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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2023  

PROCESSO Nº 44/2023 - EDITAL 

 

 OBJETO – Locação de 4 (quatro) climatizadores evaporativos para instalação no prédio do Mercado 

Municipal, pelo período de três meses, de acordo com as especificações abaixo:  

 

FORNECEDOR: SUDOESTE BRISA LTDA 

CNPJ Nº: 34.337.049/0001-56 

Item 

 nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor  

Mensal R$ 

Valor  

Total R$ 

1 59343 Serviços de Locação de 4 CLIMATIZADORS 

EVAPORATIVOS COM RODIZIOS 

RESERVATORIO DE ÁGUA E GRELHA PARA 

DIRECIONAMENTO DE AR, incluindo: 

a) Ponto de energia elétrica no local de instalação do 

equipamento: 220v Mono X 220v Trif. 380v Trif. 

b) Fiação elétrica até o painel de comando do 

evaporativo com disjuntor, bem como a fiação entre 

painel de comando e o climatizador e canalização de 

fiação. 

c) Abertura e requadramento das janelas para 

instalação dos evaporativos, e acabamento após a 

sua instalação. 

d) Ponto de água em cada evaporativo com registro. 

e) Se houver necessidade de canalizar drenos dos 

evaporativos fica a cargo do??cliente a aquisição de 

material bem como a sua instalação. 

f) Nomear um responsável para receber orientação 

quanto ao funcionamento do equipamento. 

g) Projeto elétrico e Projeto hidráulico bem como 

recolhimento de ART. 

h) O painel controlador esta preparando para 

aterramento, sendo de responsabilidade do cliente 

fazer o mesmo de acordo com a norma vigente.   

03 Mês 4.800,00 14.400,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de Licitação nº 07/2023: R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais). 

 

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

Justificamos o aluguel de climatizadores evaporativos para serem utilizados nas dependências do Mercado 

Municipal com o objetivo de proporcionar maior conforto térmico aos empresários que utilizam sua estrutura 

para realizar o comercio, além do público em geral que frequenta esse mesmo espaço. 

 

Salientamos que por se tratar de um local com pouca ventilação, os empresários e visitantes acabam sentindo 

os efeitos do calor, principalmente, em dias com elevadas temperaturas. 

 

O Mercado Municipal é utilizado com bastante frequência, sendo de suma importância oferecer condições 

adequadas aos comerciantes e visitantes que por ali circulam diariamente.  

 

Em relação à quantidade a ser solicitada, foi apurada de acordo com a real necessidade e levando em 

consideração as dimensões do espaço a ser ventilado. 

 

O processo será de aluguel mensal temporário até o momento da finalização do processo de pregão eletrônico 

para climatizadores de teto. 

(OBS: considerada cancelada a Dispensa 03/2023 por inconsistências no objeto) 
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O valor estimado para a contratação foi estimado com base em orçamentos, em anexo. 

O prazo de aluguel será de 3 (três) meses, contando do dia da entrega. 

                            

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

7670 11.001 15.452.1501.2.062 3.3.90.39.12.00 000 

 

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

licitação são oriundos da receita própria do município.   

 

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

BRISA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.337.049/0001-56, estabelecida na Rua Niterói nº 460, Sala A, Bairro 

Alvorada, CEP: 85.601-231, no Município de 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 e anexos que integram o presente 

processo.   

 

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

Jurídica do Município. 

 

Francisco Beltrão/PR, de 19 de janeiro de 2023 

 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 07/2023, em 19 de janeiro de 2023 

 

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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