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DISPENSA

 OBJETO – Contratação de serviços para elaboração de projeto elétrico para rede de distribuição de 
energia elétrica MT e BT e iluminação pública, a ser implantada no Distrito Industrial Francisco De Carli, na 
comunidade de Linha São João/Olaria, no Município de Francisco Beltrão 
especificações abaixo: 
CONTRATADA: INSTALADORA ELÉTR

CNPJ/MF Nº 17.472.057/0001-96 

Item código Especificação 
 

 

01 83110 Serviços técnicos de elaboração de projeto elétrico para rede de distribuição de energia 
elétrica M.T, B.T e iluminação pública, a ser implantada no 
FRANCISCO DE CARLI, 
BELTRÃO, PR. Deverão acompanhar
planilhas de composição de materiais e valores,
junto a concessionária COPEL

 
JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 
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 é polo de vário
saúde, educação, segurança e comércio e consequentemente maior gerador de empregos da região.

 O município de Francisco Beltrão é líder na geração de empregos na Região Sudoeste neste ano de 2021. No período de janeiro a
novembro foram criados 1.230 novos empregos, conforme os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Gov

As iniciativas do poder público municipal e do setor privado têm contribuído para este resultado altamente positivo, mesmo em
pandemia. As grandes obras que estamos realizando e o desempenho de vários setores da iniciativa privada res
empregos, conforme confirma a administração municipal.

Em todo o Sudoeste o saldo positivo na geração de empregos no mesmo período é de 5.736 vagas. Para a consolidação desses núme
dá o fato dos investimentos feitos pelo município nos mais distintos cenários a nível municipal. Dentre eles podemos destacar a busca constante em 
atrair novos investidores para o município. 

Nessa crescente do município trouxe algumas demandas consideradas emergências para a cidade. Vári
executadas em todo o município e entorno, visando a melhoria constante do fluxo de veículos, pedestres e geração de empregos 

Como destacado anteriormente o Município obteve um saldo positivo na geração de empregos. Qua
Paraná, Francisco Beltrão foi responsável por 2,73% (dois vírgula setenta e três por cento) de todos os novos postos de traba

Tendo em vista a política de geração de empregos e renda no município, os investimentos 
Francisco Beltrão possui 05 (cinco) distritos industriais abrangendo mais de 90 (noventa) empresas e gerando mais de 1.100 (m
diretos apenas nesses espaços. 

Por ser uma estratégia que vem trazen
Assim, está sedimentada a necessidade da construção de novos barracões para fim industriais, projetos e financiamentos já em 
serão disponibilizados às empresas que queiram investir no município na modalidade de comodato, potencializando essas áreas, consequentement
estimulando a produção de bens e serviços, fomentando a economia local e regional, gerando emprego e renda a nossa população.

O Investimento para implementação da construção de barracões industriais gera novos tributos anuais, desta forma, o investiment
almejado retornará aos cofres públicos em breve período de tempo.

Com isso a administração pública busca a consolidação de área i
de empresas em Francisco Beltrão, com isso é necessário à aquisição de áreas com a finalidade ampliar a área industrial. Essa
já foi sanada pelo município com novas aquisições de terrenos, dentre eles, o novo distrito industrial localizado na comunidade da linha São João, 
especificamente em proximidade ao novo CDR do Estado, distante aproximadamente 06 KM do centro da cidade.

O distrito industrial Francisco Decarli, localizado na rodovia Pr 483, Linha Olaria/Piedade, possui uma área total de 16,1388 hectares, 
sendo subdividido em 25 (vinte  e cinco) lotes de tamanhos variados. Onde, cinco destes já possuem empresas em fase final de 
suas atividades. 

Consoante ao exposto anteriormente, o distrito possui uma demanda por novas estruturas, que dêem suporte às novas empresas qu
instalar no local. Dentre elas, destacamos aqui, a ampliação de rede de energia elétrica. Pois, é um fator 
empresa, seja ela de grande ou pequeno porte, além de ser primordial para a área de segurança, onde uma área bem iluminada in
meliantes e outros mal intencionados. 

Ainda, essa administração vem inve
lotes disponíveis, adequações e melhorias nas ruas do distrito e acessos ao entorno da rodovia, rede de água e esgoto,  e com
neste termo, ampliação da rede de energia elétrica e iluminação pública.

