
ESTADO DE SANTA CATARINA 
CIA HIDROMIENRAL DO OESTE CATARINENSE - HIDROESTE 

CNPJ Nº 83.675.512/0001-85 
Rua Florianópolis, 92 - CEP: 89883-000 Águas de Chapecó/SC 

Telefone (49) 3339-0661  
 

 
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.°.01/2020                                     
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº01/2020 
 

1. OBJETO:  
 

1.1 Trata-se de contratação de pessoas jurídicas para realização de serviços, 

“ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS NECESSÁRIOS AO LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL DO COMPLEXO TURÍSTICO DA CIA HIDROMINERAL DO OESTE 
CATARINENSE-HIDROESTE, BEM COMO REALIZAR DEFESA AMBIENTAL 
ADMINISTRATIVA JUNTO AO M.P.F.””, nas dependências da Companhia 
Hidromineral do Oeste Catarinense – HIDROETE na Avenida Florianópolis 92, Centro 
do Município de Águas de Chapeco /SC para regularização junto aos órgãos 
competentes. 

   
2. JUSTIFICATIVA:  

 
2.1 Águas de Chapecó, está localizada a 47 km de Chapecó, às margens do rio 
Chapecó e tem como principal atrativo a atraente estância hidromineral Parque 
Hidroeste, complexo de 40mil m² que deve seu fluxo turístico às fontes termais de 
água mineral. Compõe junto com Palmitos e São Carlos a Rota das Termas no oeste 
catarinense. As Águas Termais, água mineral natural vem de um poço artesiano, 
numa temperatura média de 37º, e é classificada como "Água Mineral Termal 
Alcalina, Bicarbonatada e Sulfatada Sódica", recomendada para tratamento de 
reumatismo, úlceras, hipertensão arterial, cálculos renais, eczemas e problemas 
digestivos, entre outros. O complexo do balneário foi inaugurado em 1980, num 
ambiente natural, com duchas, banheiras de imersão, hidromassagem, barro 
medicinal, piscina semi olímpica e chuveiros, além de bares, restaurantes e um 
bem estruturado camping. A diversão e descanso aos turistas esta garantido junto 
duas piscinas: uma semi olímpica e outra, coberta, de 150 m². Para crianças, três 
módulos, com profundidade de 70 cm cada, equipados com 6 chuveirinhos. O parque 
ainda oferece 36 banheiras, algumas com hidromassagem. A área para camping, 
rodeada pelas verdes colinas da região, tem capacidade para abrigar 500 barracas. 
Possui, ainda, espaço para festas, churrasqueiras cobertas e estacionamento. 
Situado no centro do município, o complexo foi construído às margens do Rio 
Chapecó, tendo espaço para os esportes náuticos também. É nesse complexo ao ar 
livre que se realiza o Carnaval de Águas de Chapecó, um evento carnavalesco 
tradicional realizado no centro da cidade ocupando toda a extensão da Rua 
Florianópolis e imediações do Balneário da Hidroeste, sendo necessária a 
regularização dos poços e utilização da agua termal junto ao parque da hidroeste 
como uso de munícipes e outras pessoas que utilizam dela para saúde pública, 
sendo de suma importância a contratação de empresa especializada na elaboração de 
licenciamento ambiental, através de assessoria e consultaria e a realização de 
defesa ambiental junto ao M.P.F. 

  
3. ENQUADRAMENTO LEGAL:  

 
3.1 O presente processo de inexigibilidade de licitação encontra-se fundamentado 
no Artigo 24, inciso II, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, consolidada, 
com documentação apensa aos autos deste processo, fatos estes então ora 
enumerados e justificados que caracterizam claramente a contratação.  

 
Lei Federal 8.666/93; artigo 24 é Dispensável a 
licitação..........., inciso 

 
III - para contratação de profissional de qualquer setor 
artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que 
consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. 

 
4. DOS RECURSOS FINANCEIROS:   
4.1. Os recursos financeiros para o pagamento de que trata este objeto, será 
própria da arrecadação e honrada pela Companhia Hidromineral do Oeste Catarinense 
e possível arrecadação através de convênio ou recursos próprios para o exercício 
de 2020.  



 
5. PREÇO E JUSTIFICATIVA:  

 
5.1 O valor global ajustado com a empresa a seguir discriminado: 

 
- R$15.000,00 (quinze mil reais).  

 
5.2 O pagamento será efetuado a prazo, em 03 (três) parcelas iguais no valor de 
R$ 5.000,00 (cinco mil) cada, totalizando R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pagas 
diretamente ao representante legal da empresa, mediante a devida documentação 
fiscal e contábil conforme acordado em termo contratual e na entrega dos 
relatórios. 

 
5.3 Para efeito de verificar a razoabilidade do preço a ser desembolsado pela 
Companhia Hidromineral do Oeste Catarinense-HIDROESTE, Administração da Empresa e 
definir sobre a validade da contratação direta, por dispensa de licitação 
verificou-se a disponibilidade de empresas e preços praticados no mercado: 
 
MAROSO GEOAMBIENTAL LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado cadastrada no 
CNPJ sob n° 23.088.390/0001-07, com sede na Avenida Tancredo Neves nº294 Bairro 
Pioneiros, CEP: 89.760.000 – ITÁ –SC. Proposta no valor de R$ 15.000,00(quinze 
mil reais). 

