
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br

INEXIGIBILIDADE

 OBJETO – Contratação de serviços para readequação do projeto elétrico nº 29753 e para execução da 
entrada de energia, para viabilizar a ligação definitiva das instalações elétricas no futuro mercado municipal
de acordo com as especificações abaixo:
 
EMPRESAS CONTRATADAS: 
COLPANI & SANTOS ENGENHARIA LTDA.
CNPJ Nº: 41.578.431/0001-17 

Item código Especificação 
 

 

01 83108 Reapresentação do projeto elétrico 29753/2021,para an
como motivo dareaprovação
rodoviário e mercado municipal.

PUTON & DAL MOLIN LTDA.
CNPJ Nº: 85.482.594/0001-77 

Item código Especificação 
 

 

02 83109 Execução da entrada de energia, conformereaprovação
n°29753/2021. 

Valor total do processo de inexigiblidade
 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 2
Tendo em vista a grande procura pelo cadastro efetuado pela Secretaria Municipal deDesenvolvimento Econômico e 

Tecnológico. O chamamento do mercado municipal superou a expectativareferente à grande procura dos Microempreendedores 
Individuais (MEI), Microempresa (ME) eEmpresas de pequeno porte (EPP). Tendo com isso causado algumas necessidades de alterações 
emprojetos já em execução, fazendo-se necessário este processo de inexigibilidade que se reputa maisajustado à necessidade e eficiência 
administrativa. Com isso obtendo um maior desconto e economia dosrecursos públicos no presente caso.

A estrutura onde localiza a Rodoviária Municipal de Francisco Beltrão está passando por umaremodelação e reforma para 
adequar a estrutura para comtemplar nesse local Mercado Municip
1010, esquina com Rua Palmas,município de Francisco Beltrão 
ereadequação, contudo necessário este processo inexigibilidade
Dispensa 86/2021 - COLPANI & SANTOS ENGENHARIA LTDA, paraelaboração do projeto 
Dispensa 15/2022 - PUTON &DAL MOLIN LTDA, para execução da entrada de ene
issopodendo atender mais empresas genuinamente Beltronenses para que as mesmas possam comercializarseus produtos.

Mercados municipais e feiras podem ser analisados a luz de teorias cujos olhares secomprometam uni
aprofundamento de estatísticas e dados econômicos (produtos derenda, fluxo de mercadorias, etc.), traz outras possibilidades 
e compreensão de tais espaçosenquanto espaços públicos e lugares de trocas onde diferentes racionalidades 

O mercado é um importante elemento integrador, já que a estrutura está no centro da cidadeque, por sua vez, é um catalisador 
urbano. A proposta é revitalizar esse espaço do mercado, que seencontra em estado de reforma e readequação, tornando 
usuários frequentes do centroda cidade a visitar este espaço também, tornando
público é acessível a toda a população, independente de posição ou classe social, e é nesteespaço onde aconte
interação sociocultural. O mercado pode agir além de suascaracterísticas primárias, passando a ser um potencializador urbano.

Outro aspecto abordado sobre o conceito de mercado público, como também acerca de cultura epatrimônio cultu
que os mercados públicos são espaços destinados para gerar economia,subsistência e socializar, como também produzir cultura, 
vez que a sua historicidade e os modoscomo as pessoas fazem ou criam objetos, artefatos, músicas, comidas, serv
caracterizam a identidade cultural das pessoas determinam o lugar.

O Mercado contará com um espaço gastronômico, que oferecerá a oportunidade de degustarsaborosos pratos que vão dos 
mais simples a receitas gourmet, tudo no espaço gast
arquitetônica do Mercado e por estar numponto privilegiado de nossa cidade atraí inúmeras pessoas diariamente ao local, além 
bancas defrutas, verduras e legumes frescos, castan
tantas outras infinidades de produtos que visitante encontra em MercadoMunicipal.

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 67/2022  
PROCESSO Nº 696/2022 

PROCESSO 1 DOC Nº 21.534/2022 
 

Contratação de serviços para readequação do projeto elétrico nº 29753 e para execução da 
entrada de energia, para viabilizar a ligação definitiva das instalações elétricas no futuro mercado municipal

com as especificações abaixo: 

COLPANI & SANTOS ENGENHARIA LTDA. 

Reapresentação do projeto elétrico 29753/2021,para análise da Copel, tendo 
como motivo dareaprovação o aumento das unidades consumidorasno terminal 
rodoviário e mercado municipal. 

PUTON & DAL MOLIN LTDA. 

