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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 40/2023  

PROCESSO Nº 248/2023 - EDITAL 

 

 OBJETO – Contratação de serviços para desobstrução e manutenção do poço tubular que integra o 

sistema de abastecimento de água na comunidade de Rio do Mato, incluindo o fornecimento de material e mão 

de obra, de acordo com as especificações abaixo:  

 

FORNECEDOR: ELETRIBEL POCOS ARTESIANOS LTDA 

CNPJ Nº: 26.274.828/0001-21 

Lote: 1 - DESOBSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇO TUBULAR 

Item nº Código Especificação Valor Total R$ 

1 19058 Serviço de instalação de máquina rotopneumática para limpeza e desobstrução de 

Poço Artesiano, incluindo: 

- Revestimento GEO mecânica 4" - 20 metros 

- Serviço para instalação de revestimento GEO mecânico 

- Sapata 6x4 

- Cimentação do espaço anular   

9.120,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de Licitação nº 40/2023: R$ 9.120,00 (nove mil, cento e vinte reais). 

 

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

 

 O abastecimento de água no perímetro rural é uma das obrigações do poder público municipal. As 

redes de distribuição de água comunitárias abastecem as residências no interior com a água bombeada de 

poços tubulares. O serviço de manutenção de poços tubulares não é realizado com equipe própria do 

Município, considerando que esta não conta com equipamentos e efetivo para isto. 

 

 O presente documento visa atender as necessidades específicas da comunidade Rio do Mato, que já 

possui poço perfurado. Ocorre que o poço encontra-se em região de caimento, de aproximadamente 30 (trinta) 

metros. Desde a sua perfuração, o poço apresenta essa zona fraturada que obstrui a perfuração impedindo o 

bombeamento da água. Este serviço será realizado para a desobstrução, limpeza e isolamento da perfuração, 

a fim de sanar este problema. 

 

 Os valores foram obtidos por orçamentos apresentados por empresas do ramo. Foi realizada pesquisa 

no Banco de Preços, a fim de confirmar a realidade de mercado. Contudo, os serviços licitados são do Estado 

do Mato Grosso, sendo confirmado a realidade de preços, porém não considerado para media/mediana de 

preços. Considerando o princípio da economicidade, foi considerado o menor valor apresentado, indicando a 

empresa abaixo para a realização do serviço. Empresa indicada devido ao menor orçamento apresentado: 

ELETRIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA ME - CNPJ: 26.274.828/0001-21. 

                            

 Os recursos orçamentários estão previstos nas contas: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

9110 
12.002 18.541.1801.2.073 

3.3.90.39.05.00 555 

9080 3.3.90.30.25.00 555 

 

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

licitação são oriundos da receita: SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município.   

 

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

POÇOS ARTESIANOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 26.274.828/0001-21, estabelecida na Rua Flamingo nº 
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333, CEP: 85.604-448, Bairro Padre Ulrico, no Município de 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 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, 10 de março de 2023 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 40/2023, em 10 de março de 2023 

 

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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