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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 56/2021  
PROCESSO Nº 375/2021 

 
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de engenharia para execução de 

readequação da entrada de energia do novo terminal rodoviário do município de Francisco Beltrão conforme 

projeto aprovado na COPEL, incluindo ART e Laudo de Medição de Aterramento, de acordo com as especificações 

abaixo:  

EMPRESA CONTRATADA: PUTON & DAL MOLIN LTDA. 
CNPJ Nº: 85.482.594/0001-77 

ITEM 

 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR TOTAL R$ 

01 76863 Execução de readequação da entrada de energia do novo terminal rodoviário do 
Município de Francisco Beltrão –PR conforme projeto aprovado pela COPEL, 
incluindo ART e Laudo de Medição de Aterramento, material e mão de obra. 

16.900,00 

 
JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inciso I, da Lei 8.666/93. 
O projeto elétrico da nova Rodoviária Municipal, situada na Avenida Água Branca, apresentou falhas em 

sua concepção que inviabilizam a aprovação da Copel para a ligação definitiva de energia elétrica.  
A empresa construtora da obra, por sua vez, executou por completo os itens presente na planilha, mas 

mesmo assim há defasagens técnicas e materiais que impossibilitam o pleno funcionamento do prédio, sendo 
necessária a complementação dos serviços. 

O Município de Francisco Beltrão realizou a contratação do projeto elétrico da obra em questão, porém 
em função das falhas encontradas no projeto no momento da execução, o mesmo se apresentou inviável para ser 
executado, caso fosse seguido não apresentaria funcionalidade, economicidade e para a edificação, sendo assim o 
projetista foi notificado e sofrerá as penalidades cabíveis. 

Em função da falta de comprometimento do projetista inicial para que o mesmo resolvesse os problemas 
causados por falhas existentes no projeto, o mesmo não apresenta condições para resolução dos problemas 
existentes, tampouco para apresentar um projeto “As Built” garantindo a funcionalidade dos sistemas impl 
antados. 

Em função de exigências realizadas pelo SEDU, para possibilitar a realização de aditivos, foi contratado 
profissional para apresentação do projeto em questão, através da Dispensa de Licitação 08/2021, o qual apresentou 
projeto de regularização do sistema.  A partir das fundamentações apresentadas, referente a adequação dos 
projetos complementares ao projeto básico, referentes as instalações elétricas, telefonia e dados, aos quais 
denomina-se  de projeto estruturado, bem como dos serviços produzidos pela então contratação, quais sejam: 
Memorial descritivo, aprovação do projeto elétrico junto a concessionária de energia elétrica local (COPEL), 
documentos encaminhados em anexo, tornou-se imperativo a necessidade de adequações das instalações elétricas 
implantadas (já instaladas), visando atender todas as demandas, não constantes e/ou divergentes, no projeto 
estruturado inicial da obra, as quais são elencadas a seguir: 

1 – Individualização e adequação da tubulação do ramal de entrada de lógica, telefonia e dados, com 
instalação de duto de aço galvanizado no poste de entrada e confecção de uma caixa de passagem exclusiva, no pé 
do poste de entrada, junto ao passeio público; 

2 – Fornecimento e instalação de tampa de ferro fundido padrão para entrada de telefonia, a ser instalada 
na caixa de passagem a ser construída no pé do poste para entrada de telefonia e dados; 

3 - Eliminação de caixa de passagem, construída nas instalações internas, não prevista no projeto 
executivo, com o agravante de nela estarem compartilhados, condutores da instalação elétrica com energia não 
medida, tubulações de lógica, telefonia e dados; 
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4 – Retirada e reinstalação dos condutores do ramal de entrada de energia elétrica, instalados de forma 
não de acordo com as normas técnicas e padrão da concessionária, obrigatório ser empresa habilitada na COPEL; 

5 – Substituição das terminações instaladas nos condutores do ramal de entrada de energia elétrica, por 
terminais próprios e padronizados para utilização em condutores de alumínio; 

6 – Substituição de todas as terminações previstas para as entradas dos medidores de energia por 
terminais compatíveis e normatizados pela concessionária COPEL; 

7 – Complementação da mureta da entrada de energia geral, com instalação de mais uma caixa de 
telecomunicação de leitura local; 

8 – Instalação de barramento e proteção geral trifásica complementar no quadro de distribuição geral da 
instalação, para atender a nova caixa de telemedição a ser instalada; 

9 – Desmontagem e reinstalação dos cabos, do barramento de neutro e do barramento de terra, no quadro 
geral de medição para as posições corretas (montagem invertida); 

10 – Fornecimento e instalação de sub-tampa em aço galvanizado, equipada com dispositivo para lacre, 
junto a caixa de passagem instalada ao pé do poste da entrada de energia, no passeio público; 

11 – Elaboração do processo de vistoria por foto, bem como elaboração de toda documentação necessária 
à incorporação dos materiais referentes à entrada de energia conforme legislação específica a concessionária de 
energia COPEL; 

12 – Execução de ensaio técnico de medição com fornecimento de ART e laudo de medição do 
aterramento da instalação de entrada de energia; 

13 – Instalação de caixa de passagem/inspeção do aterramento, e haste de aterramento junto a mureta de 
medição; 

