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MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

 

 

 

Processo Administrativo n. 38/2018 

 

Dispensa de Licitação n. 09/2018 

 

 

 

Município de Lacerdópolis, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Rua 

31 de março, n. 1050, centro, Lacerdópolis/SC, CEP 89660-000, CNPJ 82.939.471/0001 – 

24, neste ato representado pelo prefeito, Sérgio Luiz Calegari, no uso das suas atribuições 

legais, em conformidade a Lei 8.666/93, torna público o presente edital. 

 

 

01 - OBJETO 

 

Trata-se de requerimento para formalização do contrato para a execução de horas técnicas 

por profissional de nível superior habilitado para prestação de serviços de realização de 

processo de Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos – Captação Subterrânea no 

Município de Lacerdópolis. 

 

Aplicam-se à prestação de serviços as disposições da legislação federal de licitações, Lei nº 

8.666/93, e de consórcios públicos, Lei nº 11.107/05, do Decreto nº 6.017/07, bem como a 

legislação municipal de ratificação do Protocolo de Intenções do Consórcio Intermunicipal 

Catarinense – CIMCATARINA, Lei nº 2.107/2017. 

 

O referido serviço será prestado por profissionais devidamente qualificados, composto pela 

equipe técnica do CIMCATARINA. 

 

Para elaboração do referido trabalho, o CIMCATARINA será responsável por realizar e/ou 

auxiliar o município na elaboração do seguinte processo: 

1. Localização da obra em coordenadas geográficas; referenciado ao sistema de coordenadas 

UTM e datum horizontal SIRGAS 2000, planta de locação 1:50.000 e planta de situação 

1:2.000 – ITEM II da lista da SDS/DRHI;  
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2. Identificação e definição do tipo de aquífero a ser explotado e respectiva bacia 

hidrográfica ITEM IV da lista da SDS/DRHI;  

3. Projeto técnico conforme as normas NBR 12.212 e 12.244, elaborado por profissional 

habilitado junto ao respectivo Conselho Profissional – ITEM VII da lista da SDS/DRHI;  

4. Projeto Operacional do Poço – ITEM VIII da lista da SDS/DRHI, menos o SUBITEM h);  

5. Informar a concentração de poços existentes no local e proximidades num raio de 200 m – 

ITEM IX da lista da SDS/DRHI;  

6. Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do responsável pelo estudo ou projeto 

básico – ITEM XII da lista da SDS/DRHI;  

7. Caracterização do equipamento de bombeamento e do hidrômetro (com a especificação 

técnica de cada equipamento) – ITEM XIII da lista da SDS/DRHI;  

8. Fotografias do poço (aspectos gerais, detalhes do hidrômetro, selo sanitário, tubos 

auxiliares para a medição de níveis, cercamento, tampa de proteção, sistema de cloração 

(casos de abastecimento humano) – ITEM XIV da lista da SDS/DRHI. 

 

Os demais itens necessários para a outorga ficarão sob responsabilidade da Prefeitura 

Municipal de Lacerdópolis, contando com a orientação dos profissionais do 

CIMCATARINA. Esses itens são: 

1. Requerimento Padrão de Outorga (Obs: deverá ser enviada a Procuração autenticada em 

cartório quando houver representante legal) – ITEM I da lista da SDS/DRHI; 

2. Identificação do requerente mediante dados do Cadastro de Pessoa Física (CPF), se 

pessoa física; ou dados do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e Contrato Social 

ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica – ITEM III da lista da SDS/DRHI; 

3. Certidão da Prefeitura Municipal declarando expressamente que o local e o tipo de 

empreendimento ou atividades estão em conformidade com a legislação municipal aplicável 

ao uso e ocupação do solo e à proteção do meio ambiente – ITEM VI da lista da SDS/DRHI; 

4. Indicação dos documentos de propriedade e quando aplicável o documento de cessão de 

uso do terreno onde se situa o empreendimento – ITEM VI da lista da SDS/DRHI; 

5. Extrato da Declaração do Cadastro Estadual de Usuários de Recursos Hídricos – CEURH 

– ITEM XI da lista da SDS/DRHI; 
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6. Resultado das análises físico-químicas e bacteriológicas da água, para os parâmetros 

preconizados pelo Ministério da Saúde – SUBITEM h) do ITEM VIII da lista da 

SDS/DRHI; 

7. Cópia autenticada do Termo de Posse do prefeito. 

 

 

02 – JUSTIFICATIVA 

 

Justifica-se a necessidade de formalização do contrato uma vez que o Município de 

Lacerdópolis ingressou no Consórcio Intermunicipal Catarinense – CIMCATARINA através 

da Lei Municipal n. 2.107 de 18 de setembro de 2017, e não dispõe dos profissionais 

especializados para a prestação desse tipo de serviço. 

