
 

 
 

 

DESPACHO PRELIMINAR 

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 001/2017 

DISPENSA DE LICITAÇÃO nº. 001/2017 

 

Cuida-se de processo de dispensa de licitação para a 

contratação de empresa prestadora de serviços especializada na construção e 

perfuração de poço artesiano, no presente caso, aprofundamento de poço 

localizado na localidade denominada Vila Santa Teresinha (poço Paulo Moura), 

interior do Município de Dezesseis de Novembro no caso, a empresa Canova 

Poços Artesianos, com sede em Ibirubá (RS). 

 

Salienta-se que o poço abastece com agua potável 

aproximadamente 20 famílias e, no dia 12 de fevereiro de 2017, foi comunicado 

pela comunidade ao município que o poço havia “secado”. 

 

A empresa será contratada para fins de aprofundamento do 

poço artesiano já existente. 

 

Para exame da legalidade do ato, encaminho os autos à 

Procuradoria Jurídica deste Município, para parecer. 

 

Após, com parecer, venham para deliberação final. 

 

Nada mais. 

 

Dezesseis de Novembro (RS), aos 13 de fevereiro de 2017. 

 

 

ADÃO ALMEIDA DE BARROS, 
Prefeito em exercício. 

 



 

 
 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 001/2017 

DISPENSA DE LICITAÇÃO nº. 001/2017 

PARECER JURÍDICO 

 

Vem a esta Procuradoria Jurídica, para exame e parecer, o 

processo que trata da contratação de serviço de construção e perfuração de 

poço artesiano na localidade denominada Vila Santa Teresinha (poço Paulo 

Moura), interior do Município de Dezesseis de Novembro no caso a serem 

prestados a esse Poder Executivo. O expediente contém proposta da empresa 

Canova Poços Artesianos – 20.480,00. 

 

Segundo dados da municipalidade o poço abastece com agua 

potável aproximadamente 20 famílias e, no dia 12 de fevereiro de 2017, foi 

comunicado pela comunidade ao município que o poço havia secado. 

 

A empresa será contratada para fins de aprofundamento do 

poço artesiano. 

 

Senhor Prefeito, dentre as hipóteses de dispensa de licitação, 

encontra-se a situação emergencial, prevista no inciso IV do artigo 24, da Lei 

n°. 8.666/93, in verbis:   

 

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. (BRASIL, 

1993). 

 

Para Amaral (2001), essa hipótese não é de dispensabilidade 

de licitação, mas sim de dever jurídico de contratar sem licitação, uma vez que 

a situação emergencial exige providências rápidas, não podendo aguardar um 

procedimento lento e burocrático. 

 

Entretanto, esse dispositivo tem sido, com alguma freqüência, 

mal interpretado ou utilizado de forma desvirtuada pelos agentes públicos em 

geral, devido ao fato de que, na prática, vem-se desprezando um ou alguns dos 

requisitos ou utilizando-se de uma exegese ampliadora dos seus limites. 

 

A jurisprudência, outrora admitindo amplamente a 

caracterização da emergência, vem restringindo cada vez mais a sua amplitude 

de tal modo que, na atualidade, o balizamento sobre a sua utilização está 

bastante definido. 

 

O aludido inciso refere-se a duas situações que dão ensejo à 

dispensa de licitação: a emergência e a calamidade pública. Discorrendo sobre 

o assunto, Meirelles esclarece: 

[...] A emergência caracteriza-se pela urgência de 

atendimento de situação que possa ocasionar prejuízos ou comprometer 

a incolumidade ou a segurança de pessoas, obras, serviços, 

equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, exigindo rápidas 

providências da Administração para debelar o minorar suas 

conseqüências lesivas à coletividade. (...) Calamidade pública é a 

situação de perigo e de anormalidade social decorrente de fatos da 

natureza, tais como inundações devastadoras, vendavais destruidores, 



 

 
 

epidemias letais, secas assoladas e outros eventos físicos flagelantes 

que afetem profundamente a segurança ou a saúde públicas, os bens 

particulares, o transporte coletivo, a habitação ou o trabalho em geral [...]. 

