
G. A. LEBRÃO 
liii(44) 3577-1151/8418-3601/8843-5502/9994-0273 

Rua Pio XII, 316- Centro- CEP 87345-000 
Carnpina da Lagoa P araná 
CNPJ 05.375.114/0001-30 INSC. EST. 902.68793-93 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

PROCESSO L/CITATÓRIO no 05512014 
DISPENSA DE LICITAÇÃO no 01912014 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório n° 055/2014, Dispensa 
de Licitação D

0 019/2014, que tem como objeto a Aquisição de tubos de concreto, 
conforme especificação. 

Nos Termos dos pareceres constantes, e de acordo com a Lei 8.666/93 e suas 
alterações, Torna-se pública a Homologação e Adjudicação, do processo licitatório em 
epígrafe à empresa: 

"G. A. LEBRÃO, Inscrito no CNPJ sob o n° 05.375.114/0001-30, no valor total 
de R$-10.850,00 (Dez Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais)". 

Nova Cantu, Paraná, 01 de Outubro de 2.014. 
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Rua Bahia, S/N°- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmnc.antu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANT 
ADMINISTRAÇÃO 2013/2016 
CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

Rua Bahia, 85 - Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

PARECER JURÍDICO 

Considerando que foram preenchidas as disposições legais da Lei n° 8.666/93 e 

alterações posteriores, bem como os pareceres constantes do processo, poderá o Sr. 

Prefeito Municipal de Nova Cantu, HOMOLOGAR o resultado do Processo Licitatório 

n° 055/2014, Dispensa de Licitação n° 019/2014, tendo em vista a necessidade da 

Contratação IMEDIATA do item, tendo em vista a Situação de Emergência Decretada 

no Município através dos Decretos n° 1083/2014 e 11.301/2014, constante do processo. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 02 de Outubro de 2.014. 

I ' ~ 

I ~'-Av ,~ 
Dr. DIVONSIR GRAFJ L 

OAB-PR no 4.058 

I Assessor Jurídico 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
~ ESTADO DO PARANÁ ,.... f o 

CNPJ 77.845.394/0001-03 <--J --· PROCESSO LICITA TÓRIO no 055/2014 ~" - f\\ -· .. ·~ 

COMPRAS E/OU SERVICOS 

OBJETO: Aguisição de 155 Manilhas de concreto ~ara utilizacão em bueiros em 
diversos l9cais afetados ~Aelas fortes chuvas e enxurradas ocorridas no Municí~io. 
(SITUAÇAO DE EMERGENCIA) 

VALOR ESTIMADO - R$-11.000.00 (Onze Mil Reais). 

PARA: 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - PREVISÃO I 
DOTA ÃO OR AMENTÁRIA: 

Fonte: 

Visto: DATA: 1 I~ I 2014 

O DE TESOURARIA - PROGRAMA ÃO FINANCEIRA: 

NAO AUTORIZADO 

DATA: nl. I 

Visto: DATA: l_ I Jo 

Rua Prof. Joã Farias da Costa, sino - Fone (44) 3527-1281 I 1363 - CEP 87.330-000 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANT 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 

Nova Cantu, Paraná, 29 de Agosto de 2.014. 

Ilmo. Sr. 
Airton Antonio Agnolin 
Prefeito Municipal 
Nova Cantu-Pr. 

Solicito através deste, a aquisição de 155 tubos de concreto para 
destinação em consertos de bueiros destruídos devido as fores chuvas e enxurradas 
ocorridas no Município nos últimos dias. 

Certo em poder contar com Vossa sempre pronta atenção, 
aproveito a oportunidade para reiterar protestos de consideração e apreço. 

Grato 

Secretaria Municipal de Infra-Estrutura 
Nova Cantu - Paraná. 

DEFERIDO 
Ao departamento de Compras. 

