
PROCESSO N.º 23/2020 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

1 – OBJETO:  

Compra emergencial de materiais como: mangas, caixas dágua e anéis de poço, para auxiliar famílias 

no interior do município que estão em dificuldades, para suprir as necessidades mínimas no abastecimento de 

água potável através da distribuição da Prefeitura Municipal de Agudo/RS, e, facilitar a busca de água na 

solução para com os animais, captação e distribuição; 

 

2 – JUSTIFICATIVA: 

O processo emergencial se justifica uma vez que a área rural do município de Agudo, vem sofrendo 

com estiagem prolongada, a baixa precipitação pluviométrica que se arrasta desde o mês de novembro e 

atingindo seu auge em janeiro e fevereiro, está causando escassez de água (estiagem em situação emergencial 

– Dec. nº07/2020/PM Agudo-RS). De diversas localidades, produtores rurais procuram o setor público, 

comunicando falta de água em reservatórios e bebedouros para animais. Em razão da estiagem, tem-se a 

necessidade da compra de materiais para captação e distribuição de água junto as famílias com pré avaliação 

de suas reais necessidades; 

O Município em medida de resposta a comunidade, vem abastecendo a área rural com água potável 

adquirido junto a CORSAN para abastecimento humano e também vem distribuindo água não potável para 

consumo de animais.   

O Município Decretou “Situação de Emergência” conforme Decreto Municipal nº007/2020, de 09 de 

janeiro de 2020, que declara situação de estiagem na área rural, (cópia em anexo), tendo sido homologado 

pelo Estado do Rio Grande do Sul conforme Decreto nº 55.002, de 23 de janeiro de 2020 (cópia em anexo) e 

sendo Reconhecido pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil conforme Portaria do Diário 

Oficial da União nº 278, de 12 de fevereiro de 2020 (cópia em anexo). 

 

3- DOS MATERIAIS PARA AQUISIÇÃO: 

 

Item Descrição Quantidade Unidade 
Valor 

unitário 
Valor Total 

1 Manga ½” - espessura 2,5mm Até 15.000 m R$ 0,85 R$ 12.750,00 

2 Manga ¾” - espessura 2,5mm Ate 10.000 m R$ 1,40  R$ 14.000,00 

3 Manga 1” – espessura 2,5mm Até 3.000 m R$ 2,05 R$   6.150,00 

4 Caixa d’água fibra de 500 litros Até 30 und R$ 164,00 R$   4.920,00 

5 Caixa d’água fibra de 1.000 litros Até 10 und R$ 264,00 R$   2.640,00 

6  Caixa d’água fibra de 2.000 litros Até 05 und R$ 700,00 R$   3.500,00 

7 Caixa d’água fibra de 3.000 litros Até 04 und R$ 1.020,00 R$   4.080,00 

8 Caixa d’água fibra de 5.000 litros Até 04 und R$ 1.650,00 R$   6.600,00 

9 Anéis de poço – medidas 100cm x 80cm Até 40 und R$ 128,00 R$   5.120,00 

Total Geral R$ 59.760,00 
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4 – DOS FORNECEDORES, VALOR E RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:  

4.1 – Os materiais abaixo serão adquiridos junto a empresa COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA 

AGUDO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.212.727/0005-66, estabelecida na Rua Marechal Deodoro, 

nº 350, Bairro Centro, Município de Agudo/RS. 

Item Descrição Quantidade Unidade Valor 

unitário 

Valor Total 

2 Manga ¾” - espessura 2,5mm Ate 10.000 m R$ 1,40  R$ 14.000,00 

3 Manga 1” – espessura 2,5mm Até 3.000 m R$ 2,05 R$   6.150,00 

6  Caixa d’água fibra de 2.000 litros Até 05 und R$ 700,00 R$   3.500,00 

7 Caixa d’água fibra de 3.000 litros Até 04 und R$ 1.020,00 R$   4.080,00 

8 Caixa d’água fibra de 5.000 litros Até 04 und R$ 1.650,00 R$   6.600,00 

Total Geral da Empresa R$ 34.330,00 

4.1.1 – Esta quantidade poderá variar, de acordo com a necessidade dos munícipes, atingindo até o 

limite máximo por cada item.  

 

4.2 – Os materiais abaixo serão adquiridos junto a empresa ARTENGE PRE MOLDADOS DE 

CONCRETO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.564.690/0001-86, estabelecida na RST 348, n° 360, 

Bairro Distrito Industrial, Município de Agudo/RS. 