(MEIRELLES, 2007: 281, grifo do autor). 

 

A calamidade pública, pois, é um caso especial de emergência, 

provocada por fatores anormais e adversos que afetam gravemente a 

comunidade, privando-a do atendimento de suas necessidades básicas. Deve 

ser reconhecida e declarada pelo poder público, através de decreto do 

Executivo, delimitando a área flagelada e determinando tanto as medidas a 

serem tomadas como as autoridades incumbidas de tal papel, para que fiquem 

habilitadas a realizar obras, serviços e compras com dispensa de licitação. 

(MEIRELLES, 2007). 

 

Manifestando-se sobre a matéria, Fernandes (2000, p. 313) 

ensina que 

[...] para melhor explicitação do assunto, seria conveniente 

distinguir caso de emergência da situação de emergência, empregando o 

primeiro termo para a avaliação restrita a órgão ou entidade, e o segundo 

para o que o Decreto referido entende como a circunstância que deve ser 

formalizada por um ato administrativo – portaria ministerial. [...] 

 

Ademais, segundo o magistério de Meirelles, 

[...] a emergência há de ser reconhecida e declarada 

em cada caso, a fim de justificar a dispensa da licitação para obra, 

serviços, compras ou alienações relacionadas com a anormalidade que a 

Administração visa corrigir, ou com o prejuízo a ser evitado. Nisto se 

distingue dos casos de guerra, grave perturbação da 

ordem ou calamidade pública em que a anormalidade ou risco 

é generalizado, autorizando a dispensa de licitação em toda a área 

atingida pelo evento. (MEIRELLES, 1998: 94, grifo do autor). 



 

 
 

Superada essa distinção, ocupar-se-emos doravante somente 

com os aspectos relacionados à “emergência”, objeto deste parecer. 

 

Como se vê, para que a hipótese de emergência possibilite a 

dispensa de licitação, não basta que o gestor público entenda dessa forma. 

Necessário se faz a comprovação da situação emergencial, caracterizada pela 

inadequação do procedimento formal licitatório ao caso concreto. A dispensa 

por emergência tem lugar quando a situação que a justifica exige da 

Administração Pública providências rápidas e eficazes para debelar ou, pelo 

menos, minorar as conseqüências lesivas à coletividade. Nesse sentido, ensina 

Antônio Carlos Cintra do Amaral: 

 

A emergência é, a nosso ver, caracterizada pela inadequação 

do procedimento formal licitatório ao caso concreto. Mais especificamente: um 

caso é de emergência quando reclama solução imediata, de tal modo que a 

realização de licitação, com os prazos e formalidades que exige, pode causar 

prejuízo à empresa (obviamente prejuízo relevante) ou comprometer a 

segurança de pessoas, obras, serviços ou bens, ou, ainda, provocar a 

paralisação ou prejudicar a regularidade de suas atividades específicas. 

Quando a realização de licitação não é incompatível com a solução necessária, 

no momento preconizado, não se caracteriza a emergência. (AMARAL, 

2001:4). 

 

Deve haver, portanto, direta correlação entre o significado da 

palavra “emergência” e o tempo necessário à realização de licitação. Aqui, o 

termo “emergência” diz respeito à necessidade de atendimento imediato a 

certos interesses, diferentemente do sentido vulgar do termo, em que significa 

uma “situação crítica; acontecimento perigoso ou fortuito; incidente”. 

(FERREIRA, 1989, p. 634). 

 



 

 
 

Em outras palavras, a emergência é um conceito relacional 

entre a situação fática anormal e a realização de certos valores. A ocorrência 

anômala conduzirá ao sacrifício desses valores se for mantida a disciplina 

estabelecida como regra geral. A Administração Pública, então, abre mão das 

regras-padrão em prol da satisfação do interesse público. 

