
              
 

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA – 040/2021 

 

Declara Dispensável a Realização de 

Procedimento Licitatório para contratação 

de empresa para fornecimento de uma 

bomba hidráulica submersa e mão de 

obra para remoção e instalação para 

atender as necessidades da 

FESG/Unicerrado. 

 

O presidente da FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, 

no uso de suas atribuições legais e, especialmente nos termos do inciso II do Art. 24, 

caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e suas modificações posteriores; 

 

CONSIDERANDO a impossibilidade momentânea de conclusão de 

procedimento administrativo ordinário nos termos prescritos pela Lei nº 8.666/93, a 

discricionariedade da Administração e a necessidade da contratação de empresa para 

fornecimento de uma bomba hidráulica submersa e mão de obra para remoção e 

instalação para atender as necessidades da FESG/Unicerrado. 

 

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do artigo 24 da Lei de 

Licitações, para dispensar a licitação para aquisições ou contratações com valores 

inferiores a R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais); 

  

CONSIDERANDO que os preços praticados pelo fornecedor abaixo citado 

são vantajosos para a Administração, porque acompanha a média dos preços praticados 

pelas empresas do ramo, o que eliminaria maiores gastos, com empresas de outras 

regiões mais distantes. 

 

CONSIDERANDO que a aquisição tem por finalidade a substituição da 

bomba submersa, que se encontra danificada, que é utilizada para bombear a água do 

poço artesiano para o reservatório que abastece a irrigação das áreas de cultivos 

experimentais do curso de agronomia. Portanto, se tratando de área de cultivo cujas 

culturas dependem de irrigação se justifica a urgência da aquisição, para que não sejam 

perdidos os experimentos e os alunos sejam prejudicados. 



              
 

DECLARA: 

 

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a contratação de empresa 

para fornecimento de uma bomba hidráulica submersa e mão de obra para remoção e 

instalação para atender as necessidades da FESG/Unicerrado, nas especificações e 

quantidades contidas no contrato e termo referencial; 

 

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação a Empresa: REI DAS 

BOMBAS EIRELI, inscrita no CNPJ: 28.422.252/0001-28 com endereço a Rua 

Bandeirantes, nº 147, Setor Jardim América, Itumbiara - GO, neste ato representada pelo 

seu proprietário WAGNER SOARES SILVA GOMES, inscrito no CPF: 694.056.111-

00 residente e domiciliado em Itumbiara - GO nos termos da proposta de fornecimento 

apresentada pela mesma no valor total de R$ 9.205,00 (nove mil duzentos e cinco 

reais), conforme planilha abaixo: 

ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO  

VALOR 

UNITÁRIO  

VALOR 

TOTAL 

1 1 UND Bomba 2 CV 380 V 
R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 

2 7 
MT 

Cano 50mm azul 
R$ 172,00 R$ 1.204,00 

3 6 
UND 

Conexões 50 mm 
R$ 30,00 R$ 180,00 

4 1 
UND 

Tampa de poço alumínio  
R$ 241,00 R$ 241,00 

5 1 P.S 

Mão de obra (retirada de bomba, 

substituição de canos, limpeza de 

poço e instalação de bomba) 

R$ 3.080,00 R$ 3.080,00 

Total ...................................................................................................................... R$ 9.205,00 

 

Art. 3º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação revogada as 

disposições em contrário. 

Goiatuba, 04 de agosto de 2021. 

 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE. 

 

VINICIUS VIEIRA RIBEIRO 

PRESIDENTE FESG 
 


