
MINISTÉRIO DA DEFESA 

MARINHA DO BRASIL 

INSTITUTO DE PESQUISAS DA MARINHA 

TERMO DE JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO .•.. 

PROCESSO N° 63128.000082/2011-37 ~ 

...--. 1.0 - OBJETO: 

Prestação dos serviços de abastecimento de água potável para o Instituto de Pesquisas da 
Marinha (IPqM). 

2.0 - REFERÊNCIAS: 

a) Lei n" 8.666/1993; e 

b) SGM-102 (3a Revisão). 

3.0 -ANEXOS: 

A)Justificativa Técnica com a especificação do fornecimento; 

B)Declaração de Exclusividade da CEDAE, datado de 17/02/2011; 

C)Espelho com a Situação no Sistema Integrado de Cadastramento de Fornecedores (SI 
CAF) da CEDAE; 

D)Mapa Demonstrativo de Valores referente à Prestação de Serviços pela CEDAE; e 

E)Cópias da Contas de Fornecimento de água referente às medições de JAN a DEZ/2010. 

4.0 - EMPRESA A CONTRATAR: 

Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, CNPJ n? 33.352.394/0001-04, 
na rua Sacadura Cabral, n" 103 - Saúde - Rio de Janeiro - RJ, CEP 20.230-260. 

5.0 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
, 

Os recursos para aquisição destes serviços são provenientes do PAl2011, UO 52131, Ação 
Interna Z--2203.72.00, UG 720301, ND 339039, PTRES 007708, FR 0142077289. ~ J 

6.0 - RAZÃO DE ESCOLHA DO EXECUTANTE: ~ 

Visando manter a continuidade da operatividade e funcionamento do Instituto de Pesquisas 
da Marinha, em condições normais de funcionamento e também, em virtude do fato de tratar-se 
do serviço de abastecimento de água, cuja empresa prestadora 
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vinculada ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, podendo então a realização do serviço ser 
enquadrado dentro da categoria de "Contas Públicas". 

Diante do exposto, a escolha da Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE para 
execução do serviço do presente processo justifica-se não apenas na inexistência da possibilidade 
de concorrência Pública, demonstrada pela Declaração de Exclusividade, Anexo B, emitida pela 
Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, e também pelas considerações detalhadas 
no Justificativa Técnica, Anexo A. 

7.0 - ATO DE ENQUADRAMENTO: 

Observando-se os termos da Justificativa Técnica, anexo A, e do Declaração de Exclusivi 
dade, anexo B, é inexigível a abertura de processo de licitação, com amparo no "inciso I" do art. 
25 da Lei n° 8.666/1993. 

8.0 - JUSTIFICATIVA DE PREÇO: 

À vista do Mapa Demonstrativo de Valores referente à Prestação de Serviços prestados 
pela CEDAE, anexo ;E, manifesta a opinião se os preços cobrados não são excessivos ou 
impostos abusivamente. Para efeito dessa análise, além de outras circunstâncias econômicas e 
mercadológicas, levou-se em consideração os preços anteriormente praticados pela própria 
empresa, na cobrança de sua ContaslFaturas mensais, tendo em vista que a CEDAE é a empresa 
prestadora de serviço única, exclusiva e vinculada ao Governo do Estado do Rio de Janeiro. 

9.0 - PAGAMENTO 
- Os pagamentos serão efetuados contra a efetiva prestação dos serviços num prazo não su- 

perior a 30 (trinta) dias, após a apresentação dos documentos de crédito (Contas/Faturas) pela 
CONTRATADA, devidamente certificadas pela MARINHA, depois da aceitação do serviço. 