 

Segue a definição de Marçal Justen Filho: 

 

No caso específico das contratações diretas, emergência 

significa necessidade de atendimento a certos interesses. Demora em realizar 

a prestação produziria risco de sacrifício de valores tutelados pelo 

ordenamento jurídico. Como a licitação pressupõe certa demora para seu 

trâmite, submeter a contratação ao processo licitatório propiciaria a 

concretização do sacrifício a esses valores. (JUSTEN FILHO, 2002:239). 

 

Examinando de forma perfunctória essas conceituações, 

poderíamos concluir que o simples argumento da urgência sempre poderia ser 

alegado e a regra de dispensa sempre utilizada, mas não se pode olvidar que 

este instituto é a exceção e não a regra. Assim, este dispositivo deve ser 

interpretado como os casos onde o decurso do tempo necessário ao 

procedimento licitatório normal impediria a adoção da medida indispensável 

para evitar danos irreparáveis. Essa atividade acautelatória é de interesse 

público. Portanto, é o interesse social, e não o da Administração, que é 

determinante para a não realização de licitação. 

 

Impende destacar, neste ponto, a distinção entre dois institutos 

bem próximos, quais sejam urgência e emergência. Conforme nos ensina o 

prof. Caldas Furtado, 

[...] não se pode confundir urgência com emergência; esta 

última combina urgência com imprevisibilidade. Qualquer despesa pode 



 

 
 

se tornar urgente, desde que as providências necessárias para a sua 

satisfação não sejam tomadas no tempo certo. (FURTADO, 2009:147). 

 

Ou seja, esse conceito de emergência capaz de justificar a 

dispensa do procedimento licitatório deve estar respaldado em situação real 

decorrente de fato imprevisível ou, embora previsível, que não possa ser 

evitado. 

 

Em face do exposto, vale dizer, portanto, para que a 

contratação direta fundamentada nos casos de emergência seja realizada de 

forma lícita, necessário se faz a presença dos seguintes requisitos: a urgência 

concreta e efetiva de atendimento; a plena demonstração da potencialidade do 

dano; a eficácia da contratação para elidir tal risco, bem como a 

imprevisibilidade do evento. Daí, estaremos diante de um caso emergencial, 

como se observa no entendimento do TCU a respeito do assunto: 

[...] para a regularidade da contratação por emergência é 

necessário que o fato não decorra da falta de planejamento, deve existir 

urgência concreta e efetiva de atendimento, exista risco concreto e 

provável e a contratação seja o meio adequado de afastar o risco. [TCU. 

Processo n° 014.243/93-8. Decisão n° 374/1994 – Plenário]. (FERNANDES, 

2005:417). 

 

Não se trata, pois, de urgência simplesmente teórica. Deve ser 

evidenciada a situação concreta existente, indicando-se os dados que 

evidenciam a urgência nas providências a serem tomadas para minorar ou 

evitar as conseqüências lesivas à sociedade. (JUSTEN FILHO, 2002). 

 

Necessário se faz, então, a elaboração de ampla justificativa 

enumerando dados e fatos que, no conjunto, embasem com segurança a 

decisão de dispensar a licitação com amparo no art. 24, inciso IV da Lei nº 

8.666/93. 



 

 
 

Ademais, é necessário entender que a urgência deve se 

encontrar na execução do objeto e não só no ajuste contratual: 

 

Existe, com freqüência, confusão entre urgência de 

contratar e urgência de executar o contrato. Vale dizer: não basta ter 

urgência de firmar o contrato, mas sim de contratar com urgência para também 

com urgência executar o objeto contratual. 

 

Muitas vezes, a Administração contrata rapidamente e o objeto 

contratual é executado com lentidão [...]. (AMARAL, 2001:4-5, grifo do autor). 

 

O dano ou prejuízo em potencial sobre bens e pessoas deve 

ser analisado com cautela, pois não é qualquer prejuízo que autoriza a 

Administração contratar diretamente com o particular. O dano deve ser 

analisado sob a ótica de sua possível irreparabilidade, pois se assim não for, 

determina a lei o trâmite regular do procedimento licitatório. 

