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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 108/2020  
PROCESSO Nº 648/2020 

 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de identificação e 

conserto de vazamento de água no prédio da Rodoviária Municipal de Francisco Beltrão, de 

acordo com as especificações abaixo:  

 

EMPRESA CONTRATADA: DOUGLAS FRANK FARINON 
CNPJ Nº: 20.438.878/0001-10 
ITEM 

 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UN QUAN

T 

VALOR TOTAL 

R$ 

01 75121 SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA e mão de obra para conserto 
do vazamento no prédio da Rodoviária Municipal, localizada na Avenida Antonio de Paiva 
Cantelmo, 1010, Centro de Francisco Beltrão, sendo que o material utilizado será fornecido 
pelo Município. 

SERV. 1,00 3.650,00 

 
VALOR TOTAL DOS GASTOS COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 108/2020 R$ 3.650,00 

 
JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inciso II, 

da Lei 8.666/93. 
Tendo em vista os elevados valores apresentados nas faturas de água da Rodoviária nos 

últimos 3 meses e a dificuldade encontrada pelos servidores do município em detectar o 

vazamento, tendo em vista que não possuímos equipamentos apropriados, a Administração 

Municipal necessita contratar com urgência, serviço especializado para identificar  os pontos 

de vazamento do prédio, justificando dessa forma a Dispensa de Licitação. 

O serviço de identificação a ser contratado consiste na utilização de um aparelho capaz 

de localizar vazamentos de água através do som, chamado de Aparelho Geofone. Por ser um 

aparelho diferenciado e pela prefeitura não possuir profissional apto a utiliza-lo, será necessária 

a contratação do serviço sendo que todo material hidráulico a ser utilizado para sanar o 

vazamento será fornecido pelo Município. 

A contratação do serviço especificado neste termo resultará em economia de tempo e de 

custos para o Município, pois o aparelho identifica vazamentos que se encontram escondidos 

sem precisar quebrar paredes e pisos, salientando a urgência em resolver o vazamento, tendo 

em vista os elevados custos apresentados nas últimas faturas. 

  

A razão da escolha da Empresa que se pretende contratar é em virtude de que foi a única 

empresa encontrada na região que consegue na presente data efetuar o serviço.  A 

Administração entrou em contato com a Sanepar e a mesma sugeriu a contratação tendo em 
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vista que não dispunham de técnico para atender a demanda solicitada e como o vazamento já 

se encontra em grandes proporções, a administração não dispõe de tempo para levantar outros 

orçamentos em empresas que trabalhem nesse ramo de atividade. 

 Referente à quantidade solicitada, a mesma contempla a identificação e posterior 

conserto de vazamentos que venham a ser encontrados em todo prédio da Rodoviária 

Municipal.    

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte Saldo orçamentário R$ 

430 03.002 04.122.0404.2.003 3.3.90.39.16.00 000 339.642,32 
 

Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente dispensa de 
licitação são próprios do Município. 

 
A Comissão de Licitações, considerando o que consta no Artigo 24, inciso II, da Lei 

8.666/93 é de parecer favorável a contratação da empresa DOUGLAS FRANK FARINON, 
CNPJ Nº 20.438.878/0001-10, estabelecida na Manaus, nº 271, Bairro Alvorada, na cidade de 
Francisco Beltrão – Pr. 

 
A Comissão de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria 

Jurídica do Município. 
 

Francisco Beltrão, 12 de novembro de 2020. 
 

Nileide T. Perszel 
Presidente da Comissão de Licitações 

 
De acordo com a dispensa de licitação nº 108/2020, em 12 de novembro de 2020. 

 
 

                        Cleber Fontana 
                      Prefeito Municipal 


