ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÂO
TERMO DE AUTUAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 170614IN00009

Objeto: Contratação da Banda "MAGNÍFICOS", Para se apresentar na tradicional Festa de São Pedro da cidade
de Belém, na Rua Brasiliano da Costa. Centro no dia 07 de Julho do corrente ano.
I - RECEBIMENTO

Nesta data recebemos a documentação inerente à execução do objeto acima indicado, composto pelos seguintes
elementos: solicitação para realização de processo licitatório na modalidade exigida pela legislação vigente, com
justificativa para a necessidade da contratação, pesquisa de preços correspondente, a autorização devida e
declaração de existir a respectiva disponibiiidade orçamentária.
II - PROTOCOLO

Observando o disposto na legislação pertinente no que concerne à modalidade de licitação empregada em relação
ao valor previsto do certame e as caracteristicas e particularidades da despesa, bem como o que já foi realizado
até a presente data com objeto semelhante ao que será licitado e ainda o que consta dos elementos de

planejamento da administração, em especial o orçamento vigente, esta Comissão protocolou o processo em tela:
Inexigível n® IN00009/2017 -14/06/2017
III - ELEMENTOS DO PROCESSO

Após devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de
seu objeto e do recurso próprio para a despesa, nos termos do Art. 38 da Lei 8.666/93 e suas aiterações
posteriores, serão juntados posteriormente o parecer da Comissão Julgadora, a devida Exposição de Motivos com
seus elementos constitutivos, inclusive a correspondente minuta do contrato, os quais serão submetidos à
apreciação da Autoridade Superior bem como a análise da Assessoria Jurídica.
IV - PROCEDIMENTO

Remeta-se a SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO

Prezados Senhores,

Encaminhamos, nesta data, os elementos do processo ora autuados para a devida instrução, devendo ser juntada
a respectiva Exposição de Motivos elaborada por esta SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, a qual indicará
necessariamente, dentre outras informações, a razão da escolha do fornecedor ou executante e a justificativa do
preço. O processo, em seguida, deverá ser submetido à apreciação da Autoridade Superior para ratificação e
publicação na imprensa oficial, consoante Art. 26 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores:
Elementos do processo ora autuado.

Parecer da Comissão Julgadora.
Belém - PB, 16 de Junho de 2017.

LU(I^S0BASTIAO ALVES
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° IN00009/2017
1.0-DO OBJETIVO

Contratação da Banda "MAGNÍFICOS", Para se apresentar na tradicional Festa de São Pedro da cidade de
Belém, na Rua Brasiliano da Costa, Centro no dia 07 de Julho do corrente ano.
2.0-JUSTIFICATIVA

Considerados os aspectos e a singularidade da contratação e observadas as disposições da legislação pertinente,
entende-se que é inexigível a licitação.
3.0 - FUNDAMENTO LEGAL

A contratação poderá ser acobertada por Inexigibilidade de Licitação, nos termos do Art. 25, inciso III, da Lei
Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores:

"Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:"
""/// - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo,
desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública."

4.0 - INSTRUÇÃO DO PROCESSO
Deverá ser observado o disposto nos Arts. 26 e 61 do referido diploma legal.

É o entendimento desta Comissão, salvo melhor juízo à consideração superior.
Belém - PB, 19 de Junho de 2017.

ALVES

MARIA ERICA DE LIRA SANTO

MARIA CRISTINA SILVA
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° IN00009/2017
Belém - PB, 19 de Junho de 2017.
1.0-DO OBJETIVO

Tem a presente exposição de motivos o objetivo de esclarecer, em consonância com a legislação vigente, as

razões da singularidade da seguinte despesa: Contratação da Banda "MAGNÍFICOS", Para se apresentar na
tradicional Festa de São Pedro da cidade de Belém, na Rua Brasiliano da Costa, Centro no dia 07 de Julho do
corrente ano.