 

Verificada a demonstração cabal e efetiva da potencialidade do 

dano, deverá a Administração demonstrar que a contratação direta é a via 

adequada e efetiva para eliminar tal risco. A dispensa de licitação por 

emergência somente será admissível se a contratação direta for meio hábil e 

suficiente para debelá-lo. Nesse sentido, nasce a obrigação da Administração 

compor o nexo de causalidade entre a contratação pretendida e a supressão 

do risco de prejuízos a bens e pessoas. 

 

Sendo assim, aduz Marçal Justen Filho: 

 

Em última análise, aplica-se o princípio da proporcionalidade. A 

contratação deverá ser o instrumento satisfatório de eliminação do risco de 

sacrifício dos interesses envolvidos. Mas não haverá cabimento em promover 



 

 
 

contratações que ultrapassem a dimensão e os limites da preservação e 

realização dos valores em risco. (JUSTEN FILHO, 2002: 240). 

 

Como dito acima, a contratação nestes casos necessita de 

prévia e ampla justificativa, não apenas sobre a emergência, mas também 

acerca da plena viabilidade do meio pretendido para atendimento da 

necessidade pública. A Administração deve proceder à solução compatível com 

a real necessidade que conduz à contratação. 

 

De suma importância, ainda, relevar o descabimento da 

dispensa de licitação quanto aos casos do que a doutrina comumente 

reconhece como “emergência ficta ou fabricada”, que ocorre quando a 

Administração deixa de tomar tempestivamente as providências necessárias à 

realização da licitação previsível, o que constitui uma grave violação ao 

princípio da moralidade administrativa. Muitas vezes, os gestores públicos 

agem dessa forma com o intuito de favorecer empresas determinadas, já que a 

dispensa por emergência não exige tantas formalidades como a licitação 

comum, podendo, em muitos casos, escolher com quem vai contratar, 

utilizando-se de justificativas diversas.   

 

Quanto a esses casos, a Secretaria do Tesouro Nacional editou 

uma normatização: 

 

A previsibilidade da situação de risco afasta a legalidade da 

contratação por emergência, a exemplo do estoque de medicamentos. [STN. 

Mensagem CONED/STN 174920, de 13 set. 93]. (FERNANDES, 1995: 417). 

 

O Tribunal de Contas da União também já firmou jurisprudência 

nesse sentido, consubstanciadas, por exemplo, nos acórdãos nº 348/2003 e nº 

1705/2003, orientando no sentido da realização de licitação com a 

antecedência necessária, de modo a evitar situações em que o atraso do início 



 

 
 

dos certames licitatórios seja a causa para as contratações com fulcro no Art. 

24, inciso IV da Lei nº 8.666/93. 

 

Para ilustrar referido entendimento, o TCU decidiu que: 

[...] só se deve realizar aquisições com dispensa de 

licitação, fundada no inciso IV do art. 24 da Lei n°. 8.666/93, quando 

devidamente caracterizada a situação de emergência ou de calamidade 

pública, desde que a situação não se tenha originado, total ou 

parcialmente, da falta de planejamento, da desídia administrativa ou da 

má gestão dos recursos disponíveis e desde que esteja comprovado que 

a imediata contratação é o meio adequado, efetivo e eficiente de afastar o 

risco iminente detectado. [TCU. Processo n° 015.764/95-8. Decisão n° 

811/1996 – Plenário]. (FERNANDES, 2005: 416). 

 

E ainda: 

[...] a falta de planejamento adequado pelo administrador, 

principalmente quanto aos cronogramas dos procedimentos licitatórios, 

não justifica a contratação direta por emergência. Várias decisões 

proferidas bem antes dos atos em debate já convergiam nesse sentido, a 

exemplo do Acórdão 25/99, das Decisões n° 530/96, n° 811/96, n° 172/96 e 

n° 347/94, todos do Plenário, sendo esta última proferida em sede de 

Consulta, portanto, de caráter normativo [...]. [TCU. Processo n° 

007.215/2003-0. Acórdão n° 1.454/2003 – Plenário]. (FERNANDES, 2005: 

420). 

