
PROCESSO LICITATÓRIO N° 99/2018 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2018 
 
 
OBJETO  
 
 O objeto da presente dispensa é a contratação de serviços para avaliação técnica em 
imóvel localizado na Avenida Independência, por profissional da área de geologia, em virtude 
de possível despejo de efluentes oriundos da drenagem pluvial e/ou esgoto sanitários da área 
urbana, atendendo a determinação do Ministério Público. 
 
 
JUSTIFICATIVA 
 
  Justifica-se a presente contratação  em razão de o Consórcio CIMCATARINA, ser uma 
Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza interfederativa, 
inclusive, passando a integrar a addiministração indireta do Município de Água Doce, 
autorizado a nível local pela Lei Municipal nº 2.425/2016 que ratificou o protocolo de 
intenções do qual o Município é subscritor. 
   
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
                                                                                                                                                                                                                                                                  
 A licitação poderá ser dispensada, nos termos do artigo 24, inciso XXVI, da Lei Federal 
8.666/93, incluído pela Lei Federal 11.107/05: 
 

Art. 24.  É dispensável a licitação: 
[...] 
XXVI – na 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. (Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005) 

 
 A Lei Federal 11.107/05, prevê ainda:  
 

Art. 2º Os objetivos dos consórcios públicos serão determinados pelos entes da 
Federação que se consorciarem, observados os limites constitucionais. 
§ 1º Para o cumprimento de seus objetivos, o consórcio público poderá: 
I – firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, 
contribuições e subvenções sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos do 
governo; 
II – nos termos do contrato de consórcio de direito público, promover 
desapropriações e instituir servidões nos termos de declaração de utilidade ou 
necessidade pública, ou interesse social, realizada pelo Poder Público; e 
III – ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da Federação 
consorciados, dispensada a licitação. 

 
 Por sua vez, o Decreto Federal n. 6017/07, prevê que:  
 

Art. 32.  O contrato de programa poderá ser celebrado por dispensa de licitação nos 
termos do art. 24, inciso XXVI, da Lei no 8.666, de 1993. 



Parágrafo único.  O termo de dispensa de licitação e a minuta de contrato de 
programa deverão ser previamente examinados e aprovados por assessoria jurídica 
da Administração.  

 
 
 Prevê ainda o supracitado Decreto: 
 

Art. 18.  O consórcio público poderá ser contratado por ente consorciado, ou por 
entidade que integra a administração indireta deste último, sendo dispensada a 
licitação nos termos do art. 2º, inciso III, da Lei no 11.107, de 2005. 
Parágrafo único.  O contrato previsto no caput, preferencialmente, deverá ser 
celebrado sempre quando o consórcio fornecer bens ou prestar serviços para um 
determinado ente consorciado, de forma a impedir que sejam eles custeados pelos 
demais. 

 
 O Prejulgado n. 1776, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, estabelece, 
entre outras condições: 
 

6. Os Gestores Públicos devem considerar as alterações promovidas pela Lei Federal 
nº 11.107, de 2005, na Lei nº 8.666, de 1993, pertinentes aos consórcios públicos, 
destacando-se:  
[...] 
c) é previsto dispensa de licitação para os consórcios públicos contratarem 
"programa com ente da Federação ou com entidade de sua administração indireta, 
para a prestação de serviços públicos de forma associada", conforme inciso XXVI da 
Lei n. 8.666/93, incluído pelo art. 17 da Lei n. 11.107/2005. No mesmo sentido, a 
norma do inc. III, § 1º, do art. 2º, da Lei n. 11.107, de 2005; 

  
RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR 
 
 O fornecedor escolhido foi o Consórcio Intermunicipal Catarinense - CIMCATARINA, 
por ser a instituição que atende as necessidades do Municipio, dispondo de profissional 
qualificado e devido ao Município integrar do Protocolo de Intenções da CIMCATARINA. 
 
FORMA DE EXECUÇÃO 
 
 A execução do serviço se dará através de horas técnicas, com apresentação de 
relatório de execução das atividades, a fim de quantificar os serviços efetivamente executados. 
 Foram estimadas 25 horas para a execução dos serviços, a um custo  de R$ 135,00/ 
hora, totalizando R$ 3.375,00. Os valor da hora técnica, por profissional, consta na Resolução 
37/2017, devidamente aprovada pelos participantes do Consórcio. 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas decorrentes da presente Inexigibilidade correrão por conta do orçamento do 
exercício de 2018: 
 
03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 
01 – DEPTO. DE SERVIÇOS GERAIS 
2.008 – Contribuições Financ. a Entidades 
3.3.93.00.00.00.00.00   00.01.0000/20 – Aplicações Diretas 



DA HABILITAÇÃO JURÍDICA E DA REGULARIDADE FISCAL 
 
 Nos procedimentos administrativos para contratação, a Administração tem o dever de 
verificar os requisitos de habilitação estabelecidos no art. 27 da Lei 8.666/93. 
  
 A propósito, há recomendação do Tribunal de Contas da União nesse sentido: 
  

“Deve ser observada a exigência legal (art. 29, inciso IV, da Lei nº 
8.666, de 1993) e constitucional (art. 195, § 3º, da CF) de que nas 
licitações públicas, mesmo em casos de dispensa ou inexigibilidade, é 
obrigatória a comprovação por parte da empresa contratada de: 
Certidão Negativa de Débito (INSS - art. 47, inciso I, alínea a, da Lei nº 
8.212, de 1991); 
Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais 
(SRF-IN nº 80, de 1997); e 
Certificado de Regularidade do FGTS (CEF) (art. 27 da Lei nº 8.036, de 
1990). Acórdão 260/2002 Plenário. 

  
 Resta deixar consignado que a contratada demonstrou sua habilitação 
jurídica e regularidade fiscal, cumprindo os requisitos e a legalidade da Inexigibilidade de 
Licitação. 
 
Água Doce, 24 de agosto de 2018 
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