2.0 - DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
A contratação do objeto acima descrito será efetuada, nos termo das especificações técnicas e informações
complementares constante desta exposição de motivos, quando for o caso, motivada pela necessidade do
desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos
recursos em relação aos objetivos programáticos, consideradas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de
planejamento aprovadas.
3.0 - DAS RAZÕES DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE

Em decorrência das características e particularidades do objeto da contratação enn tela, a mesma poderá ser

efetuada junto a empresa BANDA MAGNÍFICOS PRODUÇÕES E EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA - EPP - R$
60.000,00 - Sessenta Mil Reais - Empresa muito bem conceituada no desempenho das atividades inerentes ao

ramo pertinente a sua especialidade, apresentando ótima qualidade e preços dos seus serviços prestados, já
comprovados anteriormente, justificando, desta forma, a sua escolha.
4.0 - DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO

O valor da referida contratação está satisfatório e compatível com os preços praticados no mercado, conforme a
correspondente proposta apresentada e levantamento efetuado, mediante pesquisa apropriada, em anexo.
5.0 - DO FUNDAMENTO LEGAL

Entende-se que a regra da obrigatoriedade da licitação não é absoluta, contemplando exceções, que a própria
legislação enumera. Portanto a contratação em comento poderá ser acobertada por Inexigibilidade de Licitação,
nos termos do Art. 25, inciso III, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores:

"Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:"
"III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo,
desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. "
6.0 - DA CONCLUSÃO

A concretização da referida contratação poderia ocorrer com a aprovação de Vossa Excelência do processo em
apreço, o qual está devidamente instruído com a documentação pertinente, inclusive a minuta do respectivo
contrato.

Atenciosamente,
JÚLIO CEZAR MIRANDA

Secretário Adjunto
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO N°: ..../2017.

TERMO

DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM

MUNICIPAL DE BELÉM E

A PREFEITURA

, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONFORME DISCRIMINADOS NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

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
CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA, CPF n° 716.329.644-49, doravante simplesmente
CONTRATANTE, e do outro lado
- ..., CNPJ n°
neste ato representado por....
residente e domiciliado na ....,

-

-

-

- .... CPF n°

, Carteira de Identidade n° ....,

doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se
regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÃUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:
Este contrato decorre da licitação modalidade Inexigível n° IN00009/2017, processada nos termos da Lei Federal
n° 8.666/93 e suas alterações e reincide qualquer outro instrumento contratual que o antecede.
CLÃUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem por objeto: Contratação da Banda "MAGNÍFICOS", Para se apresentar na tradicional
Festa de São Pedro da cidade de Belém, na Rua Brasiliano da Costa, Centro no dia 07 de Julho do corrente ano.

A prestação dos serviços deverá obedecer rigorosamente ás condições expressas neste instrumento, proposta

apresentada. Inexigível n° IN00009/2017 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 dos preços propostos, è de R$

(

).

CLÃUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:
O preço contratado é fixo pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art. 65, §§ 5° e 6®, da Lei
8.666/93.

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

CLÃUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:

RECURSOS PRÓPRIO / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2017 Elemento de despesa
3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

o pagamento será efetuado na Tesouraria da Contratante, mediante processo regular, da seguinte maneira;
Mediante contrato firmado entre as partes.
^
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:

O prazo para a execução do objeto ora contratado, conforme suas características, e que admiteySprfog^^^<§*/

casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado a partir da emissa^la Orderr^5^
Serviço:
Inicio: 07 de Julho de 2017

Conclusão: Madrugada do dia seguinte

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
a - Efetuar o pagamento relativo a prestação dos serviços efetivamente realizados, de acordo com as respectivas
cláusulas do presente contrato;

b - Proporcionar a Contratada todos os meios necessários para a fiel prestação dos serviços contratados;

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto â qualidade dos serviços, exercendo a
mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
a - Executar devidamente os serviços 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 - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes á 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 licitatório, 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.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:

A recusa injusta da Contratada em deixar de cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, serão
aplicadas as seguintes penalidades a critério da Contratante:
a. Advertência;

b. Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na
entrega, no inicio ou na execução do objeto ora contratado;

c. Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial deste contrato;
d. Simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93;
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Belér

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assi/á
e por duas testemunhas.

(«
Belém - PB. ... de

TESTEMUNHAS

PELA CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA
BARBOSA
Prefeita

CPF: 716.329.644-49
PELA CONTRATADA