Execução da entrada de energia, conformereaprovação do projeto elétrico 

inexigiblidade de licitação nº 67./2022: R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 25, caput
vista a grande procura pelo cadastro efetuado pela Secretaria Municipal deDesenvolvimento Econômico e 

Tecnológico. O chamamento do mercado municipal superou a expectativareferente à grande procura dos Microempreendedores 
) eEmpresas de pequeno porte (EPP). Tendo com isso causado algumas necessidades de alterações 

se necessário este processo de inexigibilidade que se reputa maisajustado à necessidade e eficiência 
btendo um maior desconto e economia dosrecursos públicos no presente caso.

A estrutura onde localiza a Rodoviária Municipal de Francisco Beltrão está passando por umaremodelação e reforma para 
adequar a estrutura para comtemplar nesse local Mercado Municipal deFrancisco Beltrão, localizado na Av: Antônio de Paiva Cantelmo, 
1010, esquina com Rua Palmas,município de Francisco Beltrão – PR, a estrutura encontra-se na fase final das obras de reforma 
ereadequação, contudo necessário este processo inexigibilidade para readequar projeto e mão de obra jáem execução no processo de 

COLPANI & SANTOS ENGENHARIA LTDA, paraelaboração do projeto - que agora está sendo readequado, e 
PUTON &DAL MOLIN LTDA, para execução da entrada de energia, que agora também será readequada, com 

issopodendo atender mais empresas genuinamente Beltronenses para que as mesmas possam comercializarseus produtos.
Mercados municipais e feiras podem ser analisados a luz de teorias cujos olhares secomprometam uni

aprofundamento de estatísticas e dados econômicos (produtos derenda, fluxo de mercadorias, etc.), traz outras possibilidades 
e compreensão de tais espaçosenquanto espaços públicos e lugares de trocas onde diferentes racionalidades 

O mercado é um importante elemento integrador, já que a estrutura está no centro da cidadeque, por sua vez, é um catalisador 
urbano. A proposta é revitalizar esse espaço do mercado, que seencontra em estado de reforma e readequação, tornando 
usuários frequentes do centroda cidade a visitar este espaço também, tornando-o mais agradável. Cumpre destacar ainda que omercado 
público é acessível a toda a população, independente de posição ou classe social, e é nesteespaço onde aconte
interação sociocultural. O mercado pode agir além de suascaracterísticas primárias, passando a ser um potencializador urbano.

Outro aspecto abordado sobre o conceito de mercado público, como também acerca de cultura epatrimônio cultu
que os mercados públicos são espaços destinados para gerar economia,subsistência e socializar, como também produzir cultura, 
vez que a sua historicidade e os modoscomo as pessoas fazem ou criam objetos, artefatos, músicas, comidas, serv
caracterizam a identidade cultural das pessoas determinam o lugar. 

O Mercado contará com um espaço gastronômico, que oferecerá a oportunidade de degustarsaborosos pratos que vão dos 
mais simples a receitas gourmet, tudo no espaço gastronômico do Mercadomunicipal, enquanto as pessoas poderão apreciar a beleza 
arquitetônica do Mercado e por estar numponto privilegiado de nossa cidade atraí inúmeras pessoas diariamente ao local, além 
bancas defrutas, verduras e legumes frescos, castanhas, frutas secas, azeites, peixes, queijos, vinhos, temperos,artesanato, souvenirs e 
tantas outras infinidades de produtos que visitante encontra em MercadoMunicipal. 
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Contratação de serviços para readequação do projeto elétrico nº 29753 e para execução da 
entrada de energia, para viabilizar a ligação definitiva das instalações elétricas no futuro mercado municipal, 

Valor total R$  

lise da Copel, tendo 
o aumento das unidades consumidorasno terminal 

4.000,00 

Valor total R$  

do projeto elétrico 4.500,00 

8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). 

caput, da Lei nº 8.666/93 
vista a grande procura pelo cadastro efetuado pela Secretaria Municipal deDesenvolvimento Econômico e 

Tecnológico. O chamamento do mercado municipal superou a expectativareferente à grande procura dos Microempreendedores 
) eEmpresas de pequeno porte (EPP). Tendo com isso causado algumas necessidades de alterações 

se necessário este processo de inexigibilidade que se reputa maisajustado à necessidade e eficiência 
btendo um maior desconto e economia dosrecursos públicos no presente caso. 

