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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 66/2022  

PROCESSO Nº 440/2022 

 

 OBJETO – Contratação de serviços para execução da substituição de 58(cinquenta e oito) refletores 

nos ginásios de Esporte Jayr de Freitas, Flavio Alberto Morcelli, João Cantu, Cristo Rei e Estádio Anilado, 

incluindo mão de obra e equipamentos necessários para execução da troca, de acordo com as especificações 

abaixo:  

FORNECEDOR: KOHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 

CNPJ: 06.215.218/0001-40 

 

Item Código Especificação Quantidade Unidade Valor 

 Unitário R$ 

Valor  

Total R$ 

1 81212 Serviço de substituição dos refletores 

danificados nos ginásios de esportes: Jayr 

de Freitas, Flavio Alberto Morcelli, Joao 

Cantu, Cristo Rei e Estádio Anilado, 

incluindo mão de obra e equipamentos 

necessários.  

 

Os refletores serão fornecidos pela 

municipalidade.   

58 HORA 200,00 11.600,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 66/2022: R$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos reais). 

 

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

 

Justificamos a realização do presente processo licitatório tendo em vista a necessidade de substituição dos 

refletores danificados e inservíveis por refletores novos nos ginásios Jayr de Freitas, Flávio Alberto Morcelli, 

João Cantu, Cristo Rei e Estádio Anilado. 

 

Nesses locais existem refletores antigos, produzidos por vapor metálico, sendo que muitos se encontram 

danificados pela ação do tempo e outros estão sem vida útil, e tendo em vista que o município não dispõe de 

mão de obra capacitada para executar tal serviço de substituição e nem veículo apropriado, devido a altura 

desses locais e por ser na parte interna dos ginásios, onde o acesso com caminhão muck torna-se inviável. 

 

Gradativamente estão sendo substituídos os refletores antigos, em geral produzidos com vapor metálico por 

refletores modernos, de LED, pois são menos prejudiciais ao meio ambiente, apresentam maior durabilidade, 

apresentam maior economia de energia em comparação aos demais, não geram calor no interior do ambiente, 

não emitem ruídos devido a não possuírem reatores, melhoram a iluminação proporcionando conforto visual 

aos usuários além de não possuir componentes tóxicos em sua produção e no processo de descarte. 

 

Esse serviço de substituição de refletores demanda de equipe composta por trabalhadores especializados e 

com equipamentos de segurança apropriados para trabalho em altura.  

 

O município disponibilizará os refletores de LED de 150W e lâmpadas de vapor metálico de 2000W (essas 

lâmpadas são utilizadas apenas no Estádio Anilado). 

 

Em relação à quantidade de horas solicitadas, foi apurada de acordo com a real necessidade e realizado 

consulta à profissionais que trabalham com atividades semelhantes.  

 

O valor para a contratação foi estimado com base em orçamentos, em anexo. 
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O valor estimado para a contratação está de acordo com o princípio da razoabilidade, para os tais usamos 

como parâmetro para se avaliar a adequação dos preços aferidos por meio de ORÇAMENTO FÍSICO e via 

Contato Telefônico, segundo Decreto Municipal nº 417/2018, sendo que o mesmo pode ser conferido de 

acordo com a planilha em anexo. 

                           

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

9801 

EA 
14.001 27.812.2701.1.014 3.3.90.39.12.00 507 

 

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

de licitação: COSIP – Iluminação Pública. 

 

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

MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ  sob o nº 06.215.218/0001-40, estabelecida na Rua Pará 

nº 133, sala 01, Centro, CEP: 85.601-290 em Francisco Beltrão/PR, considerando o disposto no Artigo 24, Inciso 

II, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e os valores obtidos na pesquisa de preços realizada com fornecedores, 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, 20 de maio de 2022. 

 

 

Alex Bruno Chies 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 66/2022, em 20 de maio de 2022 

 

 

Cleber Fontana 

PREFEITO MUNICIPAL 
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