2022, para assinatura das testemunhas.

Atenciosamente,

_

Marcelo Felipe de Costa 
Departamento de Licitações - 46 3520-2149.

Anexos:

TERMO_DE_AJUSTE_E_RECONHECIMENTO_DE_DIVIDA_CASARIL.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Liliana Paula de Andrade 22/08/2022 13:58:59 1Doc LILIANA PAULA DE ANDRADE CPF 037.XXX.XXX-30

Antonio Carlos Bonetti 22/08/2022 15:37:13 1Doc ANTONIO CARLOS BONETTI CPF 340.XXX.XXX-49

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 5363-81B3-1F15-5832 
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  Protocolo 22- 5.737/2022

De: Marcelo C. - SMA-LC

Para: SMA-LC - Licitacoes e Contratos 

Data: 22/08/2022 às 16:46:45

 

Boa Tarde!

Segue Publicação do Termo de Contas e Reconhecimento de Dívida, Processo Administrativo n° 5.737/2022.

Atenciosamente,

_

Marcelo Felipe de Costa 

Departamento de Licitações - 46 3520-2149.

Anexos:

PUBLICACAO_TERMO_DE_AJUSTE_DE_CONTAS_E_RECONHECIMENTO_DE_DIVIDA_TERCILIO_AUGUSTO_SPILLER.pdf
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Publicado por: 
Raissa Katherine Weierbacher 

Código Identificador:E5524FB2 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS 

 
A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de 
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 
8.666/93 e legislação complementar, torna público rerratificação de 
extrato de Termo de Ajuste de Contas e Reconhecimento de Dívida: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e o senhor 
TERCILIO AUGUSTO SPILLER. 
O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E 
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA tem por objeto a liquidação do 
valor devido pelo Município de Francisco Beltrão, causadas pela 
Administração Municipal no que concerne aos reparos e serviços 
refeitos no imóvel após a desocupação pelo Poupa Tempo, bem como 
relativo à locação do período de fevereiro a maio de 2022 junto ao 
proprietário TERCÍLIO AUGUSTO SPILLER, referente ao Contrato 
de Locação n.º 308/2017 (Dispensa n.º 49/2017), providenciando-se o 
pagamento devido no valor total de R$ 6.189,24 (seis mil cento e 
oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), conforme contido no 
processo nº 5737/2022, de 01 de junho de 2022. 
O reconhecimento da dívida no valor de R$ 6.189,24 (seis mil cento e 
oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), conforme estabelecido 
na cláusula primeira do presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS 
E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, importa em total quitação da 
parcela devida ―SOB O REGIME DE INDENIZAÇÃO OU 
RESSARCIMENTO‖. Portanto, o empenho deverá seguir a orientação 
jurídica, na seguinte classificação 05.002.23.122.2301.2-011 – Manter 
atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 
Tecnológico. Conta: 1190 Fonte de Recursos: 000 – Ordinários 
Livress - Natureza da Despesa: 3.3.90.93.99.01 – 
Indenização/Ressarcimento Valor: R$ 6.186,24 (seis mil, cento e 
oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos), em conformidade com o 
Despacho nº 547/2022 do Prefeito Municipal. 
  
Francisco Beltrão, 26 de julho de 2022. 
  

Publicado por: 
Raissa Katherine Weierbacher 

Código Identificador:29D9EF9F 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
Processo: Inexigibilidade de licitação nº 62/2022 
  
OBJETO – Contratação de serviços veterinários para atendimento do 
centro de apoio a zoonoses e bem estar animal, conforme chamamento 
público nº 07/2022, de 25/05/2022. 
  