Rio de Janeiro, RI, em l':i_ d aYlil de 2011. 
JOSÉ A DO E MlRANDA SOUZA 

Capitão-deQCorveta (T) 
presid~ Comissão de Justificativ.a de Inexigibilid 
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TADE RIQUE DOS SANTOS A ILVA 
p ão- Tenente (T) Tecnologista Sênior III 

Membro da Comissão de Justificativa Membro da Comissão de Justificativa 
de Inexigibilidade de Licitação de Inexi ibilidade de Licitação 

10.0 - ATO DE APROVAÇÃO: 

APROVO em:-i4 /O'-I/:>.,j.!. EDSON 
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MARINHA DO BRASIL 
INSTITUTO DE PESQUISAS DA MARINHA 

DEPARTAMENTO DE APOIO 
DIVISÃO DE COORDENAÇÃO E APOIO 

JUSTIFICATIVA TÉCNICA 

Referências: a) CI s/no do IPqM-211; e 
b) Projeto Básico do IPqM-211. 

1 - PROPÓSITO 

A presente Justificativa Técnica tem como propósito demonstrar a necessidade do 
serviço de abastecimento requisitado pelo Projeto Básico em referência. 

2 - ESPECIFICAÇÃO DO FORNECIMENTO 

Prestação dos serviços de abastecimento de água potável, do Instituto de Pesqui 
sas da Marinha - IPqM, situado na rua Ipiru, n? 2, Cacuia - Ilha do Governador - Rio de Janeiro 
CEP n° 21931-000, CNPJ 10.465.006/0001-98. 

3 - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DOS SERVIÇOS 

Visando manter a continuidade da operatividade e funcionamento do Instituto de 
Pesquisas da Marinha, em condições normais de funcionamento e também, em virtude do fato de 
tratar-se do serviço de abastecimento de água, cuja empresa prestadora de serviço é única, ex 
clusiva e vinculada ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, podendo então a realização do ser 
viço ser enquadrado dentro da categoria de "Contas Públicas". 

4 - RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA PREVISTA E A QUANTIDADE DE SERVIÇO A SER 
CONTRATADA 

A execução do serviço de abastecimento a ser contratado, esta sendo realizada a 
preços coerentes com os anteriormente praticados pela empresa, tendo em vista que a CEDAE é 
a empresa prestadora de serviço única, exclusiva e vinculada ao Governo do Estado do Rio de 
Janeiro. f 
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5 - DEMONSTRATIVOS DE RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS 

Rio de Janeiro, RJ, em I t. de abril de 2011. 

\ \ \~:~~?~ ~~ru.:rXND -:._~ -- .... ~ .. - ':;VK'-? 
Tecno1ogista Sênior Ill 

Encarregada da Divisão de Coordenação e Apoio 

, - ATOS DE APROVAÇAO 

Nos termos do disposto no artigo 2 do Decreto n? 2.271, de 07 de julho de 1997, 
aprovo a presente justificativa da necessidade do serviço. 

Rio de Janeiro, RJ, em (-7.,. de abril de 2011. 

JOSÉ ADE~Ê~RANDA SOUZA 
Capitão-de-Corveta (T) 

Chefe do Departamento de Apoio 
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DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE 

AO 
INSTITUTO DE PESQUISAS DA MARINHA 
RUA IPIRU N° 02 
CACUIA - ILHA DO GOVERNADOR 
RIO DE JANEIRO - RJ 

Matrículas: 148918-8 e 2021450-1 

AlC.: David Amancio - Enc. Da Divisão de Processos 
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A COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE, 

com sede na Rua Sacadura Cabral n" 103, Saúde, Rio de Janeiro, RJ, CNPJ 

33.352.394/0001-04 e Inscrição Estadual n° 84.780.707, declara, sob as penas de lei, que por 

força de Convênio de Cooperação assinado em 12/12/2008, publicado no Diário Oficial de 

17/12/2008 e com fulcro no artigo 25, inciso I, da Lei 8666, possui exclusividade na 

prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e coleta de esgotos no MUNICÍPIO 

DO RIO DE JANEIRO, pelo período de 50 (cinquenta) anos. 

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 2011. 
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Rua Santana 165 - 8° andar. Centro. Rio de Janeiro. CEP 20230-260 
www.cedae.rj.gov.br 


