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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 45/2021  
PROCESSO Nº 306/2021 

 
OBJETO:  Contratação de empresa para prestação de serviço de ensaio CBR em atendimento à Secretaria de 

Viação e Obras, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. 
 

EMPRESA CONTRATADA: CONCRESOLÚS CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA. 
CNPJ Nº: 15.828.566/0001-83  
 

ITEM 
 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UN QUANT VALOR 
UNITÁRIO 

R$ 

VALOR 
TOTAL R$ 

01 76434 
 

Realização de ensaios de CBR para obtenção 
do Índice de Suporte Califórnia, incluindo 
resultado dos ensaios, laudos e ART’s, 
sendo um total de 50 (cinquenta) furos no 
solo. 

SERV 1 28.750,00 28.750,00 

 
JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inciso I, da Lei 8.666/93. 

O ensaio CBR (California Bearing Ratio) ou ensaio ISC (Índice de suporte Califórnia) consiste em um método 
para avaliar a resistência do solo a penetração de um cilindro padronizado com relação a penetração em uma brita padrão 
seguindo diretrizes estabelecidas na ABNT NBR 9895:2016, ou seja, compara as propriedades mecânicas deste solo a uma 
brita padrão. Esse valor de resistência é fundamental para a construção de pavimentações principalmente em estradas e 
rodovias. 

Ensaio de expansão de solos em laboratório conforme ABNT NBR 9895:2016 consiste em, medir com e avaliar 
o aumento de volume do solo por um período de 96 horas com relógio extensômetro acoplado a cilindros metálicos com 
amostras de solos imersos em um tanque de água, dando assim parâmetros para o melhor e correto dimensionamento dos 
pavimentos, diminuindo e evitando futuras manifestações patológicas e ônus financeiros. 

Neste sentido, sabendo da necessidade de implantação de galerias pluviais, bem como pavimentação no conjunto 
habitacional Terra Nossa, faz-se necessário à contratação de empresa especializada para realização de ensaio CBR, para que a 
equipe técnica possa dar seguimento aos projetos e dimensionamento, afim de, atender a população que ali reside. 

Serão necessários 50 pontos de perfuração no solo para análise, decorrendo grade de pista não pavimentada 
existente, com distanciamento de 200 m lineares de um ponto do outro. 

Quanto à quantidade ora solicitada, informamos que se trata de estimativa, baseada na demanda levantada pela 
secretaria onde apuramos as quantidades necessárias para serem adquiridas. 

 O valor estimado para a contratação está de acordo com o princípio da razoabilidade, para os tais usamos como 
parâmetro para se avaliar a adequação dos preços aferidos por meio de ORÇAMENTO FÍSICO, sendo que o mesmo pode ser 
conferido de acordo com planilha em anexo. A empresa Concresolús foi à empresa que realizou a cotação mais barata, sendo 
escolhida para realização da dispensa.                    

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

7910 11.001 15.451.1501.1.014 3.3.90.39.05.00 000 

 
Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente dispensa de licitação são provenientes de 

receita própria do Município. 
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A Comissão de Licitações, considerando o que consta no Artigo 24, inciso I, da Lei 8.666/93, é de parecer 
favorável a contratação da empresa CONCRESOLÚS CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA, CNPJ Nº 
15.828.566/0001-83, com sede na Rua Ametista, nº 500, Bairro Esmeralda, Cascavel – Pr. 

 
A Comissão de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria Jurídica do Município. 

 
Francisco Beltrão, 19 de abril de 2021. 

 
 

Nileide T. Perszel 
Presidente da Comissão de Licitações 

 
De acordo com a dispensa de licitação nº 45/2021, em 19 de abril de 2021. 

 
 

                               Cleber Fontana 
                              Prefeito Municipal 


