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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2022  

PROCESSO Nº 104/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Contratação de empresa prestação de serviços, incluindo a disponibilização de dois 

eletricistas, para o monitoramento e manutenção de equipamentos (transformadores, dispositivos de 

proteção, etc.) e da rede elétrica do Parque de Exposições Jayme Canet Junior, no período de 02 a 14 de março 

de 2022., de acordo com as especificações abaixo:  

FORNECEDOR: ELETRO BELTRÃO AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA  

CNPJ: 33.092.025/0001-11 

Item 

nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor Total R$ 

1 79603 Mão de obra para manutenção e disponibilização 

de no mínimo 02  (dois) eletricistas para o 

monitoramento e manutenção dos equipamentos 

(transformadores, dispositivos de proteção etc.) e 

da rede elétrica no Parque de Exposições durante a 

Feira: “Expobel 2022” nos seguintes dias e horários: 

- 02, 03, 04 e 14/03/2022 das 08:00h às 22:00 horas. - 

De 05 a 13/03/2022 (dias de realização da feira) das 

16:00 às 00:00 horas. Os eletricistas deverão possuir 

os cursos de NR 10 e NR 35 e experiência e 

equipamentos para manipulação de rede de alta 

tensão (13.8 KV).   

01 SERV 17.500,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 14/2022: R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais). 

 

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

  Trata-se de processo licitatório para contratação de mão de obra de eletricista, para manutenção e 

monitoramento dos equipamentos elétricos dentro do Parque de Exposições, assim como manipulação da 

rede de alta tensão (13,8 KV) utilizados nos dias que antecedem e durante a realização da EXPOBEL 2022. 

  Considerando que a feira comporta um número elevado de stands distribuídos nas dependências do 

parque o que poderá levar o sistema a sofrer sobrecarga e levando em consideração a importância em 

garantir o pleno funcionamento do sistema elétrico durante a realização da feira, faz-se necessária a 

contratação de Mao de obra especializada de eletricista que seja apto a manipular rede de alta tensão e 

equipamentos diversos que poderão sofrer avarias. 

  Quanto à quantidade ora solicitada, informamos que foi estimado e fornecido pela equipe técnica da 

Secretaria de Viação e Obras, responsáveis pela Iluminação Pública do Município, juntamente com o 

engenheiro eletricista do IPPUB. 

  O valor estimado para a contratação está de acordo com o princípio da razoabilidade, o qual se utiliza 

como parâmetro para se avaliar a adequação dos preços aferidos, através de pesquisa de preços via e-mail 

às empresas que atuam no ramo do serviço que está sendo licitado. Dentre os orçamentos apresentados, a 

empresa Eletro Beltrão, passou o menor valor, sendo assim selecionada para a contratação da mão de obra 

para atendimento a EXPOBEL 2022. Também não será mais necessário o fornecimento de conectores 

perfurantes. 

                            

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

8343 

EA 
11.002 15.451.1501.2.067 3.3.90.39.05.00 507 
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Os recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente Dispensa de 

licitação são oriundos da receita própria / Iluminação pública.   

 

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

BELTRÃO AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 33.092.025/0001-11, estabelecida 

na Rua Gaspar Silveira Martins nº 122, Barracão 02, CEP: 85.602-060, Bairro Cristo Rei, em 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, que integra o presente processo.   

 

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

Jurídica do Município. 

 

 

Francisco Beltrão/PR, 09 de fevereiro de 2022. 

 

 

Alex Bruno Chies 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 14/2022, em 09 de fevereiro de 2022 

 

 

Cleber Fontana 

PREFEITO MUNICIPAL 
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