 
PROBIO AMBIENTAL LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado cadastrada no CNPJ -
sob n° 09.569.901/0001-73, com sede na Rua Senador Attílio Xavier Fontana, 
nº2475, Bairro Santa Cruz, CEP: 89.703-213 – Concórdia –SC. Proposta no valor de 
R$ 17.300,00(dezessete mil e trezentos reais). 
 
LIS AMBIENTAL LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado cadastrada no CNPJ -sob 
n° 03.384.515/0001-20, com sede na Rua 39, nº190, Bairro Mirante, CEP: 89.760.000 
– ITÁ –SC. Proposta no valor de R$ 16.500,00(dezesseis mil e quinhentos reais). 

 
5.4. Isto porque, à primeira vista, pelo notório conhecimento da empresa no ramo 
necessitado, sabe-se que estes possuem valor costumeiramente elevado, não sendo 
possível a contratação do profissional, para essa mesma finalidade, por preço 
inferior. 

 
5.5 O que é o caso dos preços informados declarouse como ganhador  da dispensa a 
empresa MAROSO GEOAMBIENTAL LTDA-ME com o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil 
reais) cuja modicidade se conclui pela conveniência dos serviços e pelo grau de 
especialização decorrente da reputação profissional da empresa para com o 
objetivo previsto.  

 
7. RAZÃO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR:  

 
7.1 A escolha desta Administração para a contratação direta da empresa 
fornecedora dos serviços acima relacionados, para prestação dos serviços 
solicitados e elencados anteriormente, com o valor global de R$ 15.000,00 (quinze 
mil reais) com período de previsão de entrega de até 40 dias após a assinatura do 
contrato e autorização dos serviços pela diretoria da Hidroeste. 

 
7.2 Para a diretoria da Hidroeste, não paira nenhuma dúvida que a empresa 
relacionada e contratada, possuem reputação, capacitação e experiência 
consagradas pela crítica especializada e pelo gosto popular, isto tudo compatível 
com a dimensão do evento que se propõe a Administração da Companhia a realizar os 
serviços contratados.  

 
8. COMUNICAÇÃO:  

 
8.1. Comunicamos ao Senhor Diretor Presidente a situação de Dispensa de Licitação 
neste processo caracterizado, sobre a qual requeremos despacho, para que possamos 
dar continuidade à contratação no atendimento dos interesses da Administração da 
Companhia, conforme artigo 24, caput, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 
consolidada. 

 
Águas de Chapeco (SC), 07 de janeiro de 2020. 

 
Atenciosamente, 
  

___________________________________ 
CLAIMIR GONÇALVES DA ROSA  

Presidente da Comissão de Licitação 
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PARECER JURIDICO 
 

  Processo de licitação N.º01/2020 
Dispensa de Licitação N.º01/2020. 

 
R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

 
Dispensa de Licitação por justificativa, tendo em vista “ELABORAÇÃO 
DE ESTUDOS E PROJETOS NECESSÁRIOS AO LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL DO COMPLEXO TURÍSTICO DA CIA HIDROMINERAL DO 
OESTE CATARINENSE-HIDROESTE, BEM COMO REALIZAR DEFESA 
AMBIENTAL ADMINISTRATIVA JUNTO AO M.P.F. 
 
MAROSO GEOAMBIENTAL LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado cadastrada 
no CNPJ sob n° 23.088.390/0001-07, com sede na Avenida Tancredo Neves nº294 
Bairro Pioneiros, CEP: 89.760.000 – ITÁ –SC. Proposta no valor de R$ 
15.000,00(quinze mil reais). por intermédio de seu representante legal o 
Senhor Cristian Wilson Maroso, portador da Carteira de Identidade 
nº.3.857.155-SESP-SC e do CPF nº. 051.391.999-63. 

 
Águas de Chapecó, está localizada a 47 km de Chapecó, às margens do rio 
Chapecó e tem como principal atrativo a atraente estância hidromineral 
Parque Hidroeste, complexo de 40mil m² que deve seu fluxo turístico às 
fontes termais de água mineral. Compõe junto com Palmitos e São Carlos 
a Rota das Termas no oeste catarinense. As Águas Termais, água mineral 
natural vem de um poço artesiano, numa temperatura média de 37º, e é 
classificada como "Água Mineral Termal Alcalina, Bicarbonatada e 
Sulfatada Sódica", recomendada para tratamento de reumatismo, úlceras, 
hipertensão arterial, cálculos renais, eczemas e problemas digestivos, 
entre outros. O complexo do balneário foi inaugurado em 1980, num 
ambiente natural, com duchas, banheiras de imersão, hidromassagem, 
barro medicinal, piscina semi olímpica e chuveiros, além de bares, 
restaurantes e um bem estruturado camping. A diversão e descanso aos 
turistas esta garantido junto duas piscinas: uma semi olímpica e outra, 
coberta, de 150 m². Para crianças, três módulos, com profundidade de 70 
cm cada, equipados com 6 chuveirinhos. O parque ainda oferece 36 
banheiras, algumas com hidromassagem. A área para camping, rodeada 
pelas verdes colinas da região, tem capacidade para abrigar 500 
barracas. Possui, ainda, espaço para festas, churrasqueiras cobertas e 
estacionamento. Situado no centro do município, o complexo foi 
construído às margens do Rio Chapecó, tendo espaço para os esportes 
náuticos também. É nesse complexo ao ar livre que se realiza o Carnaval 
de Águas de Chapecó, um evento carnavalesco tradicional realizado no 
centro da cidade ocupando toda a extensão da Rua Florianópolis e 
imediações do Balneário da Hidroeste, sendo necessária a regularização 
dos poços e utilização da agua termal junto ao parque da hidroeste como 
uso de munícipes e outras pessoas que utilizam dela para saúde pública. 

