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PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 022/2021 PMXV 
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2021 PMXV 
 

1. PREÂMBULO:  

 

O Município de Xavantina, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ-MF 

sob o nº 83.009.878/0001-15, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ARI PARISOTTO, 

torna pública a presente Dispensa de Licitação, cujo objeto é a contratação dos serviços 

constantes no item III (objeto), amparado nas disposições do art. 24, inciso IV da Lei Federal 

nº 8.666/1993.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E JUSTIFICATIVA:  

 

I. DA DISPENSA DE LICITAÇÃO: 

 

As compras e contratações da Administração Pública seguem obrigatoriamente um regime 

regulamentado por Lei. 

 

O fundamento principal que reza por esta iniciativa é o artigo. 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal de 1988, no qual determina que as obras, os serviços, compras e alienações devem 

ocorrer por meio de licitações. 

 

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:  

(...) 

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. 

 

Para regulamentar o exercício dessa atividade foi então criada a Lei Federal nº 8.666 de 21 

de junho de 1993. 

 

No entanto, existem contratações que possuem características específicas que tornam 

inviáveis a licitação. Para esses casos, a lei previu exceções no artigo 17 e 24 da Lei nº 

8.666/93, que tratam das hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação. 

 

No caso, trata-se de contratação de empresa para a prestação de serviço de transporte de 

água com caminhão de capacidade mínima de 30.000 litros, mediante observância da regra 

contida no artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93:  
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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; 

 

II. JUSTIFICATIVA:  

 

CONSIDERANDO que a região Oeste de Santa Catarina, incluindo o Município de 

Xavantina, sofre com a escassez de água.  

 

CONSIDERANDO a estiagem que assola o Município desde o final do ano de 2019 e que 

tem se estendido até o presente momento, causando danos humanos, materiais, ambientais 

e prejuízos econômicos, principalmente nos setores da agricultura e pecuária. 

  

CONSIDERANDO a necessidade imediata de empregar medidas no sentido de minimizar os 

efeitos que a falta de água vem causando, sobretudo, em relação ao abastecimento das 

famílias, das unidades produtoras de bovinos, suínos, aves, entre outras.  

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 517/2020, que estabeleceu a situação de 

emergência nas áreas do município contidas no Formulário de Informações do Desastre – 

FIDE, em virtude do desastre classificado e codificado como ESTIAGEM – COBRADE: 

1.4.1.1.0, conforme IN/MI 02/2016.   

 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 517/2020: Art. 4° Com base no inciso 

IV do artigo 24 da Lei nº 8.666 de 21.06.1993, sem prejuízo das restrições da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ficam dispensados de licitação os contratos de 

aquisição de bens necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de 

serviços e de obras relacionadas com a reabilitação dos cenários dos desastres, desde que 

possam ser concluídas no prazo máximo de cento e oitenta dias consecutivos e 

ininterruptos, contados a partir da caracterização do desastre, vedada a prorrogação dos 

contratos. 

 

CONSIDERANDO a realização de pesquisa de preço, com a coleta de três orçamentos, a 

fim de adjudicação do serviço à empresa que apresentou o menor preço, compatível com a 

realidade do mercado, de acordo com o disposto no art. 26, parágrafo único, inciso I, II e III 

da Lei 8.666/93:  

 

Art. 26. [...] Parágrafo único.  O processo de dispensa, de 

inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será 



 

 
Estado de Santa Catarina 
MUNICÍPIO DE XAVANTINA 

 
 
 

Rua Prefeito Octávio Urbano Simon, 163, Centro - CEP 89780-000 - Telefone: (49) 3454-3100 
  

instruído, no que couber, com os seguintes elementos: I -

caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e 

iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando 

for o caso; II - razão da escolha do fornecedor ou executante; III -

 justificativa do preço. 

 

3. OBJETO:  

 

Contratação de empresa para a prestação de serviço de transporte de água com caminhão, 

cuja capacidade seja de no mínimo 30.000 litros, como medida de enfrentamento à 

escassez de água. 

 

4. RAZÃO DA ESCOLHA DO EXECUTANTE:  

 

Em análise, verificou-se que a empresa PELISSON TRANSPORTES EIRELI apresentou 

melhor oferta nos orçamentos consultados no mercado, conforme anexo no processo.  

