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PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 022/2022 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2022 
 
 
1 – DO OBJETO 
Aquisição de 500 (quinhentos) metros de mangueira preta de uma polegada. 
 
 
2 – DA JUSTIFICATIVA  
A Defesa Civil do município e o Prefeito Gilberto Chiarani no dia 10 de Janeiro Decretou situação de emergência devia 

da estiagem, Decreto nº 5585, de 10 de janeiro de 2022. Algumas ações emergenciais exigem atuação imediata, uma 

delas necessita adquirir 500 (quinhentos) metros de mangueira de uma polegada reforçada - Tendo em vista há 

demanda em auxiliar a comunidade da linha Frigeri qual o poço artesiano que abastece as 14 famílias veio a secar. De 

forma emergencial a Defesa Civil do município está puxando água com tanque pipa até a caixa do poço da comunidade, 

como os procedimento e os recurso para perfurar novo poço necessitam de mais tempo, de forma emergencial está 

sendo implantado sistema de abastecimento do poço artesiano da empresa do Randon por um período de tempo até 

que se resolva essa situação. Para isso e de fundamental importância a aquisição dessas mangueiras que levaram a 

água até uma segunda caixa que será depois conduzida até a caixa da comunidade. As mangueiras serão cedidas para 

a comunidade até que se implante novo poço artesiano comunitário. Salientamos que é de fundamental importância e 

necessidade deste item. Uma que ameniza a situação de vulnerabilidade hídrica dessas famílias.  

 

Forma: através de Dispensa de Licitação, conforme art 24, II e IV da lei 8.666/93  
 
3 – DA CONTRATADA 
VIDEDUTOS IND E COM DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 78.987.401/0001-74, 
com sede ROD SC 453, 158, Bairro Rio das Pedras, Videira, Santa Catarina 
 
4 – DO VALOR  
O valor total da contratação é de R$ 1.375,00 (um mil trezentos e setenta e cinco reais) 
 
5 – DO FUNDAMENTO LEGAL 
Atendimento aos pressupostos da Lei Federal 8.666/93, o disposto no art. 24, inciso II e IV e Parecer Jurídico 14/2022. 
 
6 – DO PRAZO DE ENTREGA 

 60 (sessenta) dias após a Autorização de Fornecimento. 
 
7 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
Os recursos necessários ao atendimento dos custos desta contratação correrão por conta das seguintes Dotações 
Orçamentárias:  

 
 Pinheiro Preto, 24 de fevereiro de 2022 
 
 

 
SECRETÁRIO DE TRANSPORTES E OBRAS/URBANISMO 


