
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

SRsíPj^g:!

TERMO DE AUTUAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 170622DP00004

Objeto: Contratação de Carro Pipa com capacidade mínima de 07 (sete) m3, com a obrigação de executar o
percurso de 50 (cinqüenta) Km/dia, realizar 3 viagens por dia ou a quantidade de viagens que forem necessárias,
de Segunda a Sábado, transportando e distribuindo água potável nos locais indicados para atendimento
emergencíal da população Urbana e Rural atingida pela estiagem, pelo período de 60 (sessenta) dias, de
conformidade ao Convênio de n" 113/2017, celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO DA
PARAÍBA, através da GERÊNCIA EXECUTIVA DA DEFESA CIVIL e PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PB.

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 disponibilidade orçamentária.

II - PROTOCOLO
Observando o disposto na legislação pertinente no que concerne á modalidade de licitação empregada em relação
ao valor previsto do certame e as características 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:

Dispensa n® DL 004.2017 - 22/06/2017.

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 alterações
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 Administração.

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 Administração, 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 á 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

nte da

2017.

ALVES

omissão
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
CNPJ: 08.928.517/0001-57

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DL 004.2017

1.0 ■ DO OBJETIVO
Contratação de Carro Pipa com capacidade mínima de 07 (sete) m3, com a obrigação de executar o percurso de
50 (cinqüenta) Km/dia, realizar 3 viagens por dia ou a quantidade de viagens que forem necessárias, de Segunda
a Sábado, transportando e distribuindo água potável nos locais indicados para atendimento emergencial da
população Urbana e Rural atingida pela estiagem, pelo período de 60 (sessenta) dias, de conformidade ao
Convênio de n° 113/2017, celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO DA PARAÍBA, através
da GERÊNCIA EXECUTIVA DA DEFESA CIVIL e PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PB.

2.0 - JUSTIFICATIVA
Considerados os aspectos e a singularidade da contratação e observadas as disposições da legislação pertinente,
entende-se que é dispensável a licitação. Salienta-se que o caso é de emergência: Decreto Estadual n"
37.323, de 04 de Abril de 2017, publicado no DOE em 05 de Abril de 2017.

3.0 - FUNDAMENTO LEGAL
A contratação poderá ser acobertada por Dispensa de Licitação, nos termos do Art. 24, inciso IV, da Lei Federal n°
8.666/93 e suas alterações posteriores:

"Art. 24. É dispensável a licitação:"

"IV • nos casos de emergência ou de calamidade púbiica, quando caracterizada urgência de atendimento
de situação que possa ocasionar prejuizo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou particuiares, e somente para os bens necessários ao
atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam
ser conciuídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da
ocorrência da emergência ou caiamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos."

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 ji/zo à consideração superior.

Belém/yíÍB, 2^ de Junho de 2017.

ALVES

residentè-da CPL
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

CNPJ: 08.928.517/0001-57
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N» DL 004.2017

Belém - PB, 26 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 de Carro Pipa com capacidade mínima de 07 (sete) m3, com a obrigação de
executar o percurso de 50 (cinqüenta) Km/dia, realizar 3 viagens por dia ou a quantidade de viagens que forem necessárias, de
Segunda a Sábado, transportando e distribuindo água potável nos locais indicados para atendimento emergencial da
população Urbana e Rural atingida pela estiagem, pelo período de 60 (sessenta) dias, de conformidade ao Convênio de n"
113/2017, celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO DA PARAÍBA, através da GERÊNCIA EXECUTIVA
DA DEFESA CIVIL e PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PB.

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, motivada pela necessidade, visando à maximização dos recursos em relação aos
objetivos programáticos, consideradas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas. Salienta'
se que o caso é de emergência: Decreto Estadual n" 37.323, de 04 de Abril de 2017, publicado no DOE em 05 de
Abril de 2017.

3.0 - DAS RAZÕES DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE
Em decorrência das características e particularidades do objeto da contratação em tela, a mesma poderá ser efetuada junto a:
SILMARA SOARES MENDES - R$ 16.200,00 - Dezesseis Mil e Duzentos Reais, representados por 02 (duas) parcelas
mensais, iguais e sucessivas de R$ 8.1000,00 (Oito Mil e Cem Reais). Veículo tipo Caminhão, de marca Mercedes Benz,
capacidade para 15.00 T, 147 CV, de categoria aluguel, na cor azul, movido a diesel, de placa KGK 3164 RN. Profissional bem
conceituado no desempenho das atividades inerentes ao ramo pertinente a sua especialidade, já comprovados anteriormente,
justificando, desta forma, a sua contratação.

