PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 12/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 03/2018
JUSTIFICATIVA
1. FUNDAMENTO LEGAL:
Artigo 24 da Lei 8.666/93 – É dispensável a licitação com base no artigo 24, incisos I e II, tem seu
limite vinculado a 10% do valor do convite, ou seja, R$ 8 mil para compras e R$ 15 mil para
obras. Toda contratação por dispensa de licitação, sobretudo aquelas consignadas nos incisos I
e II, são de caráter excepcional e de pequeno valor. Se a compra revelar-se de maior monta e,
ainda, previsível, o procedimento adequado seria o da realização de licitação.
2. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO:
A presente justificativa objetiva atender o dispositivo legal que respalde a Contratação de
empresa especializada para elaboração de projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas
Atmosféricas, visando a busca de recursos oriundos do Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos
Municípios – PAM, advindos da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano do Governo
do Estado do Paraná, para dar sequência ao repasse de aprovação de uma obra de um Centro
de Eventos localizado no Parque do Guairacá no Município de Paula Freitas/PR.
Diante a essa documentação solicitada, há necessidade de um projeto de S.P.C.D.A
acompanhado de planilha orçamentária referente ao custos inerentes a Execução e Anotação
de Responsabilidade Técnica emitida por profissional habilitado.
Assim, justifica-se a contratação de profissional especializado, pois o Município de Paula Freitas
não possui pessoal qualificado e de equipamentos adequados para a prestação do serviço em
atendimento a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, o que permitirá o bom
andamento dos trabalhos necessários ao atendimento das atividades propostas.
3. DESCRIÇÃO DO OBJETO:
Constitui objeto do presente processo Contratação de empresa especializada para elaboração
de projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas para a implantação da obra
do Centro de Eventos e exposição no Município de Paula Freitas/PR.
4. RAZÃO DA ESCOLHA:
A contratação recaiu à empresa ENGETEC – ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 13.686.903/0001-10, pelo fato de que, conforme demonstrado na pesquisa
de preço, foi à empresa que menor preço ofertou a prestação do serviço, supracitado e por
cumprir com os requisitos de Regularidade Fiscal, de qualificação técnica e econômicofinanceira, sendo, portanto, a melhor classificada.
5. DO PREÇO E SUA JUSTIFICATIVA:
Para fixar o valor foi realizada pesquisa de mercado junto às empresas do ramo pertinente a fim
de estimar o custo do objeto a ser contratado. Definir os recursos orçamentários suficientes
para a cobertura das despesas contratuais e servir de balizamento para a análise das propostas.
Os preços coletados foram pesquisados e se referem ao melhor preço ao objeto a ser
contratado. A melhor classificada propõe-se a executar o objeto pelo valor global de R$
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1.200,00 (Um mil e duzentos reais), estando incluído no preço impostos, taxas, tributos, seguros
e todos os demais encargos necessários à prestação de serviço.
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
0301 2.004 3.3.90.39.00.00.00.00 1000 – Manutenção do Gabinete do Secretário de Planejamento e
Gestão (30)

Paula Freitas, 17 de janeiro de 2018.
Comissão Permanente de Licitações.
Decreto 1.978/2018 – 09 de janeiro de 2018.
ALEXANDRA WIESE – Presidente
ZULMIRO SCHIZZI – Secretário
CAMILA DALLAZEM OPALOSKI – Membro
SANDRO ZBITKOWSKI – Membro
HEMERSON JOSÉ KMITA - Membro
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