Com o novo investimento, objeto deste termo, objetivamos atrair mais investimento ao município e com isso gerar mais empregos
qualidade de vida aos munícipes. 

É sabido que para elevar o padrão de vida depende, primordialmente, da capacidade das indústrias instaladas no município. Para produzir 
um padrão de vida elevado e ascendente em Francisco Beltrão deve

A produtividade elevada, além de sustentar níveis elevados de renda, gera renda que é tributada para custear os serviços públicos, 
consequentemente melhorando o padrão de vida da população, segurança, saúde, educação e mais igualdade de oportunidade.

Para tanto, o planejamento é essencial para o crescimento ordenado e sustentável das indústrias em um município, devendo a administração 
pública prever e ordenar tal crescimento, de forma a fomentar a consolidação industrial em áreas específicas.
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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 102/2022  
PROCESSO Nº 700/2022 

PROCESSO 1 DOC Nº 19.361/2022 
 

Contratação de serviços para elaboração de projeto elétrico para rede de distribuição de 
energia elétrica MT e BT e iluminação pública, a ser implantada no Distrito Industrial Francisco De Carli, na 
comunidade de Linha São João/Olaria, no Município de Francisco Beltrão –

CONTRATADA: INSTALADORA ELÉTRICA DOIS IRMÃOS LTDA. 

erviços técnicos de elaboração de projeto elétrico para rede de distribuição de energia 
e iluminação pública, a ser implantada no DISTRITO INDUSTRIAL 

FRANCISCO DE CARLI, na comunidade da LINHA SÃO JOÃO/OLARIA, FCO 
everão acompanhar o projeto: memorial descritivo, compatibilização, 

planilhas de composição de materiais e valores, ART devidamente recolhida e aprovação 
COPEL. 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inciso I
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 é polo de vário
saúde, educação, segurança e comércio e consequentemente maior gerador de empregos da região. 

O município de Francisco Beltrão é líder na geração de empregos na Região Sudoeste neste ano de 2021. No período de janeiro a
novembro foram criados 1.230 novos empregos, conforme os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Gov

As iniciativas do poder público municipal e do setor privado têm contribuído para este resultado altamente positivo, mesmo em
pandemia. As grandes obras que estamos realizando e o desempenho de vários setores da iniciativa privada resultam neste incremento da geração de 
empregos, conforme confirma a administração municipal. 

Em todo o Sudoeste o saldo positivo na geração de empregos no mesmo período é de 5.736 vagas. Para a consolidação desses núme
os pelo município nos mais distintos cenários a nível municipal. Dentre eles podemos destacar a busca constante em 

Nessa crescente do município trouxe algumas demandas consideradas emergências para a cidade. Vári
executadas em todo o município e entorno, visando a melhoria constante do fluxo de veículos, pedestres e geração de empregos 

Como destacado anteriormente o Município obteve um saldo positivo na geração de empregos. Qua
Paraná, Francisco Beltrão foi responsável por 2,73% (dois vírgula setenta e três por cento) de todos os novos postos de traba

Tendo em vista a política de geração de empregos e renda no município, os investimentos devem ser permanentes e constantes. Ao todo 
Francisco Beltrão possui 05 (cinco) distritos industriais abrangendo mais de 90 (noventa) empresas e gerando mais de 1.100 (m

Por ser uma estratégia que vem trazendo resultados é fundamental que novos espaços sejam criados e novas empresas sejam atraídas. 
Assim, está sedimentada a necessidade da construção de novos barracões para fim industriais, projetos e financiamentos já em 

lizados às empresas que queiram investir no município na modalidade de comodato, potencializando essas áreas, consequentement
estimulando a produção de bens e serviços, fomentando a economia local e regional, gerando emprego e renda a nossa população.

Investimento para implementação da construção de barracões industriais gera novos tributos anuais, desta forma, o investiment
almejado retornará aos cofres públicos em breve período de tempo. 

Com isso a administração pública busca a consolidação de área industrial, no que tange terrenos e infraestrutura para ampliar as instalações 
de empresas em Francisco Beltrão, com isso é necessário à aquisição de áreas com a finalidade ampliar a área industrial. Essa

com novas aquisições de terrenos, dentre eles, o novo distrito industrial localizado na comunidade da linha São João, 
especificamente em proximidade ao novo CDR do Estado, distante aproximadamente 06 KM do centro da cidade. 