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, tudo em conformidade ao Plano de Trabalho integrante neste
Processo.

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 Dispensa de Licitação, nos termos do Art. 24, inciso
IV, da Lei Federal n® 8.666/93 e suas alterações posteriores:

"Art. 24. É dispensável a licitação:"

"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."

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^ minuta do respectivo contrato.

Atenciosam

MAURICK

Mauncio
Secretário de/kJmInistração

Port00S2017
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

CNPJ: 08.928.517/0001-57
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N°: ..../2017

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE BELÉM E 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 Sr.
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA, Brasileira, Casada, residente e domiciliada em
Belém - PB, CPF n® 716.329.644-49, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado

-  - - - •••, CNPJ n® neste ato representado por.... residente e domiciliado na ....,
■  - - - .... CPF n® , Carteira de Identidade n® ...., doravante denominado

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:

Este contrato decorre da licitação modalidade Dispensa n® DL 004.2017, processada nos termos da Lei Federal n®
8.666/93 e suas alterações. Salienta-se que o caso é de emergência: Decreto Estaduai n® 37.323, de 04 de
Abril de 2017.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

Prestação de Serviços com o Veículo, tipo Caminhão, de marca
modelo , de placa , categoria

chassi n° , ano e
.  com capacidade para

f  CV, objetivando a prestação de Serviços no transporte e distribuição de água potável nos
locais indicados para atendimento emergencial da população Urbana e Rural atingida pela estiagem, pelo período
de 60 (sessenta) dias, com percurso diário de 50 km, de conformidade ao Convênio de n" 113/2017, celebrado
entre a SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO DA PARAÍBA, através da GERÊNCIA EXECUTIVA DA
DEFESA CIVIL e PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PB.

Os serviços deverão ser prestados de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta,
instruções da Contratada e do instrumento convocatório Dispensa n® DL 0004.2017, 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$ ..
Representado por: .... x R$

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:

(...).

Os preços contratados são fixos e irreajustáveis, 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 II, Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante comprovação
documental e requerimento expresso da Contratada.



CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

Recursos Oriundos do Convênio 113/2017, celebrado entre a SECRETARIA DE ESTAD0/©0 GOVER
Através da GERÊNCIA EXECUTIVA DA DEFESA CIVIL e PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉ
Classificação Orçamentária: 09.104.08.244.5003.1476.0287 - 3340.41 i-S '■—
Fonte de Recursos: IM " ' \% '

Dotação consignada no orçamento vigente 2017 - Elemento de despesa - 3.3.90.36.01 - Outros'%Sfc}ç6s de
Terceiros - Pessoa Física.

CLÁUSULA SEXTA - DOS PAGAMENTOS:
Os pagamentos serão efetuados mediante processo regular, da seguinte maneira: Mensalmente, para ocorrer no
prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento de cada parcela, "(cadastramento junto ao Banco do
Brasil- cartão de Pagamento de Defesa Civil - CPDC)".

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:

Início: Julho de 2017.
Conclusão: Agosto de 2017.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
^  a - Efetuar os pagamentos relativos aos 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 a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos serviços, exercendo a
mais ampla e completa fiscalização, o que não exime a Contratada de suas responsabilidades contratuais e legais;

d - Informar a Contratada da necessidade de manutenção e/ou reparo corretivo do veículo, observadas as normas
do respectivo fabricante constantes do manual de manutenção correspondente, o qual não deverá ser utilizado
caso haja irregularidade;

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 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 pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o
represente integralmente em todos os seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscalização da Contratada devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;

e - Será responsável pelos danos causados diretamente a Contratada 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 Contratada;

g - Manter o veículo equipado de acordo com as exigências do Código Nacional de Trânsito;

h - Efetuar os serviços de manutenção corretiva e preventiva do veículo, substituindo imediatamente por outro
equivalente, caso não tenha condições de ser utilizado no serviço;

i - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas no respectivo procedimento licitatório, apresentando a Contratada os
documentos necessários, sempre que solicitado.

/P



CLAUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:

Este contrato poderá ser alterado, uniiateraimente pelo Contratante ou por acordo entre
previstos no Artigo 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos
Federal 8.666/93.

O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou se
fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado,
garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a - advertência: b
- multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na
entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d - suspensão temporária de participar em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; e - declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; f -
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 Alagoinha/PB.

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 PELO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA

BARBOSA

Prefeita

CPF: 716.329.644-49

^  PELA CONTRATADA

/P'-


