
PROCESSO N.º 12/2022 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

1 – OBJETO:  
Contratação emergencial de empresa para prestação de serviço de fornecimento de água potável, 

com valores mediante faturamento, para distribuição de água potável no interior do município, em 

localidades com escassez de água.  

 

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 há meses, está 

causando escassez de água. Assim, produtores rurais, de diversas localidades, procuram o Setor Público 

comunicando a falta de água potável para consumo humano. A constatação de escassez de água para 

abastecimento do consumo humano agrava-se a cada dia que passa com a falta de chuvas, além das 

vertentes e poços artesianos estarem diminuindo os níveis de suas águas. Diante disso, o município 

encontra dificuldades para distribuir água potável para consumo humano. 

O município, como medida paliativa, e com a necessidade de dar uma resposta junto à 

comunidade, utiliza um reservatório flexível “Viniliq Pipa” para transporte de água potável de 4.500 litros 

e outro com capacidade de 7.500 litros, que serão transportados sobre dois caminhões caçamba, veículos 

próprios do município. Além disso, há a locação de um caminhão pipa, com capacidade de 12.000 litros, 

para auxiliar na distribuição de água potável à população com falta de água para consumo humano. 

O Município Decretou “Situação de Emergência” conforme Decreto Municipal nº 194/2021, de 20 

de dezembro de 2021, em anexo, que declara Situação de Emergência nas áreas do município, contidas no 

Formulário de Informações do Desastre – FIDE e demais documentos anexos ao Decreto, em virtude do 

desastre classificado e codificado como estiagem COBRADE 1.4.1.1.0, conforme IN/MDR nº 36/2020, 

de 04 de dezembro de 2020. O referido Decreto foi homologado pelo Estado do Rio Grande do Sul 

conforme Decreto nº 56.290, de 29 de dezembro de 2021, em anexo. 

          

3 – DO FORNECEDOR E RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:  

Os serviços serão prestados pela COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 

CORSAN, inscrita no CNPJ sob nº 92.802.784/0001-90, localizada na Rua Caldas Júnior, nº 120, 

município de Porto Alegre/RS, Cep.: 90.010-260. 

 

4 – VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

4.1 – Pelos serviços prestados da CORSAN será pago o valor de R$ 7,23 m³ (sete reais e vinte e 

três centavos) por metro cúbico de água potável, carregado pelo Município de Agudo a população com 

escassez de água, conforme consta no Decreto de Situação de Emergência. 

4.2 – Para o presente processo, está sendo estimada a quantidade de 2.760 m³ de água potável. 

4.2.1 – Esta quantidade poderá variar, de acordo com a necessidade dos munícipes. 

4.3 - Os pagamentos serão efetuados mediante fatura emitida, mensalmente, pela CORSAN no 

código do imóvel da Prefeitura de Agudo, com recursos próprios do município.   
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5 – DO PRAZO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Os serviços deverão ser executados no período em que o município estiver em “Situação de 

Emergência”, ou seja, até o dia 20 de junho de 2022, podendo ser interrompido em caso de ocorrência de 

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

 

6 – DA RETIRADA, TOMADA DE ÁGUA: 

6.1 – O Município deverá abastecer os reservatórios de 4.500 litros e de 7.500 litros, bem como o 

caminhão pipa locado, com capacidade de 12.000 litros, no hidrante cedido/autorizado pela CORSAN, 

que se encontra situado na Avenida Concórdia, próximo ao Restaurante Schüller, ou outro a ser indicado 

pela CORSAN. 

 6.2 – Os serviços deverão ser executados, diariamente, sem necessidade de marcar horário, de 

acordo com a necessidade do município. 

 6.3 – A retirada será acompanhada por colaborador designado pela CORSAN sempre no momento 

da tomada de água. 

  

7 – DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 7.1 – A Coordenação, fiscalização e recebimento dos serviços serão efetuados pela Secretaria de 

Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental, tendo como responsável seu Secretário Sr. Giovane Rodrigo 

Friedrich Neu e o servidor Lucas Bock Cardoso, pelo controle e indicação de entrega da água potável. 

7.2 – Será de inteira responsabilidade do Município, o transporte da água potável ao local indicado 

para a entrega. 

7.3 – O beneficiário deverá assinar relatório nominal do recebimento da água, constando a 

identificação do beneficiário, CPF, local e data da entrega, quantidade de litros de água recebida, 

conforme modelo de declaração, ANEXO I. 

 

8 – DOS RECURSOS: 

           As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta da dotação orçamentária PJ 8185 

- Recurso 001. 

 

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

posteriores alterações. 

 

Agudo, 03 de janeiro de 2022. 

 

                                

        GIOVANE RODRIGO FRIEDRICH 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, 03 de janeiro de 2022. 

 

 

LUÍS HENRIQUE KITTEL 

                                                                                                                           Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

 

Declaração de recebimento de água potável 

 

Prefeitura Municipal de Agudo – RS 

Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental 

Prestação de Serviços de entrega de água potável 

 

 

Eu, de acordo com os dados enunciados a seguir, residente de Agudo, declaro para os devidos fins que 

recebi da Prefeitura Municipal de Agudo, transportada no reservatório flexível “VINILIQ PIPA” água potável para 

consumo humano, e que armazenarei em reservatório adequado. 

 

NOME: ________________________________________________________________________________________ 

 

RG/CPF: __________________________________ Localidade: _____________________________________ 

 

 

 

  

DATA QUANT. ASSINATURA 

   

   

   

   

   
 