 

5. CONTRATANTE:  

 

MUNICÍPIO DE XAVANTINA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 

83.009.878/0001-15, com sede na Rua Prefeito Octávio Urbano Simon, nº 163, Centro, 

Xavantina – SC, neste ato representado por seu Prefeito Municipal ARI PARISOTTO. 

 

6. CONTRATADA:  

 

PELISSON TRANSPORTES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 

20.081.792/0001-83, com sede na Rua Vitorio Pelisson, n° 39, Bairro Niterói, Cidade de 

Seara-SC, neste ato representada pelo seu proprietário, Sr. EVANDRO PELISSON, inscrito 

no CPF 024.878.669-50. 

 

7. DOS VALORES: 

 

O valor unitário para a prestação do serviço é de 198,00 (cento e noventa e oito reais) a 
hora, totalizando R$ 15.840,00 (quinze mil, oitocentos e quarenta reais), conforme segue: 
 

Item Quant. Unid. Descrição 
Preço 
Unit.  

Preço 
Total 

1 80 HRS 

Contratação da empresa para a prestação de 
serviços de Transporte de água com Caminhão 
com capacidade mínima de 30.000 litros, como 
medida de enfrentamento a escassez de água. 

198,00 15.840,00 

 
Parágrafo Único: Os quantitativos totais informados são estimativos, sendo que o não 
cumprimento da sua totalidade não gerará quaisquer direitos a empresa Contratada. 
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8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

 

As despesas decorrentes do objeto da presente licitação correrão pelas dotações previstas 

na Lei Orçamentária do Exercício de 2021. 

 

9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

 

O Município de Xavantina efetuará o pagamento do objeto desta dispensa, no prazo de 30 

(trinta) dias após a apresentação de notas fiscais, atestadas por servidor responsável, em 

conta corrente de titularidade da empresa vencedora. As notas fiscais eletrônicas deverão 

ser encaminhadas para o e-mail: notaeletronica@xavantina.sc.gov.br, nos arquivos com 

extensão XML e PDF. 

 

10. DELIBERAÇÃO:  

 

Nada mais havendo a tratar, e tendo em vista todas as condições apresentadas retro, 

encerra-se o presente Termo de Dispensa de Licitação, sendo assinado pelo responsável da 

unidade requisitante e pela autoridade superior, para que produzam seus efeitos legais. 

 

Xavantina/SC, em 15 de abril de 2021. 

 

 

 

_______________________________________ 

ARI PARISOTTO 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

 
CONTRATO Nº 017/2021 PMXV 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO COM 
CAPACIDADE MÍNIMA DE 30.000 LITROS, EM 
CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 
E SUAS ALTERAÇÕES. 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE XAVANTINA, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrito no CNPJ sob o nº 83.009.878/0001-15, com sede na Rua Prefeito Octávio Urbano 
Simon, nº 163, Centro, Xavantina – SC, neste ato representado por seu Prefeito Municipal 
ARI PARISOTTO, inscrito no CPF sob o nº 251.216.189-72, doravante denominado 
simplesmente CONTRATANTE. 
 
CONTRATADA: PELISSON TRANSPORTES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 20.081.792/0001-83, com sede na Rua Vitorio Pelisson, n° 39, Bairro 
Niterói, Cidade de Seara-SC, neste ato representada pelo seu Proprietário, Sr. EVANDRO 
PELISSON, inscrito no CPF 024.878.669-50, doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA. 
 
Resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, em 
conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, cumprindo as 
seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL, ORIGEM E DOTAÇÃO 
 
O presente contrato está fundamentado no art. 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/1993, e 
vinculado à Dispensa de Licitação nº 005/2021 PMXV.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 
2.1. A CONTRATADA obriga-se na prestação de serviços de transporte de água com 
caminhão com capacidade mínima de 30.000 litros, como medida de enfrentamento a 
escassez de água. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO, DA FORMA E LOCAL DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO 
 
3.1. O prazo de execução é de 60 (sessenta) dias, a partir da assinatura deste contrato. 
 
3.2. Os serviços deverão ser efetuados conforme cronograma e local estabelecido pela 
CONTRATANTE. 
  
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 
4.1. O contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua assinatura. 
 
