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PROCESSO Nº 391/2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2020 

 

1. OBJETO: 

1.1. Contratação de empresa para prestar serviço de locação de prancha com a finalidade de deslocar uma 

escavadeira que será utilizada em serviços de abertura de açudes aos produtores rurais do município, 

solicitado pela Secretaria Municipal de Agricultura, conforme termo de referência – anexo I. 

 

2. CONTRATADA: 

2.1 RUBEM CESAR SOARES 27103013004, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 

nº 14.993.289/0001-00, com sede na Rua PC Paulo Roepke, 530, Bairro Centro, CEP 97.200-000, 

Restinga Sêca, RS. 

 

3. VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

3.1. O valor a ser pago corresponde ao montante total de R$ 7.670,00 (sete mil seiscentos e setenta reais), 

referente aos 13 (treze) serviços a serem prestados cujo valor unitário é de R$ 590,00 (quinhentos e 

noventa reais). 

3.2. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias, após a realização do serviço, mediante apresentação 

da fatura para a Secretaria Municipal de Agricultura e aprovação desta pelos serviços prestados.  

3.3. O prazo para execução dos serviços de locação de prancha deverá ser até o encerramento do mês de 

fevereiro de 2020 (28/02/2020), após emissão de ordem de serviços e nota de empenho.  

3.4.A execução dos serviços obedecerá cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal de Agricultura 

para utilização da escavadeira nas localidades listadas no município de Restinga Sêca (RS). 

 

4. ORÇAMENTO: 

4.1. As despesas decorrentes deste processo serão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 

Depto de Apoio e Incentivo ao Produtor – Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. 

20.606.0034.2.079 – Manutenção da Assistência Rural 

CATEGORIA ECONÔMICA 

3.3.90.39.17.0000 – Material e Conservação de Máquinas e Equipamentos 

Recurso financeiro: 

1 – Livre  

 

5. JUSTIFICATIVA: 

5.1. Justifica-se a presente contratação por dispensa por emergência, devido a necessidade de serviços de 

prancha para o deslocamento da escavadeira que é utilizada para prestar atendimento aos produtores 

rurais do município na abertura de açudes. Em decorrência de que a prancha que normalmente é 

disponibilizada pela Secretaria Municipal de Obras para realizar o deslocamento da escavadeira de uma 

localidade para outra, encontra-se em concerto e a espera pela mesma ocasionará prejuízo aos produtores 

rurais inscritos na lista de espera da EMATER/RS-ASCAR, além de inviabilizar a realização deste 

serviço, pois a escavadeira que está sendo utilizada foi concedida pelo CONDESUS - Consórcio 

Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Região dos Campos de Cima da Serra, e tem prazo 

para ficar no município até o final do mês de fevereiro de 2020. 

Este maquinário é imprescindível para a limpeza de açudes, valas e na abertura de açudes, serviços estes 

extremamente necessários visto que a situação de estiagem por que passa o município conforme 

mencionado no decreto nº 04/2020 que tem por base o parecer técnico de nº 01/2020 da 

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL; já vem demonstrando prejuízos 

e perdas no campo. 

 

6. JUSTIFICATIVA DE PREÇO: 

6.1. O preço é condizente com os valores de mercado, inclusive é o menor preço dos orçamentos 

consultados, conforme orçamentos anexos. 
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7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores 

alterações. 

Com base no Artigo 26 da Lei Federal 8.666/93, RATIFICO a presente DISPENSA DE LICITAÇÃO. 

 

 

 

Restinga Sêca, 10 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

 

PAULO RICARDO SALERNO 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

MARCELO SELHORST 

Procurador Jurídico 

OAB/RS 70.896  
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE 
VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

01 

Serviço de locação de prancha 

para transporte de escavadeira 

hidráulica com peso de 20 

toneladas para as seguintes 

localidades: Jacuí para Araçá, 

de Araçá para Espigão; de 

Espigão para Estiva; Estiva 

para Rincão do Martimiano; 

Rincão dos Martimiano para 

Fazenda do Sobrado; Fazenda 

do Sobrado para Barro 

Vermelho; Barro Vermelho 

para a Três Vendas; Três 

Vendas para Rincão dos Nunes; 

Rincão dos Nunes para Campo 

Novo; Campo Novo para 

Rosinha; Rosinha para Rincão 

da Glória. 

Unid. 13 590,00 7.670,00 

   SUBTOTAL 7.670,00 

 

TOTAL GERAL SERVIÇOS R$ 7.670,00 

TOTAL R$ 7.670,00 

 

 

 

 

 

 