 

Dessa forma, recomenda o TCU que a Administração Pública 

deverá adotar as providências cabíveis para que sejam promovidos os 

processos licitatórios com a antecedência necessária para a sua conclusão 

antes do término do contrato vigente, evitando-se a descontinuidade da 

prestação dos serviços e a realização de dispensa de licitação por emergência. 

 



 

 
 

Enfim, embora os Tribunais Pátrios tenham editado normas e 

recomendações no sentido da realização da licitação em tempo oportuno, não 

se pode olvidar que, uma vez presentes todos os requisitos previstos no 

dispositivo legal em comento, cabível será a dispensa de licitação por 

emergência, independentemente da culpa do servidor pela não realização do 

procedimento licitatório na época oportuna. Ora, caso a demora no 

procedimento normal puder ocasionar prejuízos ou comprometer a segurança 

de pessoas, obras ou serviços, públicos ou particulares, não restam dúvidas 

que mesmo assim deve-se proceder à dispensa por emergência, pois o 

interesse público em questão conduz necessariamente nesse sentido. 

Entretanto, deve-se punir o agente que não adotou as cautelas necessárias em 

tempo oportuno. 

 

Ou seja, por motivos de ordem econômica e social, se ficar 

caracterizada a emergência e todos os outros requisitos estabelecidos nesse 

dispositivo, pouco importa que a mesma decorra da inércia do agente da 

administração ou não. “Caracterizada a tipificação legal, não pode a sociedade 

ser duplamente penalizada pela incompetência de servidores públicos ou 

agentes políticos: dispensa-se a licitação em qualquer caso”. (FERNANDES, 

2000: 315-316). 

 

Obviamente, nesses casos, as autoridades competentes devem 

realizar uma ampla fiscalização não só quanto à legalidade, mas também 

quanto à legitimidade dos atos praticados, de forma que se penalize o gestor 

que aja com desídia ou negligência na obrigação de prever as situações que 

possam causar dano à sociedade ou à Administração, deixando de envidar 

esforços para obviá-las e atender outras finalidades. Caso contrário, diante da 

impunidade, a licitação deixará de ser tratada como regra pelos 

administradores fraudulentos (o que realmente vem acontecendo). 

 



 

 
 

Nesse diapasão, a doutrina pátria mais esclarecida tem posto 

em confronto a caracterização da emergência e a conduta pretérita do 

administrador, para avaliar se a situação não decorre de atuação irresponsável 

ou negligente. (FERNANDES, 2000). 

 

O que o legislador pátrio pretendia era a dispensa de licitação 

em razão de situação emergencial provocada de forma imprevisível, e não da 

inércia administrativa. 

 

Com efeito, a hipótese de dispensa de licitação por emergência 

não tem o condão de atribuir ao Administrador Público irrestrita liberdade para 

que possa, a seu talante, evitar o processo licitatório, pois a regra é licitar, 

sendo as exceções previstas em lei. Caso contrário, não teria que se falar em 

impessoalidade nem moralidade, já que o gestor público teria ampla liberdade 

para selecionar a proposta que ele quisesse. 

 

Analisando a situação sob comento, verifica-se que se trata 

efetivamente de situação de emergência, tendo em vista a necessidade de 

retomar o abastecimento de água para aquela comunidade composta por 

aproximadamente 20 famílias. 

 

Salienta-se que o processo licitatório contemplando todas as 

etapas poderá perdurar por mais de 30 dias, lapso temporal no qual aquela 

comunidade não poderá ficar desabastecida de água, cabendo ao município, 

caso não contrate os serviços através de dispensa de licitação, adotar outras 

medidas, como por exemplo o fornecimento de água através de carro pipa, o 

que pode se tornar mais oneroso ao município, uma vez que que a solução 

definitiva deve ser dado ao caso.   

 



 

 
 

Face ao exposto, este órgão opina pela viabilidade de 

contratação nos termos propostos, dispensa licitação conforme fundamentos 

alhures referidos. Contudo, à consideração superior. 

 

Dezesseis de Novembro (RS), aos 13 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

Dr. RENAN THOMAS, 
Advogado – OAB/RS nº. 74.371, 

Assessor Jurídica (RS). 



