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CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ  

COREN/PR 
 

Processo Administrativo nº 083/2018 
 

Justificativa – Contratação 
 

Contratação de empresa para aquisição emergencial de papel A4. 
 

Valor estimado: R$ 9.807,00 (Nove mil, oitocentos e sete reais) 
 
01. Trata-se de Processo Administrativo cadastrado junto ao COREN/PR sob o nº 083/2018, 
decorrente da determinação de contratação de empresa para aquisição emergencial de papel A4. 
 
02.A exigência de prévia licitação é requisito para a realização de contratos com a Administração 
Pública, admitindo-se seja ela afastada em situações regulamentadas em lei, nos termos do art. 
37, XXI, da Constituição Federal, verbis: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998). 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que 
assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação 
técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 

03. Todavia, a previsão legislativa não obriga o agente administrativo a dispensar a licitação. O 
legislador apenas elenca no art. 24 da Lei nº 8.666/93 (e no art. 17) as hipóteses possíveis de 
dispensa do certame licitatório. Desse modo, quem opta por dispensar a licitação é o 
administrador que, munido de certa dose de discricionariedade, avalia se é conveniente para o 
interesse público realizar ou não o certame licitatório, observados os princípios constitucionais 
constantes do caput do próprio art. 37, quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência. 

04.Assim, embora a dispensa de licitação seja uma faculdade inserida no âmbito da 
discricionariedade do administrador, este deve se certificar, justificadamente, de que a mesma 
será a melhor maneira de atender ao interesse público. 

 
05.Na hipótese em exame, a Administração possui a faculdade de dispensar a licitação para a 
aquisição de Papel A4 com fulcro no art. 24, IV da Lei nº 8.666/93, in verbis: 

 
Art. 24. É dispensável a licitação: 

                     
 [...] 
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IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada 
urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer 
a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou 
particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação 
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser 
concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 
ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a 
prorrogação dos respectivos contratos; 
 

06.Ocorre que esta Autarquia realizou Pregão Eletrônico nº 14/2017, através do Processo 
Administrativo nº 053/2017, no dia 11/09/2017 para aquisição de papel A4, material elétrico e 
material de expediente.  
 
07.A empresa vencedora do Lote 3 – Conthales Comércio e Construções Ltda., inscrita no CNPJ 
sob o nº 05.145.997/0001-91, ficou responsável pela entrega até 3.000 resmas de papel A4 (ARP 
10/2017).  
 
08.Até a presente data foram entregues os pedidos realizados no montante de 1.280 resmas. 
Cinco Ordens de Fornecimento não foram atendidas, compreendendo um valor total de 500 
resmas. Havendo um saldo devedor de 1.720 resmas. 
 
09. Após vários contatos infrutíferos, via e-mail, na tentativa de obter o recebimento do papel 
solicitado, a empresa Conthales foi notificada extrajudicialmente em 23/11/2018, sem apresentar 
defesa, nem entregar o material solicitado nas OF nº 043-48-49-50 e 51/2018. 
 
10. No intuito de tentar contornar o problema, a Conthales, encaminhou uma amostra de papel de 
cana de açúcar em substituição ao previamente contratado para análise desta Autarquia, cujas 
especificações não atenderam os requisitos mínimos solicitados (papel muito fino). 
 
11. Como o estoque de papel A4 do Coren/PR, encontra-se no momento, com 10 resmas apenas 
(informação obtida com a Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado), quantia esta totalmente 
incompatível com nossa demanda e não havendo tempo hábil para realização de novo processo 
licitatório em 2018, se faz necessário e considero totalmente justificável a aquisição, em caráter 
excepcional, de 600 resmas (quantidade informada pela Coordenação de Patrimônio e 
Almoxarifado) para abastecimento do estoque até realização de novo Pregão Eletrônico no início 
de 2019. 
 
12.Com base no alegado, resta comprovado o fato de que esta situação emergencial não foi 
gerada por falta de planejamento, desídia ou má gestão. 
 
 

EMPRESA CNPJ 
CUSTO UNIT. 

RESMA 
QTDE. VALOR TOTAL 

A Contabilista – 
Papelaria de 
Informática Ltda. 

77.765.840/0001-70 
16,70¹ 300 5.010,00 
15,99² 300 4.797,00 

TOTAL 9.807,00 
Kalunga Com. e Ind. 
Gráfica Ltda. 

43.283.811/0110-03 16,90 600 10.140,00³ 
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¹O custo unitário por rema para entrega do papel nas Subseções de Cascavel, Londrina e Maringá é de R$ 16,70 (Dezesseis 
reais e setenta centavos), já inclusas despesas de frete; 
² O custo unitário por rema para entrega do papel em Curitiba é de R$ 15,99 (Quinze reais e noventa e nove centavos) já 
inclusas despesas de frete; 
³ Sobre o valor apresentado haverá a inclusão do custo de frete, conforme orçamentos apresentados. 

 

Contratação Indicada 

A Contabilista – Papelaria de Informática Ltda. 

Valor da Proposta R$9.807,00 (Nove mil, oitocentos e sete reais) 
 
  
 De acordo com o Quadro Comparativo acima exposto, referente àaquisição de papel A4 
para o Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, o custo unitário do valor da resma das 
propostas apresentadas ficou abaixo média mercadológica apresentada pela cotação oriunda do 
Painel de Preços, R$ 18,34 (Dezoito reais e trinta e quatro centavos) a resma.O Acórdão 
718/2018 – Plenário – TCU, do Relator Ministro-Substituto André de Carvalho foi taxativo: a 
pesquisa de preços para elaboração do orçamento estimativo da licitação não pode ter como 
único foco propostas solicitadas a fornecedores. Ela deve priorizar os parâmetros disponíveis no 
Painel de Preços do Portal de Compras do Governo Federal e as contratações similares 
realizadas por entes públicos, em observância à IN-SLTI 5/2014. 

 
Assim, optamos pela DISPENSA DE LICITAÇÃO, por questões relativas à urgência, com 

base no disposto no inciso IV do Art. 24, da Lei 8.666/1993. 
   
 Ainda no que se refere ao valor da contratação (conforme se pode aferir em orçamentos de 
folhas anteriores), este setor opta pela contratação da empresa A Contabilista – Papelaria de 
Informática Ltda. -CNPJ nº 77.765.840/0001-70, sendo o menor preço e consequentemente 
encontrar-se abaixo do aferido pela média e por apresentar as certidões exigidas de acordo com 
os ditames da Lei 8.666/1993. 

 
Isto posto, encaminhamos o procedimento ao Setor de Contabilidade e ao Financeiro para 

Dotação Orçamentária e Disponibilidade Financeira. Após, retorne ao Setor de Licitações para 
posterior envio à Assessoria Jurídica e à Controladoria para emissão de Parecer. 
 

Curitiba/PR, em 12 de dezembro de 2018. 
 

 
Adriane Gomes de Moraes Lima 
Coordenadora de Licitações, 
Contratos e Convênios 

Coren/PR 


