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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 80/2020  
PROCESSO Nº 478/2020 

 
OBJETO: Contratação da Empresa COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A para prestação de serviços no 

fornecimento de energia elétrica e iluminação pública, deslocamento de postes, ampliação e reforço de redes 

elétricas, de acordo com as especificações abaixo:  
 

EMPRESA CONTRATADA: COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 
CNPJ: 04.368.898/0001-06 
Item Código Descrição Valor total R$ 

1 74571 Tarifas decorrentes da utilização de serviço de energia elétrica  4.200.000,00  

2 74572 Tarifas decorrentes da utilização do serviço de energia elétrica destinada a iluminação 

pública 
7.500.000,00  

3 74573 Prestação de serviços para deslocamento de postes e ampliação de rede de baixa tensão 

para iluminação pública 
500.000,00 

4 74574 Prestação de serviços de reforço de rede com desmembramento de circuito para 

aumento de carga 
 100.000,00 

VALOR TOTAL 12.300.000,00 
JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inciso XXII, da Lei nº 8.666/93. 
Tendo em vista a necessidade desta municipalidade quanto à utilização dos serviços de fornecimento de energia elétrica e 

iluminação publica, bem como serviços de manutenção e ampliação de rede de distribuição urbana e rural, faz-se necessária a contratação dos 
serviços da empresa COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A. inscrita no CNPJ nº 04.368.898/0001-06, com endereço na Rua José Izidoro Biazetto, nº 158, Bloco C, 
Bairro Mossungue, Curitiba-Pr, CEP: 81.200-240. 

A razão da escolha da Empresa que se pretende contratar é em virtude da inviabilidade de competição, tendo em vista à 
exclusividade na prestação dos serviços de energia elétrica no Estado do Paraná: 

“É dispensada a licitação para aquisição, por pessoa jurídica de direito publico interno, de bens produzidos ou serviços prestados por 
órgão ou entidade que integre a administração Publica e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta Lei, desde que o 
preço contratado seja compatível com o praticado no mercado.”  

 Referente à quantidade dos serviços solicitados, foram estimados levando em consideração o quantitativo utilizado pela 
administração no último contrato justifica-se da seguinte forma: 

Item 01- Tarifas decorrentes da utilização de serviço de energia elétrica: estima-se em função do aumento de prédios públicos 
municipais, como construção de novas Escolas e Cmeis, Unidades de Saúde e etc, resultando consequentemente no aumento das taxas de energia 
elétrica. 

Item 02- Tarifas decorrentes da utilização do serviço de energia elétrica destinada a iluminação pública: justifica-se pelos serviços de 
ampliação de rede realizados e pela manutenção de todo o sistema de iluminação publica, como troca de lâmpadas etc., nesse sentido, foi considerado 
também as trocas que já foram realizadas e  as que ainda estão em andamento das luminárias da Iluminação Publica por lâmpadas de Led, resultando 
dessa forma em economia nas faturas. 

Item 03- Prestação de serviços para deslocamento de postes e ampliação de rede de baixa tensão para iluminação pública: justifica-se 
através da execução de obras de melhorias de infraestrutura urbana, como alinhamento de rua, regularização de loteamento etc. 

Item 04- Prestação de serviços de reforço de rede com desmembramento de circuito para aumento de carga se dá em função da 
ampliação de prédios já existentes, onde se faz necessário o aumento de carga para suportar os equipamentos elétricos e o próprio sistema de 
iluminação do prédio. 

Quanto à justificativa de preço, embora exigido pelo Art. 26, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 8.666/1993, não cabe competição 
por tratar-se de fornecedor exclusivo, tornando-se inviável a pesquisa de mercado, portanto, cabe aderir ao preço praticado pelo único fornecedor, 
motivando a DISPENSA DE LICITAÇÃO nos moldes do art. 24 da Lei n. 8.666/93. 

    Os recursos orçamentários estão previstos nas contas: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

220 
02.001 

 
04.122.0401.2.002 

 
         
         
 
     3.3.90.39.43.99 

000 

430 03.002 04.122.0404.2.003 000 

710 04.002 04.123.0403.2.005 000 

1030 05.002 23.122.2301.2.010 000 

1760 06.002 08.243.0801.2.019 000 

3760 07.003 12.361.1201.2.050          
         3.3.90.39.43.30 

104 

2940  0 7.002 12.361.1201.2.037 104 
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3340 12.365.1201.2.042 104 

4230 08.006 10.122.1001.2.055           3.3.90.39.43.40 303 

6190 09.001 20.606.2001.2.076  
 
      3.3.90.39.43.10 
       3.3.90.39.43.99 

000 

6540 11.001 15.452.1501.2.079 000 

6370 11.001 15.452.1501.2.078 507 

7120 11.004 26.782.2002.2.085 000 

7320 12.002 18.542.1801.2.089 000 

7620 12.002 18.542.1801.2.091 000 

7780 13.001 04.121.0402.2.092 000 

8050 13.003 15.125.1502.2.095 000 

8310 14.001 27.812.2701.2.096 000 

Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente dispensa de 
licitação são oriundos de receita própria do Município. 

A Comissão de Licitações, considerando o que consta no Artigo 24, Inciso XXII, da 
Lei de Licitações nº 8.666/93, é de parecer favorável a contratação da empresa COPEL 
DISTRIBUIÇÃO S/A, CNPJ: 04.368.898/0001-06, estabelecida na Rua José Izidoro Biazetto, nº 
158, Bloco “C”,  CEP 81.200-240, Bairro Mossungue, na cidade de Curitiba - PR,  

A Comissão de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria 
Jurídica do Município. 

 
Francisco Beltrão, 05 de agosto de 2020. 

 
Nileide T. Perszel 

Presidente da Comissão de Licitações 
 

De acordo com a dispensa de licitação nº 80/2020, em 05 de agosto de 2020. 
 
 

                                         Cleber Fontana 
                                      Prefeito Municipal 