Em cumprimento ao disposto no Art. 26 da Lei Federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, torna-se público o resultado do processo em 
epígrafe: 
  
Item 
nº 

Código Especificação Valor total R$ 

1 82631 ANDERSON VET LTDA. 90.000,00 

2 82632 ANGELO MENIN - ME 90.000,00 

3 82633 CLIVET CLÍNICA VETERINÁRIA LTDA. - ME 90.000,00 

4 82634 FIEIRA E RUARO LTDA. 90.000,00 

5 82635 LAERCIO FAVERO LTDA. 90.000,00 

6 82636 LEONOR CASAGRANDE 90.000,00 

7 82637 PET CLINICA VETERINÁRIA LTDA. 90.000,00 

8 82638 RONIVAN GOBBI & CIA. LTDA 90.000,00 

  
Valor total dos gastos com o Processo de Inexigibilidade de Licitação 
nº 62/2022 - R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais). 
Fica autorizada a aposição de assinatura digitalizada do Prefeito no 
contrato. 
Homologo a presente inexigibilidade de licitação. 
  

Francisco Beltrão/PR, 26 de julho de 2022. 
  
CLEBER FONTANA 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Raissa Katherine Weierbacher 

Código Identificador:7106EFA0 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
  
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2022 – Processo 
nº 587/2022. 
OBJETO: Aquisição de 150 cadeiras e 25 mesas, confeccionadas em 
aço carbono, jogo de poltronas e mesa de alumínio fundido para 
utilização na casa de chás do Bairro Industrial. 
  
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: MENOR 
PREÇO GLOBAL POR ITEM 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto 
Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019; decreto Municipal nº 
251 de 20 de maio de 2020; Lei Complementar n.º 123/2006 e suas 
alterações e legislação complementar. 
  
EMPRESA VENCEDORA – MENOR PREÇO GLOBAL POR 
ITEM 
1 – R. D. COMERCIO DE MOVEIS LTDA. CNPJ N° 
06.336.209/0001-07. ITEM 01 R$ 16.425,50. ITEM 02 R$ 22.200,00. 
ITEM 03 R$ 15.325,00. 
VALOR TOTAL R$ 53.950,50 (cinquenta e três mil e novecentos 
e cinquenta reais e cinquenta centavos). 
  
Fica autorizada a aposição de assinatura digitalizada do Prefeito nos 
contratos. 
Homologo a presente licitação. 
  
Francisco Beltrão, 26 de julho de 2022. 
  
CLEBER FONTANA 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Raissa Katherine Weierbacher 

Código Identificador:020C642C 
 

DRH 
EXTRATO ADITIVOS JULHO 2022 

 
Município de Francisco Beltrão Pessoa Jurídica de Direito Público 
Interno devidamente inscrito no CNPJ/MF sob nº 778165010001/66, 
representado pelo Prefeito Municipal, torna público Extrato de 
Aditivo de Contrato Individual de Trabalho por prazo determinado 
para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse 
público, com fundamento no artigo 37, inciso IX da Constituição 
Federal, da Lei Municipal nº. 4.054/2013 e alterações. 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão-PR e EDUARDO 
PANSERA 
Matrícula: 1127545 EDITAL: 353/2021 Contrato nº 037/2022 
A carga horária passa a ser de 20 horas semanais a partir de 
04/07/2022. 
DATA DO ATO: 04/07/2022. 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão-PR e GISLAYNE ALINE 
OLIVEIRA DE FREITAS 
Matrícula: 1127558 EDITAL: 191/2021 Contrato nº 050/2022 
A carga horária passa a ser de 40 horas semanais a partir de 
20/07/2022. 
DATA DO ATO: 01/07/2022. 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão-PR e DAIANE PELUSO 
Matrícula: 1127301 EDITAL: 009/2021 Contrato nº 297/2021 
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  Protocolo 23- 5.737/2022

De: Marcelo C. - SMA-LC

Para: SMF-CONT - Contabilidade  - A/C Janice M.

Data: 22/08/2022 às 16:47:33

 

Boa Tarde!

Segue para emissão de empenho.

