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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2022  

PROCESSO Nº 143/2022 - EDITAL 
 

 OBJETO – Contratação de empresa para prestação de serviços de reparos e manutenção do sistema 

de hidrante da Escola Municipal Madre Boaventura, com fornecimento de material, de acordo com as 

especificações abaixo:  

FORNECEDOR: ARDUMAR INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA 

CNPJ: 15.524.009/0001-79 

 

Item 

nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor Total R$ 

1 79664 Serviço de reforma e manutenção em 

sistema hidrante com substituição das 

peças danificadas, sendo: 

 

- 05 Tubos Galvanizados de 2 ½ 

- 10 Luvas galvanizadas de 2 ½;  

- 04 cotovelos galvanizados de 2 1/2; 

- 02 uniões galvanizadas de 2 ½. 

 

As peças deverão ser entregues de acordo 

com as especificações do “Corpo de 

Bombeiros”. Incluindo demais acessórios, 

materiais e serviços necessários ao 

perfeito funcionamento.   

01 SERV 7.460,70 

 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 21/2022: R$ 7.460,70 (sete mil, quatrocentos e sessenta 

reais e setenta centavos).  

 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inc. II, da Lei nº 8.666/93. 

 

1. Justifica-se e motiva-se a realização deste em virtude primeiramente da urgência na realização do 

concerto do sistema de hidrante, por tratar-se de Unidade Escolar sendo essencial que o mesmo esteja 

operante. 

 

2. Justifica-se também o processo em virtude de não termos licitado este tipo de serviço. Tratando-se de 

Mão de Obra especializada com poucos fornecedores habilitados e, por termos 

grande urgência na contratação e finalização deste serviço. 

 

3. Para obter o custo quando da elaboração do termo de referência, foram feitas pesquisa com 

fornecedores, sendo constatado o menor valor para aquisição direta. Os documentos comprobatórios dos 

valores estimados encontram-se em anexo no processo acima citado.  

                           

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

3380 07.002 12.361.1201.2.032 3.3.90.39.16.00 104 

 

Os recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente Dispensa de 
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licitação são vinculados a Educação básica. 

 

A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa 

ARDUMAR INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 15.524.009/0001-79, 

estabelecida na Rua Luiz Hellmann, nº 250 BRC06, Linha Santa Barbara, CEP: 85.602-820, em Francisco 

Beltrão/PR, considerando o disposto no Artigo 24, Inciso II, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e o contido do 

Termo de Referência, que integra o presente processo.   

 

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

Jurídica do Município. 

 

Francisco Beltrão/PR, 22 de fevereiro de 2022. 

 

 

Alex Bruno Chies 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 21/2022, em 22 de fevereiro de 2022 

 

 

Cleber Fontana 

PREFEITO MUNICIPAL 
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