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DELIBERAÇÃO Nº 016/2018 - DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA REAJUSTE DAS TARIFAS DOS SERVIÇOS 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PRESTADOS PELA ÁGUAS DE GUARAMIRIM

Publicação Nº 1630640

DELIBERAÇÃO n. 016/2018
Dispõe sobre a autorização para reajuste das tarifas dos serviços de abastecimento de água prestados pela Águas de Guaramirim.

O Diretor Geral da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS), no uso das suas atribuições legais previstas no artigo 40, 
inciso II do Protocolo de Intenções que faz parte integrante do Contrato de Consórcio Público da ARIS, considerando as disposições dos 
artigos 22, IV, 29, § 1º, 30, 37 e 39 da Lei federal n. 11.445/2007, considerando o Ofício n. 001/2018, no qual a Águas de Guaramirim requer 
autorização para reajuste da tabela tarifária para os serviços de abastecimento de água; vem:

1. Conceder o reajuste tarifário linear nas tarifas e preços públicos de até 0,77% referente ao acumulado do índice IGPM no período de abril 
de 2018 a abril de 2018, conforme parecer da diretoria de regulação da ARIS;
2. Os novos valores de tarifas e serviços complementares somente terão eficácia após 30 (trinta) dias da divulgação aos usuários pela Águas 
de Guaramirim em jornal de veiculação no município e no site da empresa. Deve a Prestadora publicar de forma permanente em seu site 
a tabela tarifária em vigor;
3. Os novos valores de tarifas e serviços complementares somente terão eficácia após 30 (trinta) dias após o dia 24/07/2018, em respeito 
ao Art. 37 da Lei Federal 11.445/2007;
4. A Águas de Guaramirim deve encaminhar a esta agência, cópia da publicação da nova tabela tarifária e cópia da publicação da nota ex-
plicativa do reajuste em jornal de veiculação no município, bem como em seu sítio eletrônico, em até 30 dias da data da publicação desta 
deliberação;

Florianópolis, 11 de maio de 2018.
Adir Faccio
Diretor-geral da ARIS

Cimvi

LICITAÇÃO Nº 005/2018 - ATA DE JULGAMENTO PROPOSTAS
Publicação Nº 1630580

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI – CIMVI
ATA - LICITAÇÃO Nº 005/2018 – TOMADA DE PREÇOS

Às quatorze horas e trinta minutos, do vigésimo primeiro dia, do mês de maio de dois mil e dezoito, na sede do Consócio Intermunicipal do 
Médio Vale do Itajaí – CIMVI reuniram-se os membros da Comissão de Licitações, designada pela Resolução 223-18, sob a presidência da 
Sra. Patricia Barbaresco, estando presente os membros André Moro da Silva e James Schmitt, para dar andamento no processo licitatório 
nº 005/2018 – Tomada de Preços.

Iniciada a sessão a Senhora Presidente informou que o recurso administrativo interposto pela empresa KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA 
LTDA foi conhecido e provido pelo Presidente do CIMVI, desclassificando a proposta da empresa TELEALARME BRASIL EIRELI e determi-
nando a classificação provisória das demais licitantes.

Nesse sentido, esta Comissão decide pela desclassificação da proposta apresentada pela empresa TELEALARME BRASIL EIRELI, conforme 
razões expressas no parecer jurídico acostado aos autos, bem como decisão do Presidente do CIMVI.

Nesse sentido, da análise e exame das propostas, à vista das exigências constantes do Edital, decide-se pela classificação da proposta apre-
sentada pela empresa KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA e, declara-se vencedora a empresa KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA, 
haja vista que apresentou a melhor proposta (Menor Valor Unitário), ou seja, de R$65,12 (sessenta e cinco reais e doze centavos) ou de R$ 
404.004,48 (quatrocentos e quatro mil e quatro reais e quarenta e oito centavos) – valor global da proposta.

Por fim, ficam as empresas intimadas do inteiro teor desta ata de julgamento das propostas para, querendo apresentar recurso, nos termos 
do art. 109, inciso I, alínea ‘b’ da Lei nº 8.666/1993, ou seja, 05 (cinco) dias úteis a contar da data de publicação desta ata no Diário Oficial 
dos Municípios (DOM/SC).

Nada mais havendo a Presidente encerrou a sessão, lavrando a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pela mesma e 
membros da Comissão.

Registre-se, publique-se, intimem-se.

PATRICIA BARBARESCO
Presidente

ANDRE MORO DA SILVA
Membro

JAMES SCHMITT
Membro


