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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2022  

PROCESSO Nº 125/2022 - EDITAL 
 

 OBJETO – Contratação de prestação de serviços para readequação da entrada de energia do antigo 

Terminal Rodoviário, para viabilizar a ligação definitiva das instalações elétricas do futuro Mercado 

Municipal, de acordo com as especificações abaixo:  

FORNECEDOR: PUTON & DAL MOLIN LTDA 

CNPJ: 85.482.594/0001-77 

Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor Total R$ 

1 79657 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE 

OBRA PARA READEQUAÇÃO DE PARTE 

ELETRICA  DO FUTURO MERCADO 

MUNICIPAL CONFORME PROJETO 

ELETRICO Nº 29753 EM ANEXO. 

 

-  Emissão e fornecimento de anotação de 

responsabilidade técnica (ART); 

 

-  Execução da entrada de energia, conforme 

projeto elétrico nº 29753/2021; 

 

-  Conexão do ramal da entrada de energia 

da rede da concessionária; 

 

-  Solicitação da vistoria da entrada de 

energia perante a Copel; 

 

-  Execução, teste e laudo da malha de 

aterramento do centro de medição.   

01 SERV 17.599,00 

 

Valor Total do processo de DISPENSA de Licitação nº 15/2022: R$ 17.599,00 (dezessete mil, quinhentos e 

noventa e nove reais).  

 

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

  2.1 As instalações elétricas da Antiga Rodoviária Municipal e do futuro Mercado Municipal, 

situado na Avenida Antônio de Paiva Cantelmo, 1010, centro, esquina com Rua Palmas. As instalações 

elétricas desta estrutura física é a mesma deste a construção, sendo assim apresentam falhas em sua 

concepção por estarem fora das atuais normas técnicas o que inviabilizam a aprovação da Copel para a 

ligação definitiva de energia elétrica. 

  2.2 Portanto, para que a Prefeitura de Francisco Beltrão continue com a obra de instalação neste 

local do futuro mercado Municipal, optou-se pela Dispensa de licitação para contratação de serviços de 

readequação de parte elétrica descritos acima, os quais serão realizados do futuro Mercado Municipal, 

situado na Avenida Antônio de Paiva Cantelmo, 1010, centro, esquina com Rua Palmas, no Município de 

Francisco Beltrão. 

  2.3 A empresa Chico Eletro Instaladora apresentou a melhor proposta de preços, conforme pode 

ser comprovado na tabela abaixo, e fará:  

a) Emissão e fornecimento de anotação de responsabilidade técnica (ART); 

b) Execução da entrada de energia, conforme projeto elétrico nº 29753/2021; 

c) Conexão do ramal da entrada de energia da rede da concessionária; 

d) Solicitação da vistoria da entrada de energia perante a Copel; 

e) Execução, teste e laudo da malha de aterramento do centro de medição. 
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  2.4 Os elementos técnicos descritos neste instrumento e em seus anexos são os mínimos 

necessários para assegurar que a contratação se dê de forma satisfatória, com as mínimas condições 

técnicas e de qualidade exigidas, e ainda, assegurar o gasto racional dos recursos públicos. 

  2.5 Assim, dentro da competência discricionária que é assegurada à Administração, optou-se por 

adotar este processo, que esta administração julgou que se reputa mais ajustado às necessidades e 

eficiência administrativas no presente caso. 

  2.6 Quanto ao material, informamos que trata-se de estimativa, baseada no projeto elétrico nº 

29753/2021, onde apuramos as quantidades necessárias para serem adquiridas e os mesmos serão 

adquiridos pela licitação especifica de material elétrico. 

  2.7 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 orçamento físico 

coletados com empresas afins ao objeto, segundo Decreto Municipal n° 417/2018, 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 

7490 11.001 15.452.1501.2.062 3.3.90.39.16.00 000 

 

Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente dispensa de licitação são 

oriundos da receita livre do município.   

 

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

DAL MOLIN LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 85.482.594/0001-77, estabelecida na Rua Olímpio Carvalho de 

Lima, nº 199, Centro, CEP: 85.555-000, na cidade de Palmas/PR, considerando 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, 14 de fevereiro de 2022. 

 

 

Alex Bruno Chies 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 15/2022, em 14 de fevereiro de 2022 

 

 

Cleber Fontana 

PREFEITO MUNICIPAL 
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