Decarli, localizado na rodovia Pr 483, Linha Olaria/Piedade, possui uma área total de 16,1388 hectares, 
sendo subdividido em 25 (vinte  e cinco) lotes de tamanhos variados. Onde, cinco destes já possuem empresas em fase final de 

Consoante ao exposto anteriormente, o distrito possui uma demanda por novas estruturas, que dêem suporte às novas empresas qu
instalar no local. Dentre elas, destacamos aqui, a ampliação de rede de energia elétrica. Pois, é um fator primordial para a instalação de uma nova 
empresa, seja ela de grande ou pequeno porte, além de ser primordial para a área de segurança, onde uma área bem iluminada in

Ainda, essa administração vem investindo diariamente no distrito, onde novas terraplanagem foram executadas, ampliando o número de 
lotes disponíveis, adequações e melhorias nas ruas do distrito e acessos ao entorno da rodovia, rede de água e esgoto,  e com

o, ampliação da rede de energia elétrica e iluminação pública. 
Com o novo investimento, objeto deste termo, objetivamos atrair mais investimento ao município e com isso gerar mais empregos

o padrão de vida depende, primordialmente, da capacidade das indústrias instaladas no município. Para produzir 
um padrão de vida elevado e ascendente em Francisco Beltrão deve-se observar a produtividade e como os recursos são empregados.

levada, além de sustentar níveis elevados de renda, gera renda que é tributada para custear os serviços públicos, 
consequentemente melhorando o padrão de vida da população, segurança, saúde, educação e mais igualdade de oportunidade.

ento é essencial para o crescimento ordenado e sustentável das indústrias em um município, devendo a administração 
pública prever e ordenar tal crescimento, de forma a fomentar a consolidação industrial em áreas específicas. 
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Contratação de serviços para elaboração de projeto elétrico para rede de distribuição de 
energia elétrica MT e BT e iluminação pública, a ser implantada no Distrito Industrial Francisco De Carli, na 

– PR, de acordo com as 

Valor total R$  

erviços técnicos de elaboração de projeto elétrico para rede de distribuição de energia 
DISTRITO INDUSTRIAL 

LINHA SÃO JOÃO/OLARIA, FCO 
memorial descritivo, compatibilização, 

devidamente recolhida e aprovação 

6.500,00 

inciso I, da Lei 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 é polo de vários serviços, como 

O município de Francisco Beltrão é líder na geração de empregos na Região Sudoeste neste ano de 2021. No período de janeiro a 
novembro foram criados 1.230 novos empregos, conforme os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Governo Federal.  

As iniciativas do poder público municipal e do setor privado têm contribuído para este resultado altamente positivo, mesmo em período de 
ultam neste incremento da geração de 

Em todo o Sudoeste o saldo positivo na geração de empregos no mesmo período é de 5.736 vagas. Para a consolidação desses números se 
os pelo município nos mais distintos cenários a nível municipal. Dentre eles podemos destacar a busca constante em 

Nessa crescente do município trouxe algumas demandas consideradas emergências para a cidade. Várias obras foram e estão sendo 
executadas em todo o município e entorno, visando a melhoria constante do fluxo de veículos, pedestres e geração de empregos e renda. 

Como destacado anteriormente o Município obteve um saldo positivo na geração de empregos. Quando comparado com o Estado do 
Paraná, Francisco Beltrão foi responsável por 2,73% (dois vírgula setenta e três por cento) de todos os novos postos de trabalho gerados. 

devem ser permanentes e constantes. Ao todo 
Francisco Beltrão possui 05 (cinco) distritos industriais abrangendo mais de 90 (noventa) empresas e gerando mais de 1.100 (mil e cem) empregos 

do resultados é fundamental que novos espaços sejam criados e novas empresas sejam atraídas. 
Assim, está sedimentada a necessidade da construção de novos barracões para fim industriais, projetos e financiamentos já em andamento, esses quais 

lizados às empresas que queiram investir no município na modalidade de comodato, potencializando essas áreas, consequentemente, 
estimulando a produção de bens e serviços, fomentando a economia local e regional, gerando emprego e renda a nossa população. 

