
Ofício nº23/2014 

Manfrinópolis, em 24/09/2014. 

 

De: Secretaria Municipal de Urbanismo 

Para: PREFEITO MUNICIPAL 

 

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente autorização para a 

Contratação de empresa para arrecadação da contribuição para custeio do serviço 

de iluminação pública denominada CIP para o Município de Manfrinópolis, a qual 

será incluída nas notas fiscais contas de energia elétrica dos consumidores 

/contribuintes de forma destacada, nos termos estabelecidos na Lei Municipal nº 

166/2002, mediante processo de dispensa de licitação, para fins de atendimento as 

necessidades do Município. 

A presente contratação não acarretará custos ao Município e o prazo para a 

prestação dos serviços será de 60 (sessenta) meses contados após data da assinatura do 

contrato. 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Nelci Della Betta 

Secretario Municipal de Urbanismo 



TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 

Considerando a necessidade de revisão dos débitos e dívidas do Município, 

diante da relevância Da aquisição, DEFIRO o pedido ora formulado, Jurídico para 

emissão de Parecer. 

Encaminhar à Divisão de Licitações para formalização do contrato demais 

formalidades nos termos da lei. 

 

Atenciosamente, 

 

Manfrinópolis, em 24/09/2014. 

 

 

 

CLAUDIO GUBERTT 

Prefeito Municipal 



PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2014 

Pelo presente instrumento atesto o recebimento do pedido para 

contratação de Contratação de empresa para arrecadação da contribuição para 

custeio do serviço de iluminação pública denominada CIP para o Município de 

Manfrinópolis, a qual será incluída nas notas fiscais contas de energia elétrica dos 

consumidores /contribuintes de forma destacada, nos termos estabelecidos na Lei 

Municipal nº 166/2002. 

Data da Solicitação: 24/09/2014 

Empresa: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. 

Endereço: Rua José Izidoro Biazetto nº 158, Mossunguê, em Curitiba – PR, 

CEP:81.200-240. 

CNPJ: 04.368.898/0001-06 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: CLAYTO ANTONIO DE SOUSA 

A contratada repassará um valor mensal estimado de R$ 2.720,30 (dois mil setecentos e 

vinte reais e trinta centavos) perfazendo um valor total estimado de R$ 163.218,00 (cento 

e sessenta e três mil duzentos e dezoito reais) valor o qual poderá variar conforme 

arrecadações, os creditos arrecadados referente a contribuição para custeio do serviço de 

iluminação pública serão repassados mensalmente ao Município de Manfrinópolis 

mediante acerto mensal, no qual efetua-se o desconto de eventuais débitos relativos ao 

consumo de energia elétrica e serviço de iluminação pública do Município. 

LOTE: 1 

Item Cód do 
serviço 

Nome do produto/serviço Qtd Unidade Valor 
estimado 
arrecadação 
mensal 

Valor 
estimado 
arrecadação 
total 

1 2410 Contratação de empresa para 
arrecadação da contribuição para 
custeio do serviço de iluminação 
pública denominada CIP para o 
Município de Manfrinópolis, a qual será 
incluída nas notas fiscais contas de 
energia elétrica dos consumidores 
/contribuintes de forma destacada, nos 
termos estabelecidos na Lei Municipal 
nº 166/2002. 

60 Meses 2.270,30 163.218,00 

TOTAL 163.218,00 



JUSTIFICATIVA 

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA COPEL 
DISTRIBUIÇÃO S.A, PARA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO 
DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 

A Contratação de serviços para arrecadação da Contribuição para Custeio do 
Serviço de Iluminação Pública, sem prévia licitação, apresenta-se como única solução 
viável em função de: 

A COPEL executará este serviço de cobrança da arrecadação da Contribuição 
para Custeio do Serviço de Iluminação Pública, mensalmente junto com a cobrança do 
consumo de energia elétrica nas suas Notas Fiscais Contas de Energia Elétrica, sem 
ônus para o Município; 

A COPEL efetuará o repasse mensal, ao Município, dos créditos arrecadados 
referente a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública, mediante acerto 
mensal, no qual, efetua-se o desconto de eventuais débitos relativos ao consumo de 
energia elétrica e serviço de iluminação pública do Município; 

O fundamento para a contratação está no artigo 149-A parágrafo único da 
Constituição Federal, combinado com o artigo 24 da Lei Federal n.º 8.666/93 e Lei 
Municipal nº 166/2002 de 31/12/2002. 

 

 

_____________________________ 
Jozinei dos Santos 
Presidente da CPL 

 
 

______________________________ 
Susana Francisconi 

Membro da CPL 
 
 

_____________________________ 
Jean Franco Seibet 

Membro da CPL 
 
 

_____________________________ 
CLAUDIO GUBERTT 
Prefeito Municipal 



Parecer nº 23/2014 

DE: DEPTO. JURÍDICO. 

PARA: PREFEITO MUNICIPAL 

Data: 24/09/2014 

A apreciação deste Departamento Jurídico o processo administrativo 

referente à contratação, objetivando a Contratação de empresa para 

arrecadação da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública 

denominada CIP para o Município de Manfrinópolis, a qual será incluída nas notas 

fiscais contas de energia elétrica dos consumidores /contribuintes de forma 

destacada, nos termos estabelecidos na Lei Municipal nº 166/2002, em 

conformidade com o pedido formulado pela Secretaria Municipal de Urbanismo, 

mediante a dispensa de licitação. 

O presente processo foi devidamente instruído no que diz respeito às 

exigências constantes no artigo 6º, parágrafos, da Lei de Licitações 8.666/93. 

De acordo com a informação contida no Ofício nº 23/2014, de 

24/09/2014, do Senhor Nelci Della Betta a presente contratação não acarretará 

custos ao Município. 

A licitação dar-se-á sob a modalidade Dispensa de Licitação 

conforme disposto no artigo 24 da Lei de Licitações nº 8.666/93, e Lei Municipal nº 

166/2002. 

Posto isto, rubricadas as folhas da minuta de contrato, sob o aspecto 

jurídico, o ajuste poderá ser assinado. 

E como elevo o assunto à consideração de V. Sa. 

 

 

___________________________________ 

Mateus Scheitt 

Assessor Jurídico 

OAB PR 52378 



TERMO DE CONTRATAÇÃO Nº 23/2014 
 

O MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS – PR torna público, nos termos do 

artigo 24 da Lei de Licitações nº 8.666/93, e Lei Municipal nº 166/2002., que 

reconhece a dispensa de licitação para a contratação de Contratação de empresa para 

arrecadação da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública 

denominada CIP para o Município de Manfrinópolis, a qual será incluída nas notas 

fiscais contas de energia elétrica dos consumidores /contribuintes de forma 

destacada, nos termos estabelecidos na Lei Municipal nº 166/2002. 

 

Manfrinópolis, em 24/09/2014 

 

Jozinei dos Santos 
Presidente da CPL 

 
 

______________________________ 
Susana Francisconi 

Membro da CPL 
 
 

_____________________________ 
Jean Franco Seibet 

Membro da CPL 
 
 

Ratifico a Dispensa conferida nos termos acima. 

 

 

 

_____________________________ 
CLAUDIO GUBERTT 
Prefeito Municipal 


