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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27/2022  

PROCESSO Nº 195/2022 

 

 OBJETO – Contratação de serviços técnicos para viabilizar a outorga ambiental do poço existente 

no Aterro Sanitário Municipal, em atendimento às exigências do IAT - Instituto Águas e Terra., de acordo 

com as especificações abaixo:  

FORNECEDOR: LEÃO POÇOS ARTESIANOS LTDA 

CNPJ: 95.876.447/0001-35 

 

Item 

nº 

Código Especificação Quanti- 

dade 

Unidade Valor R$ 

1 79826 Teste de produção do poço com equipamento de 

bombeamento sem gerador  de energia, com emissão 

de laudo, levantamentos de N.E e N.D e ART de 

geólogo; (24 horas)   

01 SERV 2.800,00 

2 79827 Recuperação de nível de 90% do N.E (06 horas)    01 SERV 600,00 

3 79828 Análises fisico química e microbiológica da água, 

parâmetros exigidos  pelo IAT, realizado em 

laboratório autorizado.   

01 SERV 1.150,00 

4 79829 Elaboração de formulários para pedido de outorga, 

incluso taxa do IAT    

01 SERV 1.650,00 

5 79830 Deslocamento, retirada e reinstalação de equipamentos 

para a coleta de dados   

01 SERV 1.100,00 

VALOR TOTAL R$ 7.300,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de Licitação nº 27/2022: R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais). 

 

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

 

A Outorga é o ato administrativo que expressa os termos e as condições mediante as quais o Poder 

Público permite o uso de recursos hídricos por um prazo determinado. Direciona-se ao atendimento do 

interesse social e tem por finalidades assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e 

disciplinar o exercício dos direitos de acesso à água. Desta forma, foi necessária a contratação de empresa 

licenciada e especializada na execução deste serviço, tendo em vista a incapacidade operacional do 

Município para a execução deste serviço. O Instituto Águas e Terra – IAT solicitou ao Município, em 

última visita ao Aterro Sanitário Municipal a documentação de outorga do poço existente naquele local. 

Foram contatadas empresas em busca de orçamentos para a realização deste serviço, com as devidas 

habilitações e a que apresentou o menor orçamentos foi a empresa indicada. 

                            

Os recursos orçamentários estão previstos nas contas: 

 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

9110 12.002 18.542.1801.2.074 
3.3.90.39.05.00 

3.3.90.39.51.00 
511 

 

Os recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente Dispensa de 

licitação são oriundos da receita Taxas - Prestação de Serviços. 
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A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa LEÃO 

POÇOS ARTESIANOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 95.876.447/0001-35, estabelecida na Rua Vitório 

Cella, nº 366-E, Bairro São Cristóvão, CEP: 89.803-020, em Chapecó/SC, considerando 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, 11 de março de 2022. 

 

 

 

Alex Bruno Chies 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

  

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 27/2022, em 11 de março de 2022 

 

 

Cleber Fontana 

PREFEITO MUNICIPAL 
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