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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 86/2021  
PROCESSO Nº 618/2021 

 

OBJETO: Contratação de serviços técnicos de engenharia para elaboração de projeto 
“as built”, elétrico e cabeamento estruturado, com memorial descritivo, compatibilização, 
levantamento das quantidades, termo de referência e apresentação de ART, para a entrada de 
energia de uso coletivo, para a reforma da rede elétrica e telecomunicações da edificação que 

atenderá ao Terminal Rodoviário Urbano e Mercado Municipal, localizado no antigo prédio da 

rodoviária municipal, sito a Rua Palmas, centro, Francisco Beltrão-PR: 
 
FORNECEDOR: COLPANI & SANTOS ENGENHARIA LTDA.  

CNPJ Nº:  41.578.431/0001-17 

ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 
VALOR 

 TOTAL R$ 

01 Serviços técnicos de engenharia para elaboração de 
projeto “as built”, elétrico e cabeamento estruturado, com 
memorial descritivo, compatibilização, levantamento das 
quantidades, termo de referência e apresentação de ART, 
para a entrada de energia de uso coletivo, para a reforma 

da rede elétrica e telecomunicações da edificação que 

atenderá ao Terminal Rodoviário Urbano e Mercado 

Municipal, localizado no antigo prédio da rodoviária 

municipal. 

SERVIÇO 6.800,00 

 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inciso I, da Lei federal 

nº 8.666/93. 

O Município de Francisco Beltrão possui, conforme estimativa do IBGE/2020, 92.216 

(noventa e dois mil e duzentos e dezesseis) habitantes, e está localizado no centro de uma 

microrregião de 27 municípios, onde também é o maior município e polo de vários serviços, 

como saúde, educação, segurança e comércio. Devido ao enorme crescimento da cidade nos 

últimos anos se viu em vários setores a necessidade de melhorias e adequações. 

Dessa forma após a conclusão da obra da nova rodoviária e atendimento dos serviços no 

novo local à administração início a reforma e reestruturação da antiga rodoviária para 

transforma-la em terminal rodoviário urbano e mercado municipal. 

Do terminal rodoviário urbano: O local onde hoje se encontra devido ao crescimento da cidade e 

do setor não atende de forma eficiente os serviços, principalmente no requisito trânsito. Com 

isso a mudança para o prédio onde se localizava a antiga rodoviária trará qualidade e maior 

segurança aos usuários. O local possui maior área de transbordo e manobras dos ônibus. Maior 

facilidade de acesso, pois todas as vias que chegam a o local possuem uma maior estrutura de 

trafego, com isso tornando a entrada no novo terminal mais segura. 

Do mercado municipal: Antiga proposta de vários gestores que está em vista de implantação. 

Terá como principal objeto o de fomento a economia local, visto que, atendera os produtores do 

município com um local adequado a comercialização de seus produtos. 

Para tal a necessidade de uma reforma geral no complexo se viu obrigatória, já que o 

prédio e bastante antigo. Necessitando de adequações técnicas e de segurança. O objeto a ser 

licitado tem como objetivo principal dar embasamento técnico a equipe que irá efetuar a 
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restruturação da rede de energia elétrica e de cabeamento estruturado existente na antiga 

rodoviária e providenciar as adequações ao sistema conforme legislação e normas técnicas 

obrigatórias. O projeto devera atenderá os pré-requisitos da concessionaria local (COPEL) e sua 

posterior aprovação. Para a precificação do menor valor ao qual será dispensado em favor da 

empresa buscamos propostas comerciais junto a empresas e profissionais do ramo. Esses estão 

destacados na planilha de preços nesse termo. A melhor e mais vantajosa proposta comercial 

recebida foi a da empresa COLPANI&SANTOS ENGENHARIA LTDA, a qual foi anexada e 

demais documentação exigida. 

 

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

IV – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS – Lei nº 4775/2020 de 22/12/2020. 

Conta 
Órgão/ 
Unidade 

Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

740 
03.002 04.122.0404.2.097 3.3.90.39.05.00 

86 
730 000 

 

Origem dos recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente 

dispensa de licitação: livres e próprios do Município e Rodoviária pública Municipal. 

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 COLPANI & SANTOS ENGENHARIA 

LTDA, CNPJ Nº 41.578.431/0001-17, com sede na Travessa Vida Nova nº 61, CEP 85.601-970, 

Bairro Nova Petrópolis, Francisco Beltrão – PR. 

 

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

Jurídica do Município. 

 

Francisco Beltrão, 01 de setembro de 2021. 
 

 

 

Nileide T. Perszel 

Membro da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

 

De acordo com a dispensa de licitação nº 86/2021, em 01 de setembro de 2021 

 

 

Cleber Fontana 

Prefeito Municipal 

 


