
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA        

CNPJ:

RUA SANTOS DUMONT 413

C.E.P.:
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Data:

Nr.:  60/2019 - DL

60/2019
29/05/2019

Folha:  1/3

 ITENS 

Fornecedor:

Endereço:

Cidade:

CNPJ:

Objeto da Compra:

ATLANTIS SANEAMENTO LTDA

R JOAQUIM SEBASTIAO DOS SANTOS,136 - 

Jaguaruna  -  SC

00.796.042/0001-80

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.

Inscrição Estadual:

Código: 12425

 FUNDAMENTO LEGAL:

 Artigo 24 da Lei 8.666/93 - É dispensável a licitação.

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação, que
possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens,
públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa
e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias
consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos
respectivos contratos;

 Item Quantidade Especificação Unid. Valor Unitário Valor Total

1 6,00  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. (346383)

MES 340.584,99  2.043.509,94  

2 1,00  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 (346384)

UN 587.926,81  587.926,81  
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 JUSTIFICATIVA 

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.

 RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:

Tendo como base os orçamentos e atestados de capacidade técnica, em anexo, evidenciamos que a empresa
com melhor acervo técnico, ou seja, melhores condições de dar suporte a Prefeitura Municipal, no tocante as
condições precárias do sistema atual é a empresa ATLANTIS SANEAMENTO LTDA.
Reforçando a posição de análise técnica, adentramos ao quesito preço, onde mais uma vez os valores
apresentados pela empresa ATLANTIS SANEAMENTO LTDA são os menores.
Desta forma, a escolha final como proposta mais vantajosa, tanto na parte técnica quanto onerosa é a empresa
ATLANTIS SANEAMENTO LTDA.
O preço, consoante indefere-se dos valores ajustados para contratação, correspondem aquele praticado no
mercado, bem como, é inferior ao valor cobrado pela CASAN, portanto acredita-se que se encontra na média
praticado no mercado.

Dionísio Cerqueira,  29  de  Maio  de  2019

JEAN ROBSON WUST
Responsável pelo Setor Compras

--------------------------------------------------------------------------------
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em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores

jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Dispensa de Licitação,

 DESPACHO FINAL:

 Valor da Despesa:

 Pagamento.........:

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer 

Dionísio Cerqueira,  29  de  Maio  de  2019

2.631.436,75

CFME. EDITAL

THYAGO WANDERLAN GNOATTO GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL

--------------------------------------------------------------------------------

(dois  milhões  seiscentos e trinta e um  mil

quatrocentos e trinta e seis reais e  setenta

e cinco centavos)

29/05/2019


