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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 83/2021  
PROCESSO Nº 597/2021 

 
OBJETO: Aquisição de vidros laminados na cor azul para o mirante de observação da 
Torre da Concatedral, incluindo serviços e material, de acordo com o especificado 
abaixo: 
 
FORNECEDOR: METALBEL ALUMÍNIOS LTDA - EPP  
CNPJ Nº: 01.234.801/0001-84 
Item 

nº 
Código Especificação Quantida 

de 
Unidade Valor 

Unitário R$ 
Valor Total 

R$ 

1 77881 Aquisição de vidros laminados 
na cor azul para o mirante de 
observação da Torre da 
Concatedral, incluindo serviços 
e material.   

02 SERV 2.375,635 4.751,27 

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

Os vidros que circundam o mirante de observação da Torre da Concatedral foram 

instalados há aproximadamente 20 anos atrás e chamam a atenção pela imponência que 

agregam a edificação. Tais vidros, tanto do elevador panorâmico, quanto do mirante, são 

denominados de vidros refletivos e apresentam uma tonalidade azulada específica. 

Diante das avarias que acometeram os 2 dos vidros do referido mirante, fez-se uma 

pesquisa dentre várias empresas que são do ramo de vidraçaria, para que fosse encontrado o 

vidro que apresentasse a tonalidade perfeita; para que dessa maneira não haja divergência 

dentre os demais vidros já instalados. Fato esse que gerou um certo grau de dificuldade na 

pesquisa de orçamentