
DECRETO N° 40/2021 

ESTADO DA PARAIBA 
PREFEITURA MUNCIPAL DE RIACHÃO DO POÇO 

GABINETE DA PREFEITA 

"Decreta situação anormal caracterizada como SITUAÇÃO 
DE EMERGÊNCIA, e dá outras providências". 

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE RIACHÃO DO POÇO, Estado da Paraíba, no uso de 
suas atribuições legais conferidas pela LeiOrganica Municipal, e: 

Considerando a escassez de água no município, por conta das irregularidades espaciais das precipitações 
pluviométricas; 

Considerando a necessidade de prover o atendimento à população quanto à complementação do abastecimento 
d'água e alimentação à população animal atingida pelo fenômeno; 

Considerando que a estiagem prolongada tem n gerado prejuízos significativos à agricultura e à pecuária do 
município; 

Considerando que o município não possui abastecimento por barragem, similiar e nem pela Companhia de 
água Oficial do Estado, CAGEPA , e ainda a crise hidrica sofrida nos ultimos anos no município; 

Considerando ser da alçada dos Poderes Públicos buscar soluções para minimizar os efeitos desse fenômeno 
natural; 

Considerando o Decreto n° 41.121, de 27 de abril de 2021, do Governo do Estado da Paraiba/PB,publicado no Diário 
Oficiai do Estado da Paraíba em28 de abril de 2021; 

Considerando a Portaria n° 1024, de 26 de maio de 2021, do Ministério da Integração Nacional/Secretaria 
Nacional de Proteção e Defesa Civil, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 28 de maio de 2021, 

DECRETA: 

Art. 10 - Fica decretada situação de EMERGÊNCIA no município de RIACHÃO DO 
POÇO-PB. 

Parágrafo único — Esta situação de anormalidade é válida pelo período de 180 (cento e oitenta) 
dias. 

Art. 20 Conforme previsão constante no inciso IV do artigo 24 da Lei n° 8.666/93 e, considerando 
a urgência da situação vigente, ficam dispensados de licitações, os contratos de aquisiçãode bens e serviços 
necessários às atividades de resposta ao desastre, locação de máquinas e equipamentos, de prestação 
de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação do cenário do desastre, desde que possam ser 
concluídas no prazo estipulado em lei. 

Art. 3° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Riachão do Poço em 28 de setembro de 2021. 

Maria Auxilia Rêgo 
Prefeita Constituo' nal 
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ATOS DO PODER EXECUTIVO 

• 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNCIPAL DE RIACHÃO DO POÇO 
GABINETE DA PREFEITA 

" Decreta situação anormal caracterizada como SITUAÇÃO 

DE EMERGÊNCIA, e dá outras providências.' 

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE RIACHÃO DO POÇO, Estado da Paraiba, no uso de 
suas atribuições legais conferidas pela Leerganica Municipal, e 

Considerando a escassez de água no municipio, por conta das irregularidades espaciais das precipitações 
pluviometricas, 

Considerando a necessidade de prover o atendimento á população quanto à complementaçãodo abastecimento 
d'água e alimentação a população animal atingida pelo fenômeno; 

Considerando que a estiagem prolongada tem n gerado prejuizos significativos à agricultura e à pecuária do 
município. 

Considerando que o município não possui abastecimento por barragem. similar e nem pela Companhia de 
água Oficial do Estado, CAGEPA . e ainda a crise hidrica sofrida nos ultimos anos no município; 

Considerando ser da alçada dos Poderes Públicos buscar soluções para minimizar os efeitos desse fenómeno 
natw-ali 

Considerando o Decreto n' 41 121. de 27 de abril de 2021, do Governo do Estado da Paraiba/PB.publicado no Diário 
Oficiai do Estado da Para iba em28 de abril de 2021-

Considerando a Portaria ri° 1024. de 26 de maio de 2021. do Ministério da Integração Nacional/Secretaria 
Nacional de Proteção e Defesa Civil, publicada no Diário Oficial da União. Seção 1, de 28 de maio de 2021, 

DECRETA: 

Art. 10 • Fica decretada situação de EMERGÊNCIA no município de RIACHÃO DO 
POÇO-PB. 

Paragrafo único — Esta situação de anormalidade é válida pelo período de 180 (cento e oitenta) 
dias. 

Art. 20 Conforme previsão constante no inciso IV do artigo 24 da Lei n' 8 666/93 e. considerando 
a urgência da situação vigente, ficam dispensados de licitações, os contratos de aquisiçãode bens e serviços 
necessários às atividades de resposta ao deSastre, locação de máquinas e equipamentos. de prestação 
de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação do cenário do desastre, desde que possam ser 
conciuidas no prazo estipulado em lei. 

Art. 30 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicaçao. revogadas as disposições em 
COntrario 

Riachão do Poço em 28 de setembro de 2021 

Maria Auxilíador , z. Rêgo 
Prefeita Constitucional 
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ESTADO DA PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO 

ESTADO DA PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO 
MATERIAL E/OU SERVIÇOS 

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

X 

REQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

PMRP/PB DATA 08/11/2021 

SOLICITANTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO 

SETOR REQUISITANTE 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DESTINO: 

POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO E PREDIOS PUBLICOS 
ENDEREÇO 

RIACHÁO DO POÇO-PB 
VALOR ESTIMATIVO R$ 

81.600,00 (oitenta e um mil e seiscentos reais) 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT. 
ESTIMADA 

VALOR 
DA 

CARRADA 
VALOR TOTAL 

1 

Contratação de carro pipa, com 
quantidade de entrega mínima de 80 
Carradas Mês, de segunda a sábado, 
transportando e distribuindo água nos 
locais indicados. O carro pipa deverá ter 
capacidade de, no mínimo, 10 (dez) m3 
de água e realizar 5 viagens por dia ou a 
quantidade de viagens que forem 
necessárias para atingir as 80 Carradas 
programados.. 

CARRADA 
80(oitenta) 
Carradas 

Mês 

R$ 
170,00 

R$ 81.600,00 

VALOR TOTAL 81.600,00 

JUSTIFICATIVA.

Tendo em vista a estiagem de chuvas prolongada que assolam nosso Município conforme 
DECRETO MUNICIPAL N° 040/2021 DE 07 DE OUTUBRO DE 2021, é de extrema necessidade o 
fornecimento de água potável, através de carros pipas para atender a população do nosso município. 
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