Investimento para implementação da construção de barracões industriais gera novos tributos anuais, desta forma, o investimento 

ndustrial, no que tange terrenos e infraestrutura para ampliar as instalações 
de empresas em Francisco Beltrão, com isso é necessário à aquisição de áreas com a finalidade ampliar a área industrial. Essa demanda por novas áreas 

com novas aquisições de terrenos, dentre eles, o novo distrito industrial localizado na comunidade da linha São João, 
 

Decarli, localizado na rodovia Pr 483, Linha Olaria/Piedade, possui uma área total de 16,1388 hectares, 
sendo subdividido em 25 (vinte  e cinco) lotes de tamanhos variados. Onde, cinco destes já possuem empresas em fase final de instalação e início de 

Consoante ao exposto anteriormente, o distrito possui uma demanda por novas estruturas, que dêem suporte às novas empresas que irão se 
primordial para a instalação de uma nova 

empresa, seja ela de grande ou pequeno porte, além de ser primordial para a área de segurança, onde uma área bem iluminada inibe o trânsito de 

stindo diariamente no distrito, onde novas terraplanagem foram executadas, ampliando o número de 
lotes disponíveis, adequações e melhorias nas ruas do distrito e acessos ao entorno da rodovia, rede de água e esgoto,  e com a contratação sugerida 

Com o novo investimento, objeto deste termo, objetivamos atrair mais investimento ao município e com isso gerar mais empregos, renda e 

o padrão de vida depende, primordialmente, da capacidade das indústrias instaladas no município. Para produzir 
se observar a produtividade e como os recursos são empregados. 

levada, além de sustentar níveis elevados de renda, gera renda que é tributada para custear os serviços públicos, 
consequentemente melhorando o padrão de vida da população, segurança, saúde, educação e mais igualdade de oportunidade. 

ento é essencial para o crescimento ordenado e sustentável das indústrias em um município, devendo a administração 
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Igualmente, é necessário expandir políticas específicas desenvolvidas pela administração municipal de modo que incentive a organização 
do espaço onde estão localizadas as indústrias, criando um entorno capaz de fomentar o desenvolvimento delas através de polít
física, como transporte, telecomunicações, energia, entre outras medidas essenciais.

A obra pleiteada visa beneficiar toda a população Beltronense, em especial aos moradores no entorno ao distrito industrial,  
oportunidades e garantia de renda aos moradores. Com isso o desenvolvimento da área será constante e contínuo.

Nessa perspectiva, a infraestrutura é fundamental para o desenvolvimento econômico municipal, de outra forma, as empresas não
conseguem desenvolver adequadamente seus negócios.

Ainda, os programas de infraestrutura alavancam a criação de empregos e também oferecem aos moradores da região beneficiadas melh
condições sociais, ampliando sobremaneira o padrão de vida do munícipe, como anteriormente relatado.

Dessa maneira, esse tipo de investimento possui a importante consequência de gerar postos de trabalho.
Diretamente as pessoas envolvidas durante o processo de reestruturação e adequação do local contribuíram para a movimentação 

economia, por meio de empregos formais cujos contr
Além disso, também ocorre a geração de emprego em sua forma indireta, já que atividades paralelas à obra são demandadas nesta

Esse é o caso do setor de serviços (alimentação, transporte, comunicação etc.), por exe
beneficiamento de matéria-prima como insumo para as obras.

Outro ponto importante de se destacar é o da valorização das propriedades no entorno do distrito. Visto que muitos funcionári
empresas podem objetivar a aquisição de terrenos próximos para moradia. Gerando dessa maneira uma nova infraestrutura, agregando
vida e gerando mais segurança e qualidade devido aos munícipes.

Ante o exposto, necessitamos de novos investimentos, 
e se interessem por se instalarem no local. 

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta:

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática

1440 05.002 

  
 Os recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente 
licitação são oriundos da receita própria do Município

 
 A Comissão Permanente de Licitações é de parecer 
INSTALADORA ELÉTRICA DOIS IRMÃOS LTDA
280, 8641, Bairro São Cristóvão, CEP 85.
Artigo 24, Inciso I, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e 
integram o presente processo.   
 
