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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° DP00001/2017

Belém - PB, 11 de Janeiro de 2017.

1.0-DO OBJETIVO

2.0 - DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.0 - DAS RAZÕES DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE

efradaTnra' "-esma pode,á sar
SííStneremra'^ ram'rpertn1nte Centavos Empresa muito bem 'conceituada notoem^pen^Õ das
nrnHnfnr^farfS pertinente a sua especialidade, apresentando ótima qualidade e preços dos seus
esfoltía ■ ^P-^^^entados nas pesquisas acostadas aos autos, justificando ZXmra a sua
4.0 - DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO

contratação está satisfatório e compatível com os preços praticados no mercado conforme a
orrespondente proposta apresentada e levantamento efetuado, mediante pesquisa apropriada, em anexo.

5.0 - DO FUNDAMENTO LEGAL

MsiâírenTí^era^^pírtnm^^^^^ ^ conte^iplando exceções, que a própria

"Art. 24. É dispensável a licitação:"

P'í'"/ca, quando caracterizada u^ência de atendimentoae situaçao que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas obras se/v/rn^
equipamentos e outros Itens, públicos ou particulares, e so^enTpam os ̂ ns n^ssánZs aó

Bi^ergenciai ou calamitosa e para as pamelas de obras e serviços que possam
olar^rb H^ « Oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados darencia da emergencia ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos.

6.0 - DA CONCLUSÃO
A concretização da referida contratação poderia ocorrer com a
apreço, o qual está devidamente instmído com a docun^
contrato.

provação de Vossa Excelência do processo em
'o pertinente, inclusive a minuta do respectivo

Atenciosamente.

MAURICIC RODRI

Secretá

ES DE LIMA

Maurício Ide Lima
Secretário deMdminlstração

Poit. 003/2017
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA M UNICIPAL DE BELÉM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Edllkl^^íe,^teao*nièrSStóS^d8M"^^l4l^rdT30(trit^^ Pddencdnte tíou locada aLicitaçao específica. (trinta) dias ou necessário para a realização de

I - RECEBIMENTO

elementoí Para na modalif d"® '"''1=®''°' <=°"iPosto pelos seguintes
justificativa para a necessidade da contratação De<5niiic:a Hq Validade exigida pela legislação vigente, com
declaração de existir a respectiva disponibiiidade orçamentária. correspondente, a autorização devida e
II - PROTOCOLO

ao valor previsto^^do certamé^e^as cíáSst?cas"e oart^^^
elementos de planejamento da adminSç^ em es^^^^^^ f ® ° dos
processo em tela: 'nibiraçao. em especial o orçamento vigente, esta Comissão protocolou o

Dispensa n® DP00001/2017 -10/01/2017.

IV - ELEMENTOS DO PROCESSO

se^u objctl?Tdrrecur^^^^ ® '"dicação sucinta de
posteriores, serão juntados posteriormente o parecer da ComkÍn^ f w da Lei 8.666/93 e suas alterações
seus elementos constitutivos, inclusive a correspondentrmfnuta 1
apreciação da Autoridade Superior bem como a análise da Assessoria Jurídica . os quais serão submetidos á

IV - PROCEDIMENTO
Remeta-se a Secretaria de Administração.

, j Prezados Senhores,

a respectiva èí^líçâo MXos°eteboradr p°or
necessariamente, dentre outras informações a razL drlsmi^ f Administração, a qual indicará
processo, em seguida, deverá ser submetido á apreciação da AutorMarfo ® ® justificativa do preço. Oimprensa oficial, consoante Art. 26 da Lei Federal 8.666/93 e suas altrações''pos°teSI^^^ ® publicação na
•  Elementos do processo ora autuado.

Parecer da)^omissão Julgadora.

Belém / PbI 11 rode 2017

ALVES
missão
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N® DP00001/2017

1.0 - DO OBJETIVO

especifica com vigência a partir de 02 de janeiro do corrente ana necessário para a realizaçao de Licitação

2.0-JUSTIFICATIVA

®  da legislação pertinente,

3.0 - FUNDAMENTO LEGAL

8.6rre1uTa1t:â^%sToS^^^^ 2^». -iso iV, da Lei Federa, n»
"Art. 24. É dispensável a licitação:"

outros bens, públicos ou particulares e somente oara pessoas, obras, serviços, equipamentos e
emergencial ou caiamitosa e paia as oarcelas de nhm^ o con/- necessános ao atendimento da situação
de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininfemjninç ̂  possam ser concluídas no prazo máximo
vedada a prorrogação dos respectivos contratos." ^ ocorrência da emergência ou calamidade,

4.0-DA JUSTIFICATIVA

Prazo necessário a realização de Certame Licitatório específico".

5.0 - INSTRUÇÃO DO PROCESSO

Deverá ser observado o disposto nos Arts. 26 e 61 do referido diploma legal.
É o entendimento desta Comissão, salvo melhor^uízo à consideração superior.
Belém - PB, 11 de Janeiro de 2017.

