
PROCESSO N.º 11/2018 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 3579/2018 
 

 

1 – OBJETO E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:  

1.1. O presente processo tem como objeto a prestação de serviços e honorários referentes à 

serviços topográficos, conforme descrição abaixo: 

1.1.1 - Instalação de pontos para controle de recalque em ponte de concreto armado sob o Arroio 

Corupá, na localidade de Picada do Rio, em Agudo/RS, com a consolidação da poligonal para 

aferição de medidas e primeira leitura das cotas, conforme orientação do responsável pela 

fiscalização dos serviços a serem prestado. 

1.1.2 - Leituras de monitoramento, sendo estas quinzenais ou mensais, conforme demanda 

orientada pela contratada, em um total de 04 (quatro) visitas, durante os meses de junho, julho e 

agosto, com o objetivo de quantificar possíveis recalques ocorridos na estrutura.  

1.2. Os serviços serão prestados, conforme previsão abaixo: 

1.2.1 - Instalação dos pontos de controle, poligonal e leitura de recalque inicial: dia 11/06/2018, ao 

valor de R$ 3.600,00; 

1.2.2 - Segunda leitura de recalque: dia 25/06/2018, ao valor de R$ 2.700,00; 

1.2.3 - Terceira leitura de recalque: dia 09/07/2018, ao valor de R$ 2.700,00; 

1.2.4 - Quarta leitura de recalque: dia 23/07/2018, ao valor de R$ 2.700,00; 

1.2.5 - Quinta leitura de recalque: dia 06/08/2018, ao valor de R$ 2.700,00. 

 

2 – JUSTIFICATIVA: 

O presente processo se justifica pela necessidade do município de Agudo/RS em atender a 

demanda do Ministério Público, que visa apurar irregularidades na execução do contrato de 

construção da ponte sobre o Arroio Corupá, na localidade de Picada do Rio, município de Agudo/RS. 

Desta forma, foi determinado ao referido município a contratação de empresa para a realização do 

serviço de controle de recalque da estrutura da ponte, mediante relatório técnico e levantamento 

fotográfico, a fim de evitar a ocorrência de riscos pessoais e materiais. Diante disso, o Município 

entende ser de suma importância a contratação destes serviços, para sanar quaisquer dúvidas que 

pairam acerca da execução desta obra, como forma de garantir a segurança dos transeutes. 

 

3 – DO FORNECEDOR E RAZÃO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR:  

Os serviços serão prestados pela empresa TOPOGRAFIA MIOTTO LTDA, inscrita no 

CNPJ/MF sob nº 14.472.449/0001-67, estabelecida na Rua General Nascimento Vargas, nº 1132, 

Bairro Vila Annes, Município de Passo Fundo/RS, Cep.: 99.020-000, Tel.: 54-3632-5244. 

            3.1 – A escolha do fornecedor, bem como o preço a ser pago pelos serviços prestados, decorre 

de Pesquisa de Preços efetuada pela Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito.   

 

4 – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

O valor total dos serviços prestados, descritos no item 01, é de R$ 14.400,00 (catorze mil e 

quatrocentos reais), sendo que o pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias úteis após a 

realização das leituras de recalque, mediante a apresentação da nota fiscal, sem qualquer forma de 

reajuste, na Tesouraria da Prefeitura Municipal ou via sistema bancário. 
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4.1 - Caso ocorra atraso do pagamento por parte da Contratante, incidirá sobre o valor em 

atraso o percentual de 1% (um por cento), a cada 30 dias; 

4.2 - Serão processadas as retenções tributárias, nos termos da lei. 

 

5 - DO REAJUSTE DOS PREÇOS: 

Os valores fixados no item 4 do presente Processo não sofrerão reajustes, conforme 

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

 

6 – DO PRAZO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Os serviços deverão ser prestados, a contar da data da assinatura do contrato, até o dia 

31/08/2018. 
 

7 – DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
O recebimento e fiscalização dos serviços prestados será efetuado pelo engenheiro civil, Sr. 

Aldo Ito Paul, CREA/RS 46.752, servidor da Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito. 

 

8 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RECURSO FINANCEIRO: 

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

2332, recurso financeiro LIVRE. 

 

9 - FUNDAMENTO LEGAL:  
Artigo 24, inciso I, da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações. 

 

 

Agudo, 05 de junho de 2018. 

 

 

 

MOISÉS CARLOS KILIAN 

Secretário de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito 

 

      
 

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

                                      

 

Agudo, 05 de junho de 2018. 

 

 
 

                                   VALÉRIO VILÍ TREBIEN

                                     Prefeito Municipal 

 