A estrutura onde localiza a Rodoviária Municipal de Francisco Beltrão está passando por umaremodelação e reforma para 
al deFrancisco Beltrão, localizado na Av: Antônio de Paiva Cantelmo, 

se na fase final das obras de reforma 
para readequar projeto e mão de obra jáem execução no processo de 

que agora está sendo readequado, e 
rgia, que agora também será readequada, com 

issopodendo atender mais empresas genuinamente Beltronenses para que as mesmas possam comercializarseus produtos. 
Mercados municipais e feiras podem ser analisados a luz de teorias cujos olhares secomprometam unicamente com o 

aprofundamento de estatísticas e dados econômicos (produtos derenda, fluxo de mercadorias, etc.), traz outras possibilidades de análise 
e compreensão de tais espaçosenquanto espaços públicos e lugares de trocas onde diferentes racionalidades se encontram. 

O mercado é um importante elemento integrador, já que a estrutura está no centro da cidadeque, por sua vez, é um catalisador 
urbano. A proposta é revitalizar esse espaço do mercado, que seencontra em estado de reforma e readequação, tornando um atrativo aos 

o mais agradável. Cumpre destacar ainda que omercado 
público é acessível a toda a população, independente de posição ou classe social, e é nesteespaço onde acontecem diversas formas de 
interação sociocultural. O mercado pode agir além de suascaracterísticas primárias, passando a ser um potencializador urbano. 

Outro aspecto abordado sobre o conceito de mercado público, como também acerca de cultura epatrimônio cultural, haja vista 
que os mercados públicos são espaços destinados para gerar economia,subsistência e socializar, como também produzir cultura, uma 
vez que a sua historicidade e os modoscomo as pessoas fazem ou criam objetos, artefatos, músicas, comidas, serviços entre outras que 

O Mercado contará com um espaço gastronômico, que oferecerá a oportunidade de degustarsaborosos pratos que vão dos 
ronômico do Mercadomunicipal, enquanto as pessoas poderão apreciar a beleza 

arquitetônica do Mercado e por estar numponto privilegiado de nossa cidade atraí inúmeras pessoas diariamente ao local, além das 
has, frutas secas, azeites, peixes, queijos, vinhos, temperos,artesanato, souvenirs e 
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Os espaços do Mercado Municipal de Francisco Beltrão, localizado na Rua Pará, 54 Centro,
sistema varejista de produtos hortifrutigranjeiros, carnes, peixes,laticíos, doces salgados, queijos e assemelhados frios em 
destinados ao comércio, serviços,conforme art. 71, § 1.º, 2º e 3º da Lei Orgânica do Municíp

A nova entrada de energia da edificação do terminal urbano e mercado municipal, contemplou aaprovação do projeto junto a 
concessionária de energia COPEL. A ligação definitiva será efetivada apósvistoria que comprove a execução da i
projetada e aprovada, não sendo possível aligação de unidades que não constem do projeto devidamente aprovado.

O projeto contratado, elaborado e aprovado e em execução, atende a 27 unidades bifásicasgenéricas, dispostas em um centro 
de medição, mais duas unidades em módulos distintos que atendem ocondomínio e o sistema de prevenção de incêndio (PVI).

Para nova concepção e layout desenvolvido, após a aprovação do projeto, será necessário prever,no mínimo, um total de 26 
unidades bifásicas genéricas, 4 unidades trifásicas específicas, mais seisunidades bifásicas específicas, além do condomínio e sistema 
PVI. 

Para a nova situação será necessário refazer o projeto, acrescentado às novas unidades edispondo
concessionária COPEL, devendo ser submetido a nova aprovação,aguardando os prazos regulamentares.

Importante salientar ainda que esta Administração pretende contratar serviços que no seucontexto geral são da mesma 
natureza/aplicabilidade, da mesma forma, é desejável que
todos os itens destes projetos, haja vistaque são itens que são utilizados na mesma execução, tendo a certeza que ira gerar a
administraçãopublica economia dos recursos publico devido 
menores preços em sua resposta. 

 

 Os recursos orçamentários estão previstos nas contas:

Conta 
Órgão/ 

Unidade 

7490 11.001 

 

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

 
 A Comissão Permanente de Licitações
Licitações nº 8.666/93 e o contido do Termo de Referência e anexos, que integram o presente processo
parecer favorável a contratação das
- COLPANI & SANTOS ENGENHARIA LTDA
Alegre, 840, Bairro Alvorada, CEP 85.60
-  PUTON & DAL MOLIN LTDA., CNPJ nº 
s/n, centro, CEP 85.555-000, na cidade de 
 
 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 
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Os espaços do Mercado Municipal de Francisco Beltrão, localizado na Rua Pará, 54 Centro,
sistema varejista de produtos hortifrutigranjeiros, carnes, peixes,laticíos, doces salgados, queijos e assemelhados frios em 
destinados ao comércio, serviços,conforme art. 71, § 1.º, 2º e 3º da Lei Orgânica do Município de Francisco Beltrão.