EBASr AO ALVES

ÜA)^, fn)\un do L/itft
J MARIA ERICA DE Lll^ SANTQ§^

MARIA CRISTINA .QII \/A^ ' ̂  (/U(_
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA
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1.0.DO OBJETO

vJrnio? presente contratação: Aquisições de Combustíveis destinados a atendimentos da frotacular pertencente e/ou locada a Edilidade referente ao mês de Janeiro de 2017 pelo período de 30 /trinta^ dias
ou necessário para a realização de Licitação específica vigente a partir de 05 de Janeiro de 2017.

2.0.JUSTIFICATIVA

descrita, que será processada nos termos deste instrumento especificações técnicas ainformações complementares que o acompanham, quando for o caso justíficTU P^f
In^frcnc r®" ° ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à max^São dos

"3 reiaçao aos objetivos programados, consideradas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas deplanejamento aprovadas. As características e especificações do objeto da referida controlo
c5díg^
1 GASOLINA

DIESEL 8 500

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE

LÍtROS"

DIESEL 8 10

ATF-LITRO

THF 110/20

10

11

12

FILTRO PC2/255

LITROS

URSA STDO/20

MULTGEAR 90 - LITRO
MULTGEAR 140 - LITRO
HAVOLINE SJ

ÕLEO P/ MOTO
ARLAO/20

-11
14

15

16

URSASTD

URSA LA 3

FLUIDO P/FREIO D0T4
SELENIA

LITROS

1  ÜND
I  UND
^  UND
'  UND

i  UND

1
I  LITRO
1 LÍTRÕ'
[ "ÜND
!  LITRO^
1 LITTÍÕ I

LITRO I
J LITRO J

QÜÀNTIDADEÍVÁLORj tÒfÀL
3.750' 3,èsjl 4.437^50:

3,22j 7.084.00;2.200'*
A200[ 1.30:17.160,00'

lioo: 50.00:
90,00

1.400,00.

1.360,00.

96,00

02

05; 16,00,
0^4 350,00
04 3'40,ÒÕ'
03 3210

32,qò:
^,0Õ[
17,00!

07

M
15: 110,00!

25,20

23,00
48.00!

04

10'

13
06

736,00

175,00

51,00

550.00

100,80

252,00

69,00
288,00

3.0.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

respSrcontrain®^uUS,fe ̂ acordo com as cláusulas do
3.2.Proporcionar a Contratada todos os meios necessários para a fiel execução do obieto da nrp<íPnta
contratação, nos termos do correspondente instrumento de ajuste.

maá amola qualquer Irregularidade encontrada quanto à qualidade dos produtos, exercendo a
prllilto^ tegals fiacalizaçao, o que nao exime a Contratada de suas responsabilidades pactuadas e
4.0.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

^rabSr toíf mmo nnr a""® ® Obrigações concernentes á legislação fiscal, civil, tributária edespesas e compromissos assumidos, a qualquer título perante seus
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado. hu-=i uiuio, perante seus
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imperfeições ou quaisqueMr^ílSla?es apresentarem aiteraçõ^^deterior^s
que constatados após o recebimento e/ou pagamLo do instrumento de ajusteTaetu^wT^nda

assumida^ tildas ls^ond1^'id°e1^^^^^ e 1ÍSâ\^x"iídarnór a? obrigações
caso, apresentando a Contratante os documentos necessários, sempre que soücitedo licitatório, se for o

l i autorização da^Comrâanta' ° contratação, salvo mediante prévia e expressa

â sede ou filial da empresa que apresentou a documentação na fase de

rig1r1?am"en1rldofpS^ enquadrando-se,
6.0.DOS PRAZOS

SSLuT determinado: 30 (trinta) dias, considerado da data de sua

entre arparte1,°Smro'^°d11p1sto^TO® Art^®5r°ía^^^^^ períodos, mediante acordo
contratado. ' 8.666/93, observadas as características do objeto

6.0.DO REAJUSTAMENTO

pelo Governo FeSra°ou Setoría^^^ lubrificantes poderão ser realinhados conforme os índices oficiais autorizados

pactuaram inicialmente"''noT te^rmos"^do '5í^^ ® relação que as partes
documentais requerimento expr^so da Contrate^^ ' comprovação
7.0.DO PAGAMENTO

adotados^la Contratante,^da^seguíntemane^^^^ observância às normas e procedimentos
do período de adimpiemento de cada jDarcela. ' ooorrer no prazo de trinta dias, contados

8.0.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

ssrpLtLruWoVp"^^^^^^^^
impedimento de contratar com a Administração oor ora^o dP m° f participar em licitação epara licitar ou contratar com a Administração PúWica ennnanfrfntrH ® ' ^^^^^ração de inidoneidade
ou até que seja promovida sua reabilitação npranio a perdurarem os motivos determinantes da punição
slmu,,aneamen,i,qSaiquerd:spena;rSSnda;eS^^^^ ^

auToma^^^^^^^^^^^ P-° Pe 15 dias apôs a comunicação a
jus, acrescido de juros mom.õriosde1o/o(um por crn,o)®a:rér™,'qrnroTÔ^^^^^^^^
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S.I^Após a ap|icaçâo de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação escrita a Contratada, e
publicadQ na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência 0 multa de mora quando for o caso,
constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado no cadastro
correspondente.