 

 
 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 001/2017 

DISPENSA DE LICITAÇÃO nº. 001/2017 

DESPACHO FINAL 

 

Tendo em vista o que consta do presente processo e 

considerando, ainda, a urgência da medida, reconheço ser dispensável, na 

espécie, a licitação, com fundamento no art. 24, IV, da Lei citada. 

 

Autorizo a contratação, observadas as demais cautelas legais. 

Publique-se súmula deste despacho (Lei Federal n°. 8.666/93, art. 26). 

 

Dezesseis de Novembro (RS), aos 13 de janeiro de 2017. 

 

 

 

ADÃO ALMEIDA DE BARROS, 
Prefeito em exercício. 

 



 

 
 

 
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS 
 
 

 
 

Contrato que celebram o Município de 
Dezesseis de Novembro (RS) e a empresa 
Canova Poços Artesianos para a prestação 
de serviços de aprofundamento de poço 
artesiano. 

 
 
Por este instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE 

DEZESSEIS DE NOVEMBRO, Estado do Rio Grande do Sul, pessoa jurídica 
de direito público interno inscrita no CNPJ/MF sob nº. 91.553.966/0001-01, com 
sede administrativa sita à Rua Santo Antônio, nº. 1243, neste ato representado 
pelo Prefeito, senhor ADÃO ALMEIDA DE BARROS brasileiro, casado, 
residente e domiciliado no Município de Dezesseis de Novembro (RS), de ora 
em diante denominado CONTRATANTE; e de outro lado, a empresa Canova 
Poços Artesianos, com sede em Ibirubá, RS, na RS 223, Km 48, CNPJ 
73.218.349/0001-78, neste ato representado pelo proprietário ANGELO VIANEI 
CANOVA, brasileiro, com endereço em IBIRUBA, RS, na Avenida do Arvoredo, 
70, centro, de ora em diante denominado CONTRATATADA; de acordo com o 
disposto na Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94, 
entabulam e convencionam o presente contrato administrativo com fulcro na 
dispensa de licitação autorizada nos permissivos termos do artigo 24, inciso 
IV da Lei Federal nº. 8.666/93, CONSOANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO 
nº. 001/2017, DISPENSA DE LICITAÇÃO nº. 001/2017, mediante as cláusulas 
e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto. Tem o presente contrato 

por objeto a prestação de SERVIÇOS DE APROFUNDAMENTO DO POÇO 
ARTESIANO LOCALIZADO NA LOCALIDADE DENOMINADA VILA SANTA 
TERESINHA (POÇO PAULO MOURA), INTERIOR DO MUNICÍPIO DE 
DEZESSEIS DE NOVEMBRO. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – Do Regime de Execução. O regime 

de execução deste contrato é a execução direta empreitada por preço global, 
tendo como responsáveis, pela CONTRATADA, o proprietário. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – Do Preço e das Condições de 

Pagamento. O preço total para o presente ajuste é de R$ 20.480,00 (vinte mil 
quatrocentos e oitenta reais), pagos mediante apresentação de Nota Fiscal 
pelo CONTRATADO. 

 



 

 
 

CLÁUSULA QUARTA – Dos Prazos. Este contrato terá prazo 
de execução de 7 (sete) dias, de acordo com o que preceitua a art. 57, II, da 
Lei 8.666/93. 

 
CLÁUSULA QUINTA – Da Fiscalização. O ÓRGÃO 

CONTRATANTE exercerá o acompanhamento e fiscalização do presente 
contrato através do Prefeito Ademir Jose Andrioli Gonzatto e do Secretário 
Municipal de Obras, senhor Paulo Augusto da Silva Moisinho, ou quem vier a 
substituí-los, sendo que estes encaminharão as solicitações de pareceres e 
demais atividades a serem desenvolvidas, estas indicadas na cláusula primeira 
deste instrumento. 