 

O presente Termo de Referência tem como objetivo proporcionar subsídios e estabelecer 

condições para a elaboração da Processo de Outorga de Direito de Uso dos Recursos 

Hídricos – Captação Subterrânea no Município de Lacerdópolis. 

 

O município foi um dos subscritores do Protocolo de Intenções do CIMCATARINA. 

Através da Lei Municipal n. 2107/2017 o protocolo de intenções foi ratificado, sem qualquer 

ressalva. 

 

O consórcio público foi constituído na forma de Associação Pública, com personalidade 

jurídica de direito público e natureza autárquica interfederativa, inclusive, passando a 

integrar a administração indireta do Município. 

 

O protocolo de intenções, o contrato de consórcio público e o estatuto do CIMCATARINA 

estão de acordo com as disposições legais (Lei 11.107/05 e Decreto Federal 6.017/07). 

 

O valor referente a prestação de serviços através de horas técnicas por Profissional de nível 

superior habilitado foi devidamente aprovado por assembleia geral conforme resolução 

0037/2017 do CIMCATARINA. 

 

 

03 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

A dispensa de licitação concernente à despesa especificada neste processo tem amparo no 

art. 24, inciso XXVI, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

 

04 - FORNECEDOR 
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE – CIMCATARINA, Consórcio 

Público, constituído na forma de Associação Pública, com personalidade jurídica de direito 

público e natureza autárquica interfederativa, inscrito no CNPJ sob o nº 12.075.748/0001-

32, com sede na Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 12ºAndar, sala 1205, Bairro 

Centro, no Município de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, neste ato representado por 

seu Diretor Executivo, Elói Rönnau. 

 

 

 

 

05 - RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR 

 

A razão da escolha deve-se ao fato do custo benefício da adesão ao consórcio. 

 

 

06 - VALOR DO OBJETO 

 

Para prestação de serviços de realização de processo de Outorga de Direito de Uso dos 

Recursos Hídricos – Captação Subterrânea no Município de Lacerdópolis, o valor será 

cobrado por hora técnica, por profissional, que, conforme RESOLUÇÃO 37/2017, é de R$ 

135,00 (cento e trinta e cinco reais). Para o serviço estima-se uma demanda de até 30 (trinta) 

horas, totalizando assim R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais). 

 

Esse valor será cobrado mensalmente através da apresentação do Relatório de Execução das 

Atividades, que constará a quantidade de horas técnicas por profissional relativa aos serviços 

executados.  

 

Desta forma, o valor final poderá variar para menos.  

 

Os valores acima contemplam os custos de consecução dos trabalhos pela equipe. 

 

Este valor não contempla os pagamentos das ARTs dos profissionais responsáveis pela 

elaboração dos serviços, que deverão ser pagas pelo Município. 

 

 

07 – VIGÊNCIA 

 

O contrato terá vigência até 31/12/2018, a iniciar-se com a publicação do mesmo na 

imprensa oficial do Município de Lacerdópolis (art. 61, § único da Lei 8.666/93). 
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08 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta do orçamento vigente: 

 

ORGAO 04-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

UNIDADE 01-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

Proj/At. 04.123.1003.2.063-TRANSFERÊNCIA PARA CONSÓRCIO PÚBLICO 

Compl.Elem.  3.3.93.39.01.00.00.00 – OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JURÍD. 

Recurso 0000-Recursos Ordinários 

 

 

 

 

09 - JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

 

O preço equivale ao valor pago ao contratado pelos serviços a serem prestados e 

corresponde ao valor tabelado, conforme Resolução n. 037/2017 do CIMCATARINA. 

 

Lacerdópolis, 21 de setembro de 2018. 

 

 

___________________________________________ 

Comissão de Licitações 

 