4.2. O prazo de vigência poderá ser prorrogado, nos termos do artigo 57, inc. II da Lei nº 
8.666/93, e suas alterações posteriores. 
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CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR CONTRATUAL E DOTAÇÃO 
 
O valor unitário para a prestação do serviço é de 198,00 (cento e noventa e oito reais) a 
hora, totalizando R$ 15.840,00 (quinze mil, oitocentos e quarenta reais), conforme segue: 
 

Item Quant. Unid. Descrição 
Preço 
Unit.  

Preço 
Total 

1 80 HRS 

Contratação da empresa para a prestação de 
serviços de Transporte de água com Caminhão 
com capacidade mínima de 30.000 litros, como 
medida de enfrentamento a escassez de água. 

198,00 15.840,00 

 
Parágrafo Único: Os quantitativos totais informados são estimativos, sendo que o não 
cumprimento da sua totalidade não gerará quaisquer direitos a empresa Contratada. 
 
5.2. As despesas decorrentes do objeto da presente licitação correrão às dotações previstas 

na Lei Orçamentária do Exercício de 2021. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
6.1. A CONTRATANTE efetuará o pagamento do objeto desta licitação, no prazo de 30 
(trinta) dias após a apresentação de notas fiscais, atestadas por servidor responsável, em 
conta corrente de titularidade da empresa vencedora. As notas fiscais eletrônicas deverão 
ser encaminhadas para o e-mail: notaeletronica@xavantina.sc.gov.br, nos arquivos com 
extensão XML e PDF. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS REAJUSTES  
 
7.1. O valor ora contratado é fixo e irreajustável. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
8.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará sua rescisão administrativa, nas 

hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei n 8.666/93 e posteriores alterações, com as 
consequências previstas no art. 80 da referida Lei, sem que caiba à CONTRATADA direito a 
qualquer indenização. 
 
8.2. A rescisão contratual poderá ser: 
 
8.2.1. determinada por ato unilateral da CONTRATANTE, nos casos enunciados nos incisos 
I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93. 
 
8.2.2. amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no 
processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 
 
9.1. A recusa imotivada do adjudicatário em assinar o Contrato no prazo assinalado neste 
edital, sujeitá-lo-á à multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da mesma, contada a 
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partir do primeiro dia após ter expirado o prazo que a empresa teria para assiná-la, nos 
termos do subitem 13.1 do presente instrumento convocatório. 
 
9.1.1. Entende-se por valor total do contrato o montante dos preços totais finais. 
 
9.2. A penalidade de multa, prevista no subitem 9.1 deste contrato, poderá ser aplicada, 
cumulativamente, com a penalidade disposta na Lei nº 10.520/02, conforme o art. 7, do 
mesmo diploma legal. 
 
9.3. O Município de Xavantina poderá deixar de aplicar as penalidades previstas nesta 
cláusula, se admitidas as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, nos termos do 
que dispõe o artigo 43, parágrafo 6º c/c artigo 81, e artigo 87, “caput”, da Lei nº 8.666/93. 
 
9.4. Sem prejuízo das sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a empresa 
contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, assegurada a prévia defesa:  

 
9.4.1. Pelo atraso injustificado na execução do Contrato:   
  
a) Advertência por escrito.  

  
b) Multa de 0,50% (cinquenta centésimos por cento), sobre o valor da obrigação não 
cumprida, por dia de atraso, limitada ao total de 5% (cinco por cento).  

  
c) Ultrapassando o percentual de 5% (cinco por cento) prevista na alínea “b”, multa de até 
20% (vinte e cinco por cento), calculada sobre o valor do Contrato ou da parte não 

cumprida.  

 
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a dois anos.  
  
9.4.2. Pela inexecução total ou parcial do Contrato:   

  
a) Multa de até 25% (vinte e cinco por cento), calculada sobre o valor do Contrato ou da 
parte não cumprida.  

  
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a dois anos.  

  
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos e após decorrido o prazo 
da sanção aplicada com base na alínea anterior.  