A nova entrada de energia da edificação do terminal urbano e mercado municipal, contemplou aaprovação do projeto junto a 
concessionária de energia COPEL. A ligação definitiva será efetivada apósvistoria que comprove a execução da i
projetada e aprovada, não sendo possível aligação de unidades que não constem do projeto devidamente aprovado.

O projeto contratado, elaborado e aprovado e em execução, atende a 27 unidades bifásicasgenéricas, dispostas em um centro 
medição, mais duas unidades em módulos distintos que atendem ocondomínio e o sistema de prevenção de incêndio (PVI).

Para nova concepção e layout desenvolvido, após a aprovação do projeto, será necessário prever,no mínimo, um total de 26 
genéricas, 4 unidades trifásicas específicas, mais seisunidades bifásicas específicas, além do condomínio e sistema 

Para a nova situação será necessário refazer o projeto, acrescentado às novas unidades edispondo
COPEL, devendo ser submetido a nova aprovação,aguardando os prazos regulamentares.

Importante salientar ainda que esta Administração pretende contratar serviços que no seucontexto geral são da mesma 
natureza/aplicabilidade, da mesma forma, é desejável que os mesmosfornecedores sejam responsáveis pela execução dos serviços de 
todos os itens destes projetos, haja vistaque são itens que são utilizados na mesma execução, tendo a certeza que ira gerar a
administraçãopublica economia dos recursos publico devido a uma maior economia de escala que, certamente, será traduzida em 

Os recursos orçamentários estão previstos nas contas: 

Funcional programática Elemento de despesa 

15.452.1501.2.062 
3.3.90.39.16.00

3.3.90.39.05.00

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

A Comissão Permanente de Licitações,considerando o disposto no Artigo 
Licitações nº 8.666/93 e o contido do Termo de Referência e anexos, que integram o presente processo

s empresas: 
COLPANI & SANTOS ENGENHARIA LTDA., CNPJ nº 41.578.431/0001-17, estabelecida na 

, CEP 85.601-480, na cidade de Francisco Beltrão – PR e
PUTON & DAL MOLIN LTDA., CNPJ nº 85.482.594/0001-77, estabelecida na Rua 

0, na cidade de Palmas – PR. 

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

Francisco Beltrão/PR, 04 de agosto de 2022. 
 
 

Daniela Raitz 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 
 

De acordo com a Inexigibilidade de Licitação nº 67/2022, em 04 de 
 
 

Cleber Fontana 
PREFEITO MUNICIPAL 
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Os espaços do Mercado Municipal de Francisco Beltrão, localizado na Rua Pará, 54 Centro,destina-se à comercialização no 
sistema varejista de produtos hortifrutigranjeiros, carnes, peixes,laticíos, doces salgados, queijos e assemelhados frios em geral, 

io de Francisco Beltrão. 
A nova entrada de energia da edificação do terminal urbano e mercado municipal, contemplou aaprovação do projeto junto a 

concessionária de energia COPEL. A ligação definitiva será efetivada apósvistoria que comprove a execução da instalação, conforme 
projetada e aprovada, não sendo possível aligação de unidades que não constem do projeto devidamente aprovado. 

O projeto contratado, elaborado e aprovado e em execução, atende a 27 unidades bifásicasgenéricas, dispostas em um centro 
medição, mais duas unidades em módulos distintos que atendem ocondomínio e o sistema de prevenção de incêndio (PVI). 

Para nova concepção e layout desenvolvido, após a aprovação do projeto, será necessário prever,no mínimo, um total de 26 
genéricas, 4 unidades trifásicas específicas, mais seisunidades bifásicas específicas, além do condomínio e sistema 

Para a nova situação será necessário refazer o projeto, acrescentado às novas unidades edispondo-as conforme a norma da 
COPEL, devendo ser submetido a nova aprovação,aguardando os prazos regulamentares. 

Importante salientar ainda que esta Administração pretende contratar serviços que no seucontexto geral são da mesma 
os mesmosfornecedores sejam responsáveis pela execução dos serviços de 

todos os itens destes projetos, haja vistaque são itens que são utilizados na mesma execução, tendo a certeza que ira gerar a 
a uma maior economia de escala que, certamente, será traduzida em 

Fonte 

3.3.90.39.16.00 

3.3.90.39.05.00 
000 

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

considerando o disposto no Artigo 25, caput, da Lei de 
Licitações nº 8.666/93 e o contido do Termo de Referência e anexos, que integram o presente processo,  é de 

, estabelecida na Rua Porto 
e 

, estabelecida na Rua Olimpio Carvalho Lima, 

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

de agosto de 2022 


