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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 29 de Maio de 2019, às 09:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA        , reuniram-se os membros
da Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  240/2019, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas
para fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  60/2019, Licitação nº 60/2019 - DL, na modalidade de Dispensa
de Licitação p/ Compras e Serviços.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas
as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, VISANDO À OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EXISTENTE NO MUNICÍPIO DE DIONISIO CERQUEIRA - SC, NOS
MOLDES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 60/2019 - EM CARÁTER EMERGENCIAL.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  

Parecer da Comissão: A Prefeitura Municipal de Dionísio Cerqueira, com o fim primordial em atender as necessidades básicas à população
Cerqueirense, com um serviço de qualidade, com um padrão de potabilidade, com transparência e preocupação
quanto ao tratamento adequado de agua, disponibilidade desta à população, proporcionando cada vez mais qualidade
de vida à esta.  Na busca de informações complementares constatamos que muitos dos municípios ao ingressar com
suas ações de imissão de posse apresentaram elementos essenciais, tanto técnicos quanto jurídicos que garantam a
prestação do serviço à população, tendo como principal, a garantia da prestação do serviço de forma adequada a
população, o que constata-se pela nossa municipalidade, ser o primordial motivo pela qual, exige a contratação de
empresa especializada e com acervo técnico para realização do serviço, compreendendo em uma gama de serviços,
os quais estão descritos no Termo de Referência em anexo a esta.      Importante salientar que atual situação das
instalações, equipamentos e maquinários que integram o sistema de esgotamento sanitário e abastecimento de agua,
estão com má conservação ou dilapidação, conforme relatório de fiscalização realizada pela ARIS nos dias 15 e 27 de
fevereiro de 2018, entre outras irregularidades apontadas no processo administrativo 001/2019.  Ademais, para evitar
maiores dilapidações, bem como, servir de base para o presente, a administração procedeu o levantamento dos bens,
através da ação de arrolamento nº 0300142-70.2019.8.24.0017.  Ocorre que, como a imissão na posse do sistema
depende de decisão judicial, a qual pode ocorrer a qualquer momento, o município não possui infraestrutura pessoal e
física para de pronto manejar o sistema, posto que, para tanto precisa inclusive se organizar administrativamente.
Assim necessário se faz a contratação de empresa especializada para que assuma o sistema no período de 180
(cento e oitenta) dias, tempo suficiente para que o município adote as medidas para assumir definitivamente todo o
sistema e/ou adotar o procedimento legal para concessão.  A falta de fornecimento de serviço básico para a
população, não somente acarreta um irreparável dano, mas como também, poderá transpor para a situação de
calamidade, posto que a falta de tratamento de água e esgoto de forma adequada, inclusive poderia proliferar doenças
no município.    Sendo assim, justifica-se a presente dispensa de licitação, em CARATER EMERGENCIAL, o qual
encontra-se previsão legal na Lei de Licitações, no art. 24, inciso IV, conforme parecer jurídico, sob nº 0019/2019.
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Item

Participante:

Especificação

12425 - ATLANTIS SANEAMENTO LTDA

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE
ENGENHARIA, VISANDO À OPERAÇÃO E
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EXISTENTE NO
MUNICÍPIO DE DIONISIO CERQUEIRA - SC, NOS
MOLDES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, E
DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO
DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 60/2019 - EM CARÁTER
EMERGENCIAL, COMPREENDENDO:

 a)Operação e manutenção dos sistemas de captação,
tratamento, adução, reservação e distribuição de água
tratada;

 b)Operação e manutenção dos sistemas de coleta,
afastamento e tratamento de esgoto;

 c)Operação e manutenção de sistema de gestão comercial
e operacional informatizado, contemplando atividades de
cadastramento, recadastramento, controle de arrecadação,
atendimento ao público, leitura de hidrômetros,
faturamento, emissão de faturas simultâneas, emissão de
ordens de serviços;

 d)Redução do índice de perdas de água tratada atual na
rede de distribuição, com pesquisa de vazamentos;

 e)Controle a manutenção dos sistemas elétricos e
mecânicos existentes no sistema de abastecimento de
água e esgotamento sanitário.

MES 6,00  0,0000 340.584,99    2.043.509,94   

2 Serviços Especiais Variáveis - Planilha II

Compreende os serviços a serem realizados em caráter de
demanda, mediante solicitação e autorização formal do
contratante. Os quantitativos fixados foram atribuídos
através de premissas do sistema de abastecimento de
água e esgotamento sanitário existente.

Item 7 - Serviços Emergenciais: Contempla os serviços que
serão realizados mediante solicitação e autorização formal
do contratante. As verbas fixadas tem a finalidade de
agilizar as demandas emergenciais provenientes da
operação e manutenção do sistema de abastecimento de
água e esgotamento sanitário.
OBS: VALORES ESTIMATIVOS

UN 1,00  0,0000 587.926,81    587.926,81   

Total do Participante --------> 2.631.436,75   

_________________________

Total Geral ----------------------> 2.631.436,75   
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 COMISSÃO:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos 
representantes das proponentes.

 JEAN ROBSON WUST

CASSIANE REGINA DE OLIVEIRA

IVONETE FATIMA LANZA

ADRIANA DEMARI ALVES

RENAN CHRISTANI

Dionísio Cerqueira,  29  de  Maio  de  2019

 - ........................................ - Presidente da Comissão de Licitação

 - ........................................ - MEMBRO

 - ........................................ - MEMBRO

 - ........................................ - MEMBRO

 - ........................................ - MEMBRO