Nova Cantu ...... ./ ........ ./2014. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Prefeito Municipal 



PARANÁ 
CNPJ- 77 .845.394/0001·03 

SÚMULA: DECLARA SITUAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA NAS ÁREAS DO MUNICÍPIO 

AFETADAS PELAS CHUVAS INTENSAS 

OCORRIDAS ENTRE OS DIAS 05.06.2014 A 

08.06.2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O Prefeito do Município de Nova Cantu, Senhor Airton Antônio Agnolin, no uso 
de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 209, inciso XVII, da Lei Orgânica 
Municipal e pelo Inciso VI do rutigo 8° da Lei Federal no 12.608, de 10 de abril de 2012 
que trata da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil: 

Considerando as intensas chuvas ocorridas nos últimos dias, tornando as estradas 
rurais - principais e vicinais - substancialmente intransitáveis, com destruição 
total de várias pontes e bueiros; 

Considerando a necessidade do transporte de ração e da produção de aves, advinda 
dos diversos aviários situados na zona rural da municipalidade; 

Collsiderando a necessidade de transporte dos estudantes oriundos da zona rural; 

Considerando os estragos e inundações ocorridos nas residências das famílias que 
moram próximas ao Rio Tonete (Vila Rica e Vila Santa Terezinha), que são 
famílias, na sua grande maioria de baixa renda; 

Considerando finalmente o Parecer do COMDEC - Coordenadoria Municipal de 
Defesa Civil, relatando a ocorrência deste desastre, e que é favorável à declaração 
de Situação de Emergência I Estado de Calamidade Pública; 

DECRETA: 

Art. 1 o - Fica decretada SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em toda área do perímetro 
urbano e rural do Município de Nova Cantu, em decorrência dos efeitos gerados pela 
situação de excesso de chuvas (COBRADE: 1.3.2.1.4), entre os dias 05.06.2014 a 
08.06.2014, que tornou as estradas rurais vicinais e principais intransitáveis, causou 
estragos nos bueiros, avenidas, pontes e açudes e prédios públicos, e principalmente nas 
casas das familias gue moram nas margens do Rio Tonete, conforme informações 
contidas no Formulário de Infom1ações do Desastre - FIDE e demais documentos 
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anexos a este Decreto, em virtude do desastre classificado e codificado como "excesso 
de chuvas" (COBRADE: 1.3.2.1.4); 

Art. 2° - Fica detenninada a imediata convocação dos membros do COMDEC -
coordenadoria Municipal de Defesa Civil para realização de levantamento em todo o 
perú11etro urbano e rural, para avaliação da necessidade de instituição de programas 
emergenciais, visando amenizar os problemas causados pelo fenômeno da chuvarada, 
notadamente em relação às estradas rurais do Município, alagamento de casas de 
famílias que residem próximas ao Rio Tonete e que são vulneráveis socialmente; 

Art. 3° - Fica autorizado a Chefia de Gabinete e Scretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Secretaria de Educação e Cultura, Secretaria de Aricultura e Meio 
Ambiettte, Secretaria de Saúde e Bem Estar Social , Setor de Obras e Serviços Públicos, 
a realizar campanhas para descncadeamento de . ações voltadas a atendimento da 
população diretamente afetada. 

Art. 4°- Autoriza-se a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta ao 
desastre e realização de campanhas de anecadação de recursos junto à comunidade, 
com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre, sob 
a coordenação do COMDEC - Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. 

Art. 5° - De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5° da 
Constituição Federal, autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes de defesa 
civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em caso de risco 
iminente, a: 

I - penetrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação; 

II -usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, assegurada ao 
proprietário indenização ulterior, se houver dano. 

Parágrafo único: Será responsabilizado o agente da defesa civil ou autoridade 
administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas com a segurança global da 
população. 

Art. 6°. Com base no Inciso IV do mtigo 24 da Lei n° 8.666 de 21.06.1993, sem 
prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ficam 
dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens necessários às atividades de 
resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação 
dos cenários dos desastres, desde que possam ser concluídas no prazo máximo de cento 
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e oitenta dias consecutivos e inintemtptos, contados a partir da caracterização do 
desastre, vedada a prorrogação dos contratos. 

Art. 7° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, aos 09 de junho de 2014. 
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Decreta Situação de Emergência nas áreas 
dos Municípios afetados por Tempestade 
Locai/Convectiva - Chuvas Intensas -
COBRADE - 1.3.2.1.4. 

