
ATA DL   09/2015

Aos VINTE E SEIS dias do mês de OUTUBRO do ano de DOIS MIL E
QUINZE reuniu-se a Comissão de Licitações e Assessoria Jurídica, com os autos
da DISPENSA DE LICITAÇÃO, tendo por objeto a contratação da COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN, por intermédio de Contrato de
Programa  para  prestação  de  serviços  de  abastecimento  de  água  e  esgotamento
sanitário.

Estão presentes os requisitos que possibilitam a dispensa de licitação, pelas
seguintes razões de fato e de direito:

1) A permissão expressa no inciso XXVI, artigo 24, da Lei Federal 8.666/93
e suas alterações e atualizações posteriores, para a celebração de contrato
de  programa  com  ente  da  Federação  ou  com  entidade  de  sua
administração indireta, para a prestação de serviços públicos de forma
associada nos termos do autorizado em contrato de consórcio público ou
em convênio de cooperação;

2) Considerando a  o Edital  de Convovocação de Audiência  Pública,  que
teve por objetivo, permitir à Companhia RioGrandense de Saneamento
CORSAN, apresentar na data de 16 de janeiro de 2015, às 15:00 horas,
nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Selbach, RS,
vir a apresentar seus projetos e propostas voltadas a prestar serviços de
abastecimento de água e esgotamento santário, via contrato de Programa,
de  acordo  com  a  Lei  Federal  nº  11.445/2007  e  suas  alterações  e
atualizações;

3) Considerando que a  a Lei Federal nº 11.445/2007 e suas alterações e
atualizações estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e
para a política federal de saneamento básico;

4) Considerando que o Art. 8º da referida Lei dispõe que “Os titulares dos
serviços públicos de saneamento básico poderão delegar a organização, a
regulação, a fiscalização e a prestação desses serviços, nos termos do art.
241 da Constituição Federal  e  da  Lei  Federal  no  11.107/2005 e  suas
alterações e atualizações posteriores;

5) Considerando que, de acordo com o artigo 9º da mesma Lei, o titular dos
serviços - Município de Selbach, RS, através da Prefeitura Municipal -
formulará a respectiva política pública de saneamento básico, através da



elaboração  de  Plano  de  Saneamento  Básico,  providência  que  já  foi
executada.

6) Considerando  que  o  Município  de  Selbach,  RS,  poderia  prestar
diretamente  ou  autorizar  a  delegação  dos  serviços  e  definir  o  ente
responsável  pela  sua  regulação  e  fiscalização,  bem  como  os
procedimentos de sua atuação;

7) Considerando que o Município de Selbach, RS, apresentou Projeto de Lei
Municipal  ao  Legislativo MUnicipal,  o  qual  tramitou  e  foi  aprovado,
sancionando-se  e  promulgando-se  posteriormente  a  Lei  Municipal
3.144/2015 que autorizou:

a)  a  celebração  de  Convênio  de  Cooperação  entre  o  Município  de
Selbach, RS e o Estado do Rio Grande do Sul para definir a forma
de atuação associada nas questões afestas ao saneamento básico do
Município;

b) a celebração de Contrato de Programa entre o Município de Selbach,
RS e a  Companhia RioGrandense de Saneamento CORSAN para
delegar a prestação de serviços de abastecimento de água potável e
esgotamento  sanitario,  compreendendo  a  execução  de  obras  de
infraestrutura e atividades afins;

c)  a  celebração de Convênio entre  o Município de Selbach,  RS e  a
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados
do Rio Grande do Sul - AGERGS - para delegar a regulação dos
serviços públicos delegados de abastecimento de água potável e de
esgotamento sanitário;

8) Considerando que na data de 01 de outubro de 2015, o Município de
Selbach, RS, através da Prefeitura Municipal firmou juntamente com o
Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  através  da  Secretaria  de  Obras,
Saneamento  e  Habitação,  Convênio  de  Cooperação  tendo  por  objeto
definir a forma de atuação associada do Estado do Rio Grande do Sul e
do Município de Selbach, RS, nas questões afetas ao saneamento básico
nos termos do art. 241 da Constituição Federal e leis afins;