  
9.5. As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e, 
consequentemente, o pagamento delas não exime a empresa contratada da reparação dos 
eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar ao Município de 
Xavantina, e ainda, o ressarcimento de valores correspondente à diferença de preço 

resultante de nova licitação realizada para complementação ou realização da obrigação não 
cumprida.  
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9.6. As penalidades de multas acima previstas poderão ser descontadas dos pagamentos 
subsequentes a que a contratada tiver direito, após aplicada a penalidade.  
 
9.7. As penalidades previstas nesta cláusula poderão ser aplicadas isoladamente ou em 
conjunto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES   
 
10.1. São obrigações da CONTRATADA:  
  
10.1.1. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, 
previdenciários, comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo 
seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, devendo 
apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes de pagamento 
e quitação.  
  
10.1.2. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do 
Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, empregados de a 
CONTRATADA intentarem reclamações trabalhistas contra a CONTRATANTE.  
  
10.1.3. Cumprir com as determinações estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, relativas à 
segurança e medicina do trabalho.  
  
10.1.4. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional 
de pessoal necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis 
Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias.  
  
10.1.5. Providenciar afastamento imediato, do(s) local(is) de execução do serviço objeto 
deste Contrato, de qualquer empregado cuja permanência seja considerada inconveniente 
pela CONTRATANTE.  
  
10.1.6. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus 
empregados, no desempenho dos serviços objeto do presente Contrato.  
  
10.1.7. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que 
a represente, integralmente, em todos os seus atos.  
  
10.1.8. Recolher o ISSQN devido na base territorial da execução dos serviços, se houver. 
  
10.1.9. Aceitar a fiscalização dos serviços por parte da CONTRATANTE.  
 
10.1.10. Entregar o objeto desta licitação, nos termos avençados nas Cláusulas deste 
contrato, acompanhado de orientação operacional e técnica, como todos os equipamentos, 
acessórios e especificações. 
 
10.1.11. Isentar o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade. 
 
10.2. São obrigações da CONTRATANTE:  
  
10.2.1. Efetuar os pagamentos no prazo estabelecido no subitem 6.1 da Cláusula Sexta 
deste Termo.  
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10.2.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços prestados 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivo. 
  
10.2.3. Comunicar à CONTRATADA, por escrito ou verbalmente, sobre imperfeições, falhas 
ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou 
corrigido. 
  
10.2.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através 
de servidor designado.  
 
 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 
 
11.1. O presente termo não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em 
parte. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 
 
12.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação respectiva, em resumo, do presente 
termo, na forma da lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 
 
13.1. A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do servidor ANTONINHO CARLOS 
TORTELLI, ao qual caberá fiscalizar e liberar os pagamentos, bem como comunicar à 
CONTRATADA, formalmente, o descumprimento de quaisquer cláusulas deste contrato. 
 
13.1.1. A fiscalização anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução deste contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados. 
 
13.1.2. A fiscalização atuará desde o início dos serviços até o término da vigência deste 
contrato. 
 
13.1.3. A fiscalização exercida não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade cometida. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 
 
14.1. Os casos omissos ao presente termo serão resolvidos em estrita obediência às 
diretrizes da Lei nº 8.666/93, e posteriores alterações e Lei 10.520/02. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
 
15.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Seara, SC, para qualquer procedimento relacionado 
com o cumprimento do presente Contrato. 
 
E, por estarem acordo, as partes assinam este contrato em 2 (duas) vias de igual forma, na 
presença das testemunhas abaixo assinadas. 
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Xavantina/SC, em __ de abril de 2021. 
 
 
 
 

__________________________________ 
EVANDRO PELISSON  

PELISSON TRANSPORTES EIRELI 
CONTRATADA 

___________________________________ 
ARI PARISOTTO 

PREFEITO MUNICIPAL 
CONTRATANTE 

 
Testemunhas: 
 
 

01. ______________________________ 
Nome: ADRIANE CAROLINA SPAGNOL 

CPF: 103.660.899-94 

 
02. ______________________________ 
Nome: ANTONINHO CARLOS TORTELLI 

CPF: 613.070.769-04 
Fiscal do Contrato 

 
 


