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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 47/2022  

PROCESSO Nº 347/2022 – EDITAL 

 

 OBJETO – Contratação de serviços para execução do conserto da bomba do poço artesiano da Escola 

Municipal Epitácio Pessoa, incluindo a retirada, o conserto e o fornecimento das peças necessárias, 

empréstimo de bomba para manter o poço em funcionamento e reinstalação da bomba, de acordo com as 

especificações abaixo:  

FORNECEDOR: ELETRIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA 

CNPJ: 26.274.828/0001-21 

 

Item 

 nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor Total R$ 

1 80897 Conserto e manutenção de Bomba submersa de 

Poço Artesiano, com substituição de peças 

danificadas. Incluindo: 

 

1) Serviço de retirada de Bomba Submersa de 

Poço Artesiano; 

2) Conserto de Motobomba submersa 1.5hp est. 

Trifásica (Defeitos apresentados: 

Superaquecimento. Hidráulico trancado, 

desgaste no eixo hidráulico);                       

3) Empréstimo e instalação de bomba compatível 

com o sistema utilizado, para utilização pela 

unidade escolar enquanto é realizado o serviço;                       

4) Serviço de reinstalação de Bomba Submersa 

retificada no referido Poço Artesiano.   

01 SERV 5.590,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de Licitação nº 47/2022: R$ 5.590,00 (cinco mil, quinhentos e noventa 

reais). 

 

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

 

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

conserto do sistema de poço artesiano, afinal o mesmo é o único sistema de fornecimento de água para a 

parte nova da Escola, sendo essencial que o mesmo esteja operante. 

 

2.2. 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 do mesmo. 

 

2.3  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 3.3.90.39.17.00 104 
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Os recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente dispensa de 

licitação são vinculados a educação básica. 

 

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

POÇOS ARTESIANOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 26.274.828/0001-21, estabelecida na Rua Flamingo, nº 

333, CEP: 85.604-448, Bairro Padre Ulrico, em Francisco Beltrão/PR, considerando o disposto no Artigo 24, 

Inciso II, da Lei de Licitações nº 8.666/93 o contido do Termo de Referência e anexos que integram o presente 

processo.   

 

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

Jurídica do Município. 

 

Francisco Beltrão/PR, 02 de maio de 2022. 

 

 

Alex Bruno Chies 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

  

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 47/2022, em 02 de maio de 2022 

 

 

Cleber Fontana 

PREFEITO MUNICIPAL 
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