
PROCESSO N.º  16/2015 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

1 – OBJETO:  
Contratação emergencial de empresa para fornecimento de tubos de concreto, para 

recuperação de ruas e estradas municipais e vicinais, danificadas pelas intensas chuvas ocorridas 

nos dias 08 e 21 de outubro de 2015.  

 

2 – JUSTIFICATIVA: 
O processo emergencial se justifica uma vez que o território do Município de Agudo, nos 

dias 08 e 21 de outubro de 2015, foi atingido por intensas chuvas, do tipo torrenciais, 

ocasionando diversos danos às ruas e estradas. Em razão das enxurradas, ocorreu, inclusive, 

interrupção do trânsito em algumas vias, devido a desmoronamentos de terra, além de intensos 

processos erosivos em áreas cultiváveis, estradas e acessos a residências. Houve precipitação de 

aproximadamente 350mm (trezentos e cinqüenta milímetros) em um intervalo de 48 (quarenta e 

oito) horas, no dia 08/10/2015 e 80mm em um intervalo de 08 (oito) horas, no dia 21/10/2015. 

Houve decretação de SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, conforme Decreto Municipal nº 

111/2015, de 13 de outubro de 2015, e Decreto Municipal nº 115/2015, de 26 de outubro de 

2015, conforme cópias em anexo. 

          

3 – DO FORNECEDOR E RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:  

             Os tubos de concreto serão fornecidos pela empresa ARTENGE PRÉ-MOLDADOS 

DE CONCRETO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 09.564.690/0001-86, estabelecida na 

Rodovia RST 348, nº 360, Distrito Industrial, Município de Agudo/RS. 

             3.1 – A escolha do fornecedor, bem como o preço a ser pago pelos tubos de concreto, 

decorre de Pesquisa de Preços efetuada pela Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços e 

Trânsito.   

 

4 – VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 4.1 – Pelos tubos de concreto será pago o valor total de R$ 35.933,50 (trinta e cinco mil, 

novecentos e trinta e três reais e cinquenta centavos), conforme quantitativos abaixo 

relacionados: 

Item Produto Qtde Valor Unitário Valor Total 

0001 Tubos de Concreto MF DN 300mm PS-1 120 UN R$ 22,35 R$ 2.682,00 

0002 Tubos de Concreto MF DN 400mm PS-1 250 UN R$ 31,15 R$ 7.787,50 

0003 Tubos de Concreto MF DN 500mm PS-1 100 UN R$ 47,95 R$ 4.795,00 

0004 Tubos de Concreto MF DN 600mm PS-1 140 UN R$ 61,60 R$ 8.624,00 

0005 Tubos de Concreto MF DN 800mm PS-1 110 UN R$ 109,50 R$ 12.045,00 

   
Total R$ 35.933,50 

            4.2 - O pagamento será efetuado em uma única parcela, em até 10 (dez) dias úteis após a 

entrega total, mediante apresentação da nota fiscal, sem qualquer forma de reajuste, na tesouraria 

da Prefeitura Municipal ou via sistema bancário.   
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 4.2.1 - Caso ocorra atraso no pagamento, por parte da contratante, incidirá juros de 1% 

(hum por cento), a cada trinta dias sobre o valor em atraso. 

 

5 - DO REAJUSTE DOS PREÇOS 

Os valores fixados no item 4.1 do presente Processo não sofrerão reajustes, conforme 

parágrafo 1º do artigo 28 da Lei federal nº 9.069, de 29 de junho 1995. 

 

6 – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS: 

 A alteração dos preços para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 

contrato será por acordo entre as partes, na forma do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 

federal 8.666/93 e posteriores alterações.  

 

7 – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: 

  Os tubos de concreto deverão ser entregues junto a Secretaria de Infraestrutura, Obras, 

Serviços e Trânsito, em até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação da secretaria requisitante, sem 

ônus de frete. 

  

8 – DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS TUBOS DE CONCRETO: 

 A coordenação, fiscalização e recebimento dos tubos de concreto será efetuada pela 

Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito, tendo como responsável o servidor 

Rafael Ziegler Bonilla. 

8.1 – Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada, o transporte dos tubos de 

concreto até o local, conforme item 7. 

 

9 – DOS RECURSOS: 

           As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta da dotação orçamentária 

PJ 5458 - Recurso 1045. 

 

10 – FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, IV, da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993 

e posteriores alterações.- 

 

Agudo, 05 de novembro de 2015.- 

   

                     

              MOISÉS CARLOS KILIAN 

                                                                   Sec. Infraestrutura, Obras, Serviços e de Trânsito                                           

      

Com base no artigo 26 da Lei Federal 8.666/93, ratifico a presente Dispensa de Licitação. 

                                      

Agudo, 05 de novembro de 2015.- 

 

 

VALÉRIO VILÍ TREBIEN 

Prefeito Municipal.- 


