
PROCESSO N.º 14/2018 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 6725/2018 
 

 

1 – OBJETO E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:  

O presente processo tem como objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços 

de elaboração de estudo técnico hidrológico, com emissão de laudo com a determinação da vazão do 

Arroio Hermes, conforme descrição abaixo: 

1.1 – Metodologia: 
     A elaboração do laudo deverá seguir criteriosamente a metodologia que se enquadra com as 

características da bacia hidrográfica local, e deverá ser realizada por uma equipe técnica qualificada, 

conforme abaixo: 

1.1.1 – Análise das precipitações: 

            Chuvas intensas - Equações: intensidade x duração x frequências. 

1.1.2 – Vazões máximas: 

   Caracterização fisiográfica da bacia; 

   Modelo chuva-vazão pelo método SCS - Soil Conservation Service (1975). 

1.1.3 – Dimensionamento das tubulações. 

   

2 – JUSTIFICATIVA: 

   O presente processo se justifica pela necessidade do município de Agudo/RS, possuir um 

estudo hidrológico para ser utilizado de parâmetro para futuras obras de drenagem e escoamento  de 

águas da bacia hidrográfica que compõe o Arroio Hermes.  

 

3 – DO FORNECEDOR:  

Os serviços serão prestados pela empresa PRO-ACQUA ENGENHARIA E MEIO 

AMBIENTE LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.096.482/0001-28, estabelecida na Rua Pedro 

Santini, nº 3497,  Lote 3A Casa 59, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, Município de Santa Maria/RS, 

Cep: 97.060-480, Tel.: 55-9.9951-1078, e-mail: proacquall@gmail.com. 

             

4 – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

O valor total dos serviços prestados, descritos no item 01, é de R$ 8.039,30  (oito mil, trinta 

e nove reais e trinta centavos), sendo que o pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias úteis após 

a entrega do laudo contendo o estudo hidrológico, mediante a apresentação da nota fiscal, sem 

qualquer forma de reajuste, na Tesouraria da Prefeitura Municipal ou via sistema bancário. 

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. 
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6 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Os serviços deverão ser prestados em até 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data da 

assinatura do contrato. 
 

7 – DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
A fiscalização dos serviços prestados será efetuada pelo engenheiro civil, Sr. Aldo Ito Paul, 

CREA/RS 46.752 e o recebimento dos mesmos  pelo Secretário de Infraestrutura, Obras, Serviços e 

Trânsito, Sr. Claírio Gelcides Dutell.  

 

8 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RECURSO FINANCEIRO: 

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

7411 – Rec 1009. 

 

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

 

 

Agudo, 06 de novembro de 2018. 

 

 

 

CLAÍRIO GELCIDES DUTTEL 

Secretário de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito 

 

      
 

Ratifico a presente Dispensa de Licitação. 

                                      

 

Agudo, 06 de novembro de 2018. 

 

 
 

                                   VALÉRIO VILÍ TREBIEN

                                     Prefeito Municipal 

 