 A Comissão Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria 
Jurídica do Município. 
 

Francisco Beltrão/PR, 

Presidente

De acordo com a 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná 
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ir políticas específicas desenvolvidas pela administração municipal de modo que incentive a organização 
do espaço onde estão localizadas as indústrias, criando um entorno capaz de fomentar o desenvolvimento delas através de polít

ca, como transporte, telecomunicações, energia, entre outras medidas essenciais. 
A obra pleiteada visa beneficiar toda a população Beltronense, em especial aos moradores no entorno ao distrito industrial,  

s moradores. Com isso o desenvolvimento da área será constante e contínuo. 
Nessa perspectiva, a infraestrutura é fundamental para o desenvolvimento econômico municipal, de outra forma, as empresas não

conseguem desenvolver adequadamente seus negócios. 
a, os programas de infraestrutura alavancam a criação de empregos e também oferecem aos moradores da região beneficiadas melh

condições sociais, ampliando sobremaneira o padrão de vida do munícipe, como anteriormente relatado. 
de investimento possui a importante consequência de gerar postos de trabalho. 

Diretamente as pessoas envolvidas durante o processo de reestruturação e adequação do local contribuíram para a movimentação 
economia, por meio de empregos formais cujos contratos são de média a longa duração. 

Além disso, também ocorre a geração de emprego em sua forma indireta, já que atividades paralelas à obra são demandadas nesta
Esse é o caso do setor de serviços (alimentação, transporte, comunicação etc.), por exemplo, bem como o setor primário, por meio da produção e 

prima como insumo para as obras. 
Outro ponto importante de se destacar é o da valorização das propriedades no entorno do distrito. Visto que muitos funcionári

resas podem objetivar a aquisição de terrenos próximos para moradia. Gerando dessa maneira uma nova infraestrutura, agregando
vida e gerando mais segurança e qualidade devido aos munícipes. 

Ante o exposto, necessitamos de novos investimentos, ampliação da rede, para que surjam novos investidores e novas empresas visualizem 

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Funcional programática Elemento de despesa

23.695.2301.2.015 
 

3.3.90.39.05.00

destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente 
receita própria do Município. 

A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação d
INSTALADORA ELÉTRICA DOIS IRMÃOS LTDA., CNPJ nº 17.472.057/0001-96, estabelecida na 

, CEP 85.504-000, na cidade de Pato Branco – PR.,  considerando o 
I, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e o contido do Termo de Referência e anexos

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

Francisco Beltrão/PR, 05 de agosto de 2022. 
 
 

Daniela Raitz 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 
 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 102/2022, em 05 de agosto
 
 

Cleber Fontana 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ir políticas específicas desenvolvidas pela administração municipal de modo que incentive a organização 
do espaço onde estão localizadas as indústrias, criando um entorno capaz de fomentar o desenvolvimento delas através de políticas de infraestrutura 

A obra pleiteada visa beneficiar toda a população Beltronense, em especial aos moradores no entorno ao distrito industrial,  trazendo mais 

Nessa perspectiva, a infraestrutura é fundamental para o desenvolvimento econômico municipal, de outra forma, as empresas não 

a, os programas de infraestrutura alavancam a criação de empregos e também oferecem aos moradores da região beneficiadas melhores 

 
Diretamente as pessoas envolvidas durante o processo de reestruturação e adequação do local contribuíram para a movimentação da 

Além disso, também ocorre a geração de emprego em sua forma indireta, já que atividades paralelas à obra são demandadas nesta região. 
mplo, bem como o setor primário, por meio da produção e 

Outro ponto importante de se destacar é o da valorização das propriedades no entorno do distrito. Visto que muitos funcionários das novas 
resas podem objetivar a aquisição de terrenos próximos para moradia. Gerando dessa maneira uma nova infraestrutura, agregando qualidade de 

ampliação da rede, para que surjam novos investidores e novas empresas visualizem 

Elemento de despesa Fonte 

3.3.90.39.05.00 
000 

destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente dispensa de 

favorável a contratação da empresa 
, estabelecida na Rodovia PR 
considerando o disposto no 

o contido do Termo de Referência e anexos, que 

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

agosto de 2022 