 
CLÁUSULA SEXTA – Das obrigações legais. A 

CONTRATADA assume responsabilidade pelo recolhimento das obrigações 
sociais, tributárias, civis, administrativas, comerciais e previdenciárias 
decorrentes da execução do presente contrato. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – Dos Deveres das Partes. Constituem 

deveres da CONTRATADA: (a) prestar o serviço a contento no prazo 
convencionado neste contrato. Constituem deveres do ÓRGÃO 
CONTRATANTE: (a) prestar informações e disponibilizar os documentos 
necessários à CONTRATADA indispensáveis à prestação dos serviços 
avençada neste contrato; (b) efetuar o pagamento no prazo e condição 
ajustado. 

 
CLÁUSULA OITAVA – Dotação Orçamentária. As despesas 

decorrentes do presente contrato correm à conta do orçamento vigente. 
 
CLÁUSULA NONA – Da Rescisão. A CONTRATANTE poderá 

rescindir o presente contrato na ocorrência de quaisquer hipóteses previstas 
nos artigos 77, 78 e 79 e seus incisos, e, neste caso, aplicar também, as 
sanções previstas na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA – Da Responsabilidade Perante 

Terceiros. Responderá a CONTRATADA, em relação a terceiros, pelos danos 
que resultarem de sua imperícia ou negligência e pela culpa de seus 
empregados, de acordo com os princípios gerais de responsabilidade, bem 
como será responsável pelos pagamentos de encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais da execução deste contrato.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Da Legislação Aplicável. 

A legislação aplicável ao presente contrato e aos casos omissos será a Lei 
Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Disposições Finais. Fica 

eleito o Foro da Comarca de São Luiz Gonzaga (RS) para dirimir quaisquer 
dúvidas decorrentes deste contrato. 



 

 
 

 
Compromete-se a contratada a exibir as certidões negativas 

(municipal, estadual e federal), bem como de regularidade junto ao FGTS/CEF 
e CNDT, dada sua condição de microempresa (Lei Complementar 123/2006). 

 
E por assim estarem justos e contratados, assinam os 

contratantes o presente instrumento em 4 (quatro) dias de igual teor e forma. 
 
Dezesseis de Novembro (RS), aos 17 de fevereiro de 2017. 

 
 
 

__________________________________________________ 
MUNICÍPIO DE DEZESSEIS DE NOVEMBRO 

ADÃO ALMEIDA DE BARROS – Prefeito em exercício 
Contratante 

 
 

__________________________________________________ 
CANOVA POÇOS ARTESIANOS 

– Contratada 
 
Testemunhas: 
 
_________________________           _________________________           

 
 
Visto em: ____/____/______ 
 
Procuradora Jurídica 



 

 
 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 001/2017 

DISPENSA DE LICITAÇÃO nº. 001/2017 

 

O MUNICÍPIO DE DEZESSEIS DE NOVEMBRO (Poder 

Executivo),COMUNICA QUE, EM DESPACHO PROFERIDO NO PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, O SENHOR PREFEITO 

RECONHECEU SER DISPENSÁVEL A LICITAÇÃO PARA CONTRATAR 

CANOVA POÇOS ARTESIANOS, COM SEDE EM IBIRUBÁ (RS), PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APROFUNDAMENTO DO POÇO 

ARTESIANO LOCALIZADO NA LOCALIDADE DENOMINADA VILA SANTA 

TERESINHA (POÇO PAULO MOURA), INTERIOR DO MUNICÍPIO DE 

DEZESSEIS DE NOVEMBRO. FUNDAMENTO LEGAL: LEI FEDERAL nº. 

8.666/93, ART. 24, IV.   

 

 

SÚMULA DE CONTRATO 
Contratante: Município de Dezesseis de Novembro (RS). Contratada: CANOVA 
POÇOS AETESIANOS. Objeto: Prestação de serviços aprofundamento de 
poço artesiano na localidade denominada Vila Santa Teresinha (poço Paulo 
Moura), interior do Município de Dezesseis de Novembro. Pagamento: à vista, 
mediante apresentação de Nota Fiscal, conforme contrato e processo 
administrativo de dispensa de licitação. Prazo: 7 (sete) dias. 

 


