
 

 

 

 

 
 

Inexigibilidade de licitação 

 

Pelo jeito, Barbuti pretende fechar o setor de licitações da Corsan, pois para ele é um setor que perdeu a serventia. O Negócio dele é 

contratar direto, sem licitação. Dentre os mais de 15 contratos sem licitação do Barbuti, há uma preciosidade: 

“Contratação do escritório de advocacia Carvalho, Machado e Timm advogados para prestação de serviço de suporte especializado na 

condução jurídica das negociações da Corsan junto aos municípios.” 

Valor do contrato: R$ 5.370.000,00 

 

Negociar o que? 

Os contratos com os municípios já foram praticamente todos renovados. O que ele quer negociar com os prefeitos que mereça um 

gasto deste tamanho e o risco da contratação sem licitação? A contratação sem licitação denota a pressa de Barbuti em entregar o 

serviço pronto para o Dória ou para o Leite, ou ainda para o sistema financeiro. 

 

Cláusula 

Nossos contratos com as prefeituras tem uma cláusula que pode explicar tudo isto: 

É a cláusula que trata da Extinção da Prestação de Serviço, onde diz que o contrato com o município deixará de existir caso a Corsan 

seja extinta. 

 

Aí está o grande motivo desta contratação de advogados “renomados”: convencer os prefeitos de que será melhor para o município se 

autorizarem a retirar esta cláusula. Pois somente assim a empresa que comprar a TOTALIDADE das ações da Corsan poderá seguir 

com o mesmo contrato com os municípios. Confirmando nossa tese de que, o que nos resta hoje é a esfera municipal para salvar a 

Corsan. Pode-se interpretar que Barbuti está pagando, sem licitação, a compra de um parecer jurídico que convença os prefeitos a 

entregar a Corsan e seguir com o novo “parceiro” privado. 

 

Traíras 

O que é estarrecedor é que pessoas que trabalham dentro da Corsan, concursados (só não chamaremos de colegas) que estão dando 

respaldo para estas insanidades de Barbuti. Sabendo que irão acabar com mais de 5 mil empregos no estado, inclusive o deles 

próprios. Mas, nós Trabalhadores e os órgãos de fiscalização do estado vamos querer saber quem, por que e com qual argumentação 

algum funcionário da Corsan deu aval para isto. 

Quem assinou o parecer favorável a esta contratação? Por qual razão? Foi pressionado? Pressionado por quem? Quem pressionou de 

repente se safa, mas o pressionado que assinou, este não escapa. 

Em breve traremos mais novidades. 

 

 

Dados semanais Covid-19 

 

Este monitoramento é feito através de nossas regionais que acompanham o rastreamento para que possamos estar atentos e orientando 

a categoria. Lembramos que estes números são coletados pelo sindicato através de informações junto às bases. Diante disso, os 

números podem variar, para “mais ou para menos”. 

 

 
Regional 

Total 
Contaminados 

Afastados 
última 

Semana 

Total 
Mortes 

Centro 
Oeste 

28 13 0 

Litoral 14 7 0 

Missões 15 9 0 

Pampa 27 5 0 

Planalto 27 15 1 

Sede 36 3 2 

Serra 40 13 0 

Sul 21 6 0 

SURMET 46 11 0 

SURSIN 18 12 0 

Total 272 94 3 
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Entre em contato com o SINDIÁGUA 
Site - sindiaguars.com.br 

Facebook - facebook.com/sindiaguars 

Twitter - twitter.com/sindiagua 

 

      Água... 
É um bem de todos. 
Não pode ter dono! 

Associe-se! 
Nossa força depende de você. 

 (51) 3221-8833 
E-mail - divulgacao@sindiaguars.com.br 

https://www.facebook.com/sindiaguars
https://twitter.com/Sindiagua