Belém - PB, 11 de Janeiro de 2017.

Preside
ALVES
de Licitação

MOtpa/w

i
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MÍNÜTA tío CONTRATO

CeÍNírtóTG N°: ..../2017-CPL

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MCipa/oj

V
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA

MUNICIPAL DE BELÉM E PARA FORNECIMENTOS CONFORME
DISCRIMINADOS NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

IA

I

Ii  í <

li'
í

Pelo presente Instrumento particular de contrato, de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - Rua
FIávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, CNPJ n® 08.928.517/0001-57, neste ato representada pela Prefeita
RENATA CHRISTINE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA, Brasileira. Casada, CPF 716.329.644-49, doravante
simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa - - - - ..., CNPJ n® ,
neste ato representada por.... residente e domiciliado na ...., - - - - .... CPF n®
Carteira de Identidade n® doravante sirriplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o
présénte contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:

Este contrato decorre da licitação modalidade Dispensa n® DP00001/2017, processada nos termos da Lei Federal
n® 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem por objeto: Aquisições de Combustíveis destinados a atendimentos da frota veicular
pertencente e/ou locada a Edilidade referente ao mês de Janeiro de 2017.

Os fornecimentos deverão obedecer rigorosamente às condições expressas neste instrumento, proposta
apresentada. Dispensa n® DP00001/2017 e instruções da Contratante, documentos esses que ficam fazendo
partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ ... (...).

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:

Os preços dos combustíveis e lubrificantes poderão ser realinhados conforme os índices oficiais autorizados pelo
Goyerno Federal ou Setoriais.

Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as partes
pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante comprovação
documental e requerimento expresso da Contratada.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS
Dotação consignada no orçamento vigente 2017
Elemento de despesa
3.3.90.30.01 - Material de Consumo

CLÁUSULA SEXTA - DÓ PAGAMENTO:

P



B;-4a

I

:S.
4'

1

fi
1 : 1 '

O pag^nppnto dárá pfetuado na Tesouraria da Contratante, mediante processo regular, qulnzer|áSr^j|nt^:^.^
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:

sjy

O prazo;: máximo para a execução do objeto ora contratado, conforme suas características, e que admite
prorrogação nós casos previstos pela Lei 8;.666/93, está abaixo Indicado e será considerado a partir da assinatura
do Contrato: : , ;

i  : iníçjo: De forriria Imediata, com efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 2017
Conclusão: Janeiro de 2017

O prazo de vigência do presente contrato será determinado: 30 (trinta) dias, considerado da data de sua
assinatura.

A vigência deste Instrumento poderá ser prorrogada por Iguais e sucessivos períodos, mediante acordo entre as
partes, confornie o disposto no Art. 57, da Lei 8.666/93, observadas as características do objeto contratado.

CLÁUSULA OÍTAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

a  Éfétuar os pagárhêritos relativoà àos fornecimentos efetivamente realizados, de acordo com as respectivas
cláusulas do presente contrato;

b - Proporcionar a Contratada todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;

c - Notificar a Contratada sobre qualquer Irregularidade encontrada quanto à qualidade dos produtos, exercendo a
máls ampla e completa fiscalização, o que não exime a Contratada de suas responsabilidades contratuais e legais.

CLÁÜ5ÚLA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

a - Executar devidamente os fornecimentos descritos na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro
dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual,
com observância aos prazos estipulados;

b - Responsablllzar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e
trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;

c - Manter preposto capacitado e Idôneo, aceito pela Contratante, quando da execução do contrato, que o
represente Integralmente em todos os seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscalização da Contratante devendo prestar os Informes e esclarecimentos solicitados;

e - Será responsável pelos danos causados diretamente a Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pelo órgão Interessado;

f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste Instrumento, sem o conhecimento e
a devida autorização expressa da Contratante;

g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e 'qualificação exigidas no respectivo processo llcitatório, apresentando a Contratante os
documentos necessários, sempre que solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:

Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos
previstos no Artigo 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei
8.666/93'.

A Contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor Inicial atualizado do contrato, e, no caso de
reforma de equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para seus acréscimos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:
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adverte

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeit
garantjidaa prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93:\
- multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por
entrega,'no início ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por cento)
contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d - suspensão temporária de participar em licitação e

J| ' impedimento de contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; e - declaração de inidoneidade
j  para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
^  ou até íjue seja ípromovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; f -
^^^irnultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na I ei 8.866/93.

A

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

j  Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Belém.
I i : ' ' :

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes
e por duas testemunhas.

Belém - PB,... de ...de 2017.

TESTEMUNHAS PELA CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DEBELEM
J  RENATACHRISTINE FREITAS DE SOUZA LIMA

BARBOSA

[k| ' ' Prefeita
íí 't CPF: 716.329.644-49

PELA CONTRATANTE


