
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº. 44/2016 

 
 O Município de São Miguel da Boa Vista/SC, pessoa jurídica de direito publico interno, 
estabelecido na Rua São Luiz, 210, inscrita no CNPJ nº. 80.912.124/0001-82, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal em exercício o Sr. GILNEI ANTONIO GUTH, brasileiro, casado, residente na Rua São 
Luiz, Centro, neste Município, inscrito no CPF Nº. 469.398.579-15 RG N°.5.041.812, DISPENSA o 
Processo Licitatório para contratação de um profissional Engenheiro Sanitarista e Ambiental para 
consultoria e orientação referente à fiscalização, métodos de analise e adequação da estrutura de coleta e 
tratamento de agua para o consumo humano no Município de São Miguel da Boa Vista/SC, com 
fundamento no artigo 24 inciso IV da Lei 8.666/93 e suas alterações, pelas razões a seguir expostas: 
 

1) Considerando que na sede bem como no interior do Município de São Miguel da Boa Vista/SC 
existem diversas estruturas de coleta e tratamento de água para o consumo humano com 
necessidades de adequações que atendam os fins que se destinam; 

2) Considerando o direito de todos e o dever do Poder Público de aplicar e desenvolver estratégias 
de fiscalização, adequação e métodos de analise dentro das normas exigidas para coleta e 
tratamento de agua para consumo humano; 

3) Considerando o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta ajustado entre a 2° 
Promotoria de Justiça da Comarca de Maravilha e o Município de São Miguel da Boa Vista; 

4) Considerando a urgência no atendimento do interesse publico, em atenção e preservação da 
segurança de toda população Miguel Boavistense, que as situações acima descritas tornam 
inviável a realização de processo licitatório. 

 
RESOLVE: 

Art. 1º - Autorizar a contratação direta, por (dispensa de licitação), para contratação de um 
profissional Engenheiro Sanitarista e Ambiental Sr. WILLIAM DILL ARENHARDT (CREA/SC 117981-7) 
para consultoria e orientação referente à fiscalização, métodos de analise e adequação da estrutura de 
coleta e tratamento de agua para o consumo humano no Município de São Miguel da Boa Vista/SC, 
conforme descritivo abaixo.  
Item Quant. Unid. Descritivo R$ total 
01 01 Serv. 1° Consultoria técnica geral, incluindo orientação e 

acompanhamento pratico; 
2° Orientação do fiscal da vigilância sanitária, adequação da 
estrutura, estratégia de fiscalização e métodos de analise de 
agua; 
3° Suporte e orientação ao setor jurídico a respeito da concessão 
dos poços para associações;  
4° Atendimento e resposta ao TAC e informações para a ARIS, 
expondo proposta e estratégia de ações.           

2.850,00 

             Parágrafo único. O valor a ser pago integralmente para prestação dos serviços mencionados 
será de R$ 2.850,00 (dois mil oitocentos e cinquenta reais).         

Art. 2º. As despesas para execução do Contrato correrão por conta das seguintes dotações 
orçamentárias: 

2.004 – Manutenção das Atividades da Administração. 
Art. 3º. O pagamento será efetuado, integralmente, até o dia 12 do mês subsequente da 

realização do serviço, mediante a emissão de nota fiscal ou documento equivalente, sendo que o 
profissional terá que executar o serviço no prazo máximo de 45 dias. 

Sendo assim, caracterizado o interesse público, necessário se faz a contratação da Empresa. 
Publique-se no local de costume. 

     São Miguel da Boa Vista, SC, 26 de julho de 2016. 
 
 
 

Gilnei Antonio Guth 
Prefeito Municipal 

 
 