9) Considerando que no referido Convênio ficou definido que a atuação das
partes objetivará a universalização dos serviços de abastecimento de água
e  de  esgotamento  sanitário,  a  redução  das  desiguladades  regionais,  a
melhoria da qualidade dos serviços e a modicidade das tarifas;



10) Considerando o encaminhamento dos seguintes documentos oriundos
da Companhia RioGrandense de Saneamento CORSAN:

a) CNPJ;
b) Estatuto Social  aprovado pela Assembléia Geral  Extraordinária realizada em
10.06.2014 e registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul em
02.07.2014, e  pela Assembléia  Geral  Extraordinária realizada em 09.07.2015 e
registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul em 03.08.2015;
c) Ata de Eleição da Diretoria
d) Demonstrações Contábeis do Exercício de 2014
e) Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal
f)  Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual
g)  Certidão de Regularidade com a Fazenda Municipal
h)  Certidão de Regularidade com o FGTS
i)  Certidão Judicial Cível Negativa

11) Considerando a apresentação da Minuta de Contrato de Programa para
prestação de serviços de abastecimento de agua e esgotamento sanitário
por parte da Companhia RioGrandense de Saneamento CORSAN;

12) Considerando que o inciso XXVI do artigo 24 da Lei Federal 8.666/93
e suas alterações posterior é expresso ao determinar os requisitos para
contratar prestador de serviços públicos mediante dispensa de licitação
visando  a  implantação  do  modelo  de  gestão  associada  de  serviços
públicos previsto no art. 241 da Constituição Federal pátria, quais sejam:

a)  que  o  contrato  seja  integrante  da  Administração  Indireta  de  outro  ente  da
federação e 

b) que os entes - Município e Unidade da Fedração - tenham celebrado convênio
de cooperação autorizando tal contratação por intermédio de contrato de programa,
implantando, assim, o modelo de gestão associada de serviços públicos, previsto
no art. 241 da Constituição Federal brasileira.

13) Com  relação  aos  requisitos,  verifica-se  nos  Estatutos  Sociais
encaminhados pela Companhia RioGrandense de Saneamento CORSAN,
que a mesma:

a) foi criada através de Lei Estadual autorizativa n.º 5.167/65, como sociedade de
economia mista, conforme consta no artigo 1º dos Estatutos Sociais;
b) tem por objetivo social “realizar estudos, projetos, construção e operação de

serviços de saneamento básico, comercializar esses serviços e os benefícios que

direta ou indiretamente decorrem de seus empreendimentos em todo o território



nacional, respeitada a autonomia municipal” conforme consta no caput do artigo
3º dos Estatutos Sociais, com os complementos dos respectivos parágrafos;
c) tem o Estado do Rio Grande do Sul como mantenedor do controle acionário da
Companhia RioGrandense de Saneamento CORSAN, conforme consta no artigo 8º
dos Estatutos Sociais;
d) integra a Administração Pública Indireta, com vínculo à Secretaria Estadual de
Habitação e Saneamento.

14) Com  relação  a  lei  acima  citada  -  Lei  Estadual  5.167/65  e  suas
alterações e atualizações posteriores que dispõe sobre a constituição da
Companhia RioGrandense de Saneamento CORSAN – a mesma dispõe
em  seu  artigo  2º  que  “o Estado  subscreverá  sempre,  no  mínimo,

cinqüenta e um por cento (51%) do capital social”;

15) Ainda com relação aos requisitos para dispensar licitação, verifica-se
que efetivamente os entes – Município de Selbach, RS, e Estado do Rio
Grande do Sul  -  celebraram em 01 de outubro de 2015, convênio de
cooperação  autorizando  a  contratação  por  intermédio  de  contrato  de
programa, implantando, assim, o modelo de gestão associada de serviços
públicos, previsto no art. 241 da constituição Federal de 1988;

16) Essa  contratação  permite  concluir  pela  incidência  da  hipótese  de
dispensa  de  licitação,  prevista  no  inciso  XXVI,  do  artigo  24,  da  Lei
Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Opina por fim, a Comissão Permanente de Licitações, com a concordância
da  Assessoria  Jurídica,  pela  contratação  da  Companhia  RioGrandense  de
Saneamento CORSAN, por DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Encerram-se aqui os trabalhos da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura
Municipal de Selbach, RS, com referência ao presente processo de DISPENSA DE
LICITAÇÃO.
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