Item Descrição Quantidade Unidade Valor 

unitário 

Valor Total 

1 Manga ½” - espessura 2,5mm Até 15.000 m R$ 0,85 R$ 12.750,00 

4 Caixa d’água fibra de 500 litros Até 30 und R$ 164,00 R$   4.920,00 

5 Caixa d’água fibra de 1.000 litros Até 10 und R$ 264,00 R$   2.640,00 

9 Anéis de poço – medidas 100cm x 80cm Até 40 und R$ 128,00 R$   5.120,00 

Total Geral da Empresa R$ 25.430,00 

4.2.1 – Esta quantidade poderá variar, de acordo com a necessidade dos munícipes, atingindo até o 

limite máximo por cada item.  

 

4.3 – A escolha dos fornecedores, bem como os preços a serem pagos pelos materiais, decorre de 

Pesquisa de Preços efetuada pela Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental.   

 

5 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

5.1.1 - O pagamento dos materiais será efetuado para cada empresa em até 03 (três) dias de acordo 

com a quantidade de entrega de cada material, mediante a apresentação da nota fiscal, sem qualquer forma de 

reajuste, na tesouraria da Prefeitura Municipal ou via sistema bancário.   

5.1.2 - 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. 

 

6 - 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. 
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7 – 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.  

 

8 – DO PRAZO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 Os materiais deverão ser entregues no período em que o município estiver em “Situação de 

Emergência”, ou seja, até o dia 07 de julho de 2020, podendo ser interrompido em caso de ocorrência de 

chuvas na região, que irá diminuir a escassez de água. 

  

9 – DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

9.1 - As famílias em necessidades de receber os materiais deverão fazer sua inscrição junto a 

Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental, onde essa irá avaliar da real necessidade do 

recebimento do bem. 

9.2 – A Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental acompanha o efetivo uso dos 

materiais entregues, para avaliar o resultado proposto. 

9.3 - A Coordenação, fiscalização e recebimento dos materiais serão efetuados pela Secretaria de 

Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental, tendo como responsável seu Secretário Sr. Alexandre Neu e/ou 

por servidor por ele indicado, pelo controle das entregas. 

9.4 - O beneficiário deverá assinar relatório nominal do recebimento da água, constando a 

identificação do beneficiário, CPF, local e data da entrega, quantidade de material recebido, conforme 

modelo de declaração, ANEXO I. 

 

10 – DOS RECURSOS: 

           As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta da dotação orçamentária PJ 4126 - 

Recurso 001. 

 

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

posteriores alterações. 

Agudo, 24 de março de 2020. 

                           

                                    ALEXANDRE NEU 

                                                                   Sec. de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental                                           

 

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

                                      

Agudo, 24 de março de 2020. 

 

 

VALÉRIO VILÍ TREBIEN 

                                                                                                                               Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE MANGA, CAIXA D’ÁGUA E/OU ANEL DE POÇO 

Prefeitura Municipal de Agudo – RS 

 

Eu ___________________________________, inscrito no CPF sob nº _____________________, 

residente na localidade de _______________________________, interior de Agudo, declaro para devidos 

fins que recebi da Prefeitura Municipal de Agudo, os itens abaixo relacionado: 

Item Descrição Quantidade Unidade 

1 Manga ½” - espessura 2,5mm  m 

2 Manga ¾” - espessura 2,5mm  m 

3 Manga 1” - espessura 2,5mm  m 

4 Caixa d’água fibra de 500 litros  und 

5 Caixa d’água fibra de 1.000 litros  und 

6 Caixa d’água fibra de 2.000 litros  und 

7 Caixa d’água fibra de 3.000 litros  und 

8 Caixa d’água fibra de 5.000 litros  und 

9 Anéis de poço – medidas 100cm x 80cm  und 

“Entrega desses materiais se dá através da “Situação de Emergência” conforme Decreto 

Municipal nº007/2020, de 09 de janeiro de 2020, que declara situação de estiagem na área rural, tendo sido 

homologado pelo Estado do Rio Grande do Sul conforme Decreto nº 55.002, de 23 de janeiro de 2020 e 

sendo Reconhecido pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil conforme Portaria do Diário 

Oficial da União nº 278, de 12 de fevereiro de 2020”. 

 

 

Agudo, _____ de _____________ de 2020. 

 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do responsável pelo recebimento 

 