14 – Aprovação final das instalações, vistoria física das instalações pela COPEL, incluindo sanar todas as 
pendências e/ou divergências porventura encontradas; 

15 - Ligação da entrada de energia a rede da COPEL, obrigatório ser empresa habilitada na COPEL. 
16 – Liberação do protocolo para ligação definitiva de todas as unidades consumidoras, com a entrega de 

toda documentação produzida em original, com reconhecimento em cartório das assinaturas a COPEL. 
Para a Execução dessas ações, além de mão de obra especializada, será necessária à utilização dos 

seguintes materiais: 
ITEM DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE 

01 Conector terminal de compreensão p/alumínio 185 mm²-2 Furos PÇ 24,00 

02 Conector terminal de pressão 95 mm² PÇ 1,00 

03 Conector terminal de pressão 50 mm² PÇ 11,00 

04 Conector terminal de compreensão olhal 2,5 mm² PÇ 8,00 

05 Conector terminal de compreensão pino 2,5 mm² PÇ 8,00 

06 Conector terminal de pressão 25 mm² PÇ 12,00 

7 Conector terminal de compreensão, TCM Pino curto 95 mm² PÇ 8,00 

08 Cabo de cobre nu 95 mm² M 4,00 

09 Cabo de cobre nu 50 mm² M 4,00 

10 Cabo de cobre nu 25 mm² M 10,00 

11 Bucha de aluminio para eletroduto, 1" PÇ 6,00 

12 Curva longa 90° de PVC, 2.1/2" PÇ 1,00 

13 Curva longa 90° de PVC, 1" PÇ 2,00 

14 Luva roscavel para eletroduto PVC, 2.1/2" PÇ 2,00 

15 Arame galvonizado 16 BWG KG 1,00 

16 Luva roscavel para eletroduto PVC, 1" PÇ 2,00 

17 Haste aterramento alta camada 13 X 2400 mm PÇ 1,00 

18 Abraçadeira tipo garra para cabo x haste PÇ 4,00 

19 Caixa concreto, 30 x 30 cm, c/tampa PÇ 1,00 

20 Caixa metalica tipo DN - para telemedição local PÇ 1,00 

21 Disjuntor trifasico DIN - 6 A PÇ 3,00 

22 Cabo flexivel 750 V, seção 2,5 mm² M 22,00 
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23 Fita isolante azul 10 metros PÇ 1,00 

24 Fita isolante amarela 10 metros PÇ 1,00 

25 Fita isolante branca 10 metros PÇ 1,00 

26 Fita isolante vermelha 10 metros PÇ 1,00 

27 Abraçadeira nylon 350 a 390 mm PÇ 20,00 

28 Subtampa aço galvanizado com dispositivo para lacre 60 X 60 cm PÇ 1,00 

29 Tampa de ferro fundido 65 x 40 cm, para telefone - modelo R1 PÇ 1,00 

30 Duto PVC subterraneo - canaflex 4" M 1,00 

31 Duto PVC subterraneo - canaflex 2" M 2,00 

32 Duto PVC subterraneo - canaflex 1.1/4" M 3,00 

33 Duto PVC subterraneo - canaflex 3" M 6,00 

34 Trilho para fixação disjuntor DIN M 0,500 

35 Barramento para disjuntor 6 A M 1,00 

36 Isolador 30 x 30 para barramento, BEP PÇ 2,00 

37 Barramento trifasico tipo pente 100A - Saída DPS PÇ 1,00 

38 Fechadura lingueta para painel eletrico com chave PÇ 1,00 

39 Numero Predial PÇ 4,00 

40 Placas de identificação das unidades consumidoras PÇ 33,00 

41 Conector sindal, neutro tele medição PÇ 2,00 

42 Rebites para placas de identificação PÇ 66,00 

A empresa Puton & Dalmolin apresentou a melhor proposta de preços, conforme pode ser comprovado 
na tabela abaixo, e fará a completa adequação da estrutura fornecendo todo o material e mão de obra necessária, 
ART e acompanhará o processo de validação da estrutura junto a Copel.  

O valor estimado para a contratação está de acordo com o princípio da razoabilidade, para aos tais 
usamos como parâmetro para se avaliar a adequação dos preços aferidos por meio de orçamentos coletados com 
empresas afins ao objeto, sendo que o mesmo pode ser conferido de acordo com planilha em anexo. 

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

731 EA 03.002 04.122.0404.2.097 3.3.90.39.05.00 507 
 
Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente dispensa de licitação são 

vinculados à receita COSIP – Contribuição de iluminação pública. 
 
A Comissão de Licitações, considerando o que consta no Artigo 24, inciso I, da Lei 8.666/93, é de parecer 

favorável a contratação da empresa PUTON & DAL MOLIN LTDA, CNPJ Nº 85.482.594/0001-77, com sede na Rua 
Olímpio Carvalho de Lima, s/n, CEP 85.555-000, na Palmas – Pr. 

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

Município. 
 

Francisco Beltrão, 17 de maio de 2021. 
 

Nileide T. Perszel 
Presidente da Comissão de Licitações 

 
De acordo com a dispensa de licitação nº 56/2021, em 17 de maio de 2021. 

 
                               Cleber Fontana 
                              Prefeito Municipal 