 
Consoante ao rever o que dispõe a Lei 8.666/93 no seu art. 
24, inciso II; 

 
Art. 24. É dispensa de licitação, 
inciso.............................: 

 
II- para contratação de profissional de qualquer setor 
artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, 
desde que consagrado pela crítica especializada ou pela 
opinião pública. 



 
Registre-se que a empresa, sendo está perfeitamente legal, vez que se 
amolda a um dos casos legais de Dispensa de licitação no inciso II do 
art. 24 da Lei de Licitações N.º 8.666/93 consolidada. 

 
Havendo justificativa da situação real de necessidade e de preço, 
demonstrando o adequado valor de mercado e atendido o interesse público 
a contratação não posso sugerir outra forma senão a dispensa de 
licitação com base nos dispositivos legais mencionados. 

 
Diante de todo o exposto, esta Assessoria Jurídica se manifesta pelo 
deferimento do pedido, aprovando, por consequência, o correspondente 
contrato. 

 
É o parecer. 

 
Águas de Chapeco SC em 07 de janeiro de 2020 

 
 

 
DOALCEI DIAS MEURER 

 
ADVOGADO – OAB/SC – 8077 

 
ASSESSORIA JURÍDICA 
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PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº01/2020 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2020 
 
Respaldo Legal: Art. 24 inciso II da Lei 8.666/93 consolidada.  

 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO  
 

 
DESPACHO DO SENHOR DIRETOR 

 
Trata-se de contratação de empresa para prestação de serviços de 

“ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS NECESSÁRIOS AO 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO COMPLEXO TURÍSTICO DA CIA 
HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE-HIDROESTE, BEM COMO 
REALIZAR DEFESA AMBIENTAL ADMINISTRATIVA JUNTO AO M.P.F”. 

 
RATIFICO, DEFIRO e AUTORIZO a contratação da empresa mencionada neste 
processo de licitação nº01/2020 e Dispensa de Licitação nº01/2020, 
pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita, registrada 
com a devida qualificação e autorizo o pagamento da despesa no valor 
total estimado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com a realização do 
certame licitatório na Modalidade Dispensa de Licitação n.º 01/2020, 
com respaldo legal nos termos do artigo 24 inciso II da Lei Federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1.993 consolidada, observados então, os ditames 
legais aplicáveis à espécie. 

 

 
Águas de Chapeco SC, 07 de janeiro de 2020. 

 
 

 
________________________________  

JATIR RAUL PILATTI  
Diretor Presidente 
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PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº01/2020 

 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2020 
 
Respaldo Legal: Art. 24 inciso II da Lei 8.666/93 consolidada.  

 

 
RESUMO PARA PUBLICAÇÃO  

 
A Companhia Hidromineral do Oeste de santa Catarina - HIDROESTE, pessoa 
jurídica de Economia Mista S/A de Capital Fechado, inscrita no CNPJ sob 
n.º. 83.675.512/0001-85, torna público que está realizando despesa no 
valor total estimado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com a 
contratação da seguinte empresa: 

 
- MAROSO GEOAMBIENTAL LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado 
cadastrada no CNPJ sob n° 23.088.390/0001-07, com sede na Avenida 
Tancredo Neves nº294 Bairro Pioneiros, CEP: 89.760.000 – ITÁ –SC. Por 
intermédio de seu representante legal o Senhor Cristian Wilson Maroso, 
portador da Carteira de Identidade nº.3.857.155-SESP-SC e do CPF nº. 
051.391.999-63. 

 
Empresa de direito privado, devidamente qualificada, para serviços de 
““ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS NECESSÁRIOS AO LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL DO COMPLEXO TURÍSTICO DA CIA HIDROMINERAL DO OESTE 
CATARINENSE-HIDROESTE, BEM COMO REALIZAR DEFESA AMBIENTAL 
ADMINISTRATIVA JUNTO AO M.P.F”.”, com todas as justificativas e 
condições já citadas conforme informações contidas no processo 
supramencionado. 

 
Determino a publicação do extrato deste processo de Dispensa de 
Licitação nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93, consolidada para que 
desta forma surta todos os seus efeitos legais. 

 
Águas de Chapeco SC, em 07 de janeiro de 2020. 

 

 
________________________ 

JATIR RAUL PILATTI  
Diretor Presidente 

 


