
Sexta-feira, 12 de agosto de 2022 às 11:35, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

Nº 4103030: TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

LICITATÓRIO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2022

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2022

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge)

0A7C06BF132B2A82C459BC7A988601BEAE8D54BF

ENTIDADE

ARIS - Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?q=id:4103030

CIGA - Consórcio de Inovação na Gestão Pública
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br

Assinado Digitalmente por Consórcio de Inovação na Gestão Pública Municipal - CIGA

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?q=id:4103030


TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO 
 

 
Processo Licitatório nº 028/2022 

Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022 
 
 
 
OBJETO: Contratação de consultoria e assessoria técnica-jurídica para realização de 

serviços jurídicos de natureza singular com a finalidade de parecer técnico-jurídico acerca 

da cobrança da ligação de esgotamento sanitário no município de São Francisco do Sul. 

PREVISÃO LEGAL: artigo 25, inciso II, da Lei nº 8.666/93. 
 
 

JUSTIFICATIVA: 

 

A ARIS necessita de suporte técnico-jurídico especializado para auxiliar na 

análise e estudo do edital, contrato, proposta comercial e demais documentos acerca de 

tópico de grande relevância e impacto econômico-financeiro à Concessão do serviço de 

água e esgotamento sanitário do Município de São Francisco do Sul. 

 

Salienta-se que há singularidade na contratação, por se tratar de serviço 

público de saneamento de interesse público e também considerando o impacto da decisão 

da ARIS para o projeto concessionários e os munícipes. É incomum no mercado técnicos 

com conhecimento acadêmico e experiência aprofundada sobre matéria, capazes de 

assessorar juridicamente a demanda. 

 

A ARIS necessita de suporte técnico jurídico especializado para subsidiar 

decisão administrativa, sendo que a consultoria especializada tem experiência 

aprofundada, estando a consultoria apta a contribuir para a conclusão técnico-jurídica e 

econômica da agência. 

 

A consultoria não visa, de modo algum, sobrepor funções ou cargos públicos 

existentes na ARIS, muito menos dar-se-á permanentemente. 

 



A identificação do escritório de advocacia MARRARA SOCIEDADE DE 

ADVOCACIA, decorre do amplo conhecimento e notoriedade que seus profissionais 

dispõem sobre o tema objeto da ação, bem como de experiências anteriores cumpridas de 

maneira satisfatória. 

 

Com relação ao preço contratado, de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 

conforme tabela descrita na proposta anexa, mostra-se compatível com o mercado, em 

completo respeito aos princípios da moralidade pública e economicidade. 

 

Portanto conclui-se que a pessoa jurídica MARRARA SOCIEDADE DE 

ADVOCACIA possui notória especialização na área da regulação do saneamento básico, 

sendo cabível a contratação por processo de inexigibilidade, nos termos da Lei nº 

8.666/93. 

 

Dotação orçamentária:  

Unidade Gestora: 1001 – ARIS – Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento 
Órgão: 1000 – ARIS – Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento 
Unidade Orçamentária: 1001 – ARIS – Agência Reguladora Intermunicipal de 
Saneamento 
Função: 04 – Administração 
Sub Função: 125 – Normatização e Fiscalização 
Programa – 102 – Projeto Manutenção das Atividades de regulação, Fiscalização e 
Normatização do Consórcio.  
Ação – 2.2002 – Manutenção das Atividades de Regulação. Fiscalização e Normatização 
Despesa 6 – 3.3.90.35 – Serviço de consultoria 

 

 

Florianópolis, 05 de agosto de 2022. 
  

 
 
 

Luiz Aurélio de Oliveira 
Diretor Administrativo/Finanças 
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