Atenciosamente,

_

Marcelo Felipe de Costa 

Departamento de Licitações - 46 3520-2149.
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  Protocolo 24- 5.737/2022

De: Janice M. - SMF-CONT

Para: Representante: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico E Tecnologico

Data: 24/08/2022 às 10:18:18

 

- Para cumprimento da alínea "b"  do Despacho 8:

(b) à Secretaria Municipal de Finanças para que o setor orçamentário informe a disponibilidade orçamentária e
financeira para o pagamento do débito, sob o regime de indenização/ressarcimento, bem como, caso julgue
adequado ao caso, viabilize a abertura de crédito adicional especial para pagamento de despesas de outro exercício,
encaminhando ao Prefeito as informações necessárias para ser solicitada a devida autorização legislativa. Ao mesmo
tempo, recomenda-se que seja realizado o estorno da Nota de Empenho nº. 3495/2022 conforme fundamentação
acima exposta;

- Conforme orientação na Informação nº 7/2022 - Despacho 12:

No que se refere ao estorno da Nota de Empenho nº 3495/2022, aguardamos a solicitação da ordenadora da
despesa. Liliana Paula de Andrade - SMDET

Atenciosamente,

_

Janice Corbari Maria 

Técnico em Contabilidade
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  Protocolo 25- 5.737/2022

De: Liliana A. - SMDET

Para: SMDET-PT-CN - Poupa Tempo Cidade Norte 

Data: 24/08/2022 às 15:44:31

 

solicitamos estorno do empenho nº 3495/2022

Conforme orientação na Informação nº 7/2022 - Despacho 12

_

Liliana Paula de Andrade 

Secretaria Municipal Desenvolvimento Econômico e Tecnológico 
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  Protocolo 26- 5.737/2022

De: Janice M. - SMF-CONT

Para: SMDET-PT-CN - Poupa Tempo Cidade Norte  - A/C Joselma E.

Data: 24/08/2022 às 16:22:35

 

Atendendo solicitação, foi efetuado estorno da Nota de Empenho 3495/2022 e encaminhado Processo Administrativo
nº 25078/2022 para pagamento do Termo de Ajuste de Contas e Reconhecimento de Dívida, conforme cláusula
segunda.

Atenciosamente,

_

Janice Corbari Maria 

Técnico em Contabilidade
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  Protocolo 27- 5.737/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

Para: SMA-PGM-JEA - Jurídico/ Editais e Aditivos  - A/C Camila B.

Data: 24/08/2022 às 17:12:29

 

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo

SEGUE PEDIDO DE TERMO PARA  ANALISE E PARECER JURIDICO.

OBRIGADA.
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  Protocolo 28- 5.737/2022

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: SMF-CONT - Contabilidade 

Data: 25/08/2022 às 09:55:47

 

Devolvem-se os autos para o setor de contabilidade para aguardar o pagamento e encerramento do processo, tendo
em vista que encaminhou-se a esta Procuradoria por equívoco.

Att

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral
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  Protocolo 29- 5.737/2022

De: Marcelo C. - SMA-LC

Para: SMA-LC - Licitacoes e Contratos 

Data: 25/08/2022 às 10:06:42

 

Bom Dia!

Segue em anexo Rerratificação do TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, e
também de Publicação, para fins de arquivamento.

Atenciosamente,

_

Marcelo Felipe de Costa 
Departamento de Licitações - 46 3520-2149.

Anexos:

Rerratificacao_de_Publicacao.pdf

TERMO_DE_AJUSTE_DE_CONTAS_E_RECONHECIMENTO_DE_DIVIDA_TERCILIO_AUGUSTO_SPILLER_assinado.pdf
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 5363-81B3-1F15-5832

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LILIANA PAULA DE ANDRADE (CPF 037.XXX.XXX-30) em 22/08/2022 13:58:56 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANTONIO CARLOS BONETTI (CPF 340.XXX.XXX-49) em 22/08/2022 15:37:08 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/5363-81B3-1F15-5832
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