O GOVERNADOR DO ESTADO PARANÁ, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pelos incisos V e VI do artigo 87 da Con~tituição Estadual, 
inciso VIl do artigo 7° da Lei Federal no 12.608, de 10 de abril de 2012, e 
parágrafo 3° do artigo 2° da Instrução Normativa 01/2012 de 24 de agosto de 
2012, e considerando: 

que as fortes chuvas ocorridas com maior intensidade entre os dias 06 
e 08 de junho de 2014 atingiram todo o Estado, com maior intensidade nas 
regiões central, leste, sul, sudoeste e oeste; 

que em decorrência do desastre foram ocasionados danos humanos, 
materiais, ambientais e consequentes prejuízos econômicos públicos e privados 
de grande vulto, impactando dire.tamente a população que reside nestas áreas; 

que o parecer da Coordenação Estadual de Proteção e Defesa Civil, 
relatando a ocorrência desse desastre é favorável à declaração de Situação de 
Emergência, 

DECRETA: 

Art. 1° Fica declarada Situação de Emergência nas áreas dos 
municípios de Altamira do Paraná, Anahy, Barbosa Ferraz, Boa Esperança do . 
Iguaçu, Bituruna, Campina do Simão, Campo Bonito, Campo Largo, Campo 
Mourão, Cantagalo, Capanema, Catanduvas, Cascavel, Chopinzinho, Cianorte, 
Corbélia, Coronel Vivida, Cruz Machado, Diamante do Sul, Dois Vizinhos, Doutor 
Camargo, Floresta, Foz do Jorc:fão, General Carneiro, Godoy Moreira, Goioerê, 
Grandes Rios, Goioxim, Guaporema, Guaraniaçu, Guarapuava, lbema, lmbituva, 
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lrati, lvaiporã, Jardim Alegre, Laranjeiras do Sul, Lindoeste, Mallet, Manoel Ribas, 
Mangueirinha, Marechal Cândido Rondon, Marquinho, Medianeira, Mirador, Nova 
Cantu, Nova Laranjeiras, Pinhalão, Pinhão, Pirai do Sul, Pitanga, Porto Barreiro, 
Quedas do Iguaçu, Querência do Norte, Quinta do Sol, Realeza, Rebouças, 
Reserva do Iguaçu, Rio Azul, Rio Bonito do Iguaçu, Rio Branco do lvai, Rio Negro, 
Realeza, Roncador, Rosário do lvar, Três Barras do Paraná, Santa Lúcia, São 
João, São João do lvaí, São João do Triunfo, São Jorge do Oeste, São José das 
Palmeiras, São Mateus do Sul, Saudade do Iguaçu, Sulina, União Da Vitória e 
Espigão Alto do Iguaçu, conforme informações contidas no Formulário de 
Informações do Desastre- FIDE e demais documentos anexos a este Decreto, 
em virtude do desastre classificado ··e codificado como tempestade 
local/convectiva - Chuvas Intensas - COBRADE 1.3.2.1.4, conforme IN!rvt l n° 
01/2012. 

Art. 2° Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos estaduais para 
atuarem sob a coordenação da Coordenadoria Estadual de Proteç~o e Defesa 
Civil, nas ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução. 

.. Art. 3° Autoriza-se a convocação de voluntários para reforçar as ações 
de resposta ao desastre e realização de campanhas de arrecadação de recursos 
junto à comunidade com o objetivo de facilitar as ações de assistência à 
população afetada pelo desastre, sob a coordenação da Coordenadoria Estadual 
de Proteção e Defesa Civil. 

Art. 4° De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do art. 5° da 
Constituição Federal, autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes de 
Defesa Civil, diretamente responsáveis pela~ ações de resposta aos desastres, 
em caso de risco eminente, a: · 

I - penetrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a 

pronta evacuação; 
11 - usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, 

assegurado ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. 
Parágrafo único: Será responsabilizado o Agente de Defesa Civil ou 
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autoridade administrativa que s~ omitir de suas obrigações, relacionadas com a 
segurança global da população. 

Art. 5° Com base no inciso IV do artigo 24 da Lei n° 8.666 de 
21.06.1993, sem prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal {LC 
101/2000), ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens 
necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de 
obras relacionadas com a reabilitação dos cenários dos desastres, desde que 
possam ser concluídas no prazo máximo de cento ~ oitenta dias consecutivos e 
ininterruptos, contados a partir da caracterização do desastre, vedada a 
prorrogação dos contratos. 

Art. 6° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação devendo 
vigorar pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 

Curitiba, em 09 de junho de 2014, 193° da Independência e 126° da 
República. 

RLOS ALBERTO RICHA 
Governador do Estado :.· 

ADILSON CASTILHO CASITAS 
Chefe da Casa Militar 

' 
' ' 

I " ('I' , ',l.: .. ' 

·.-
CEZAR SILVESTRI 
Chefe da Casa Civil 

''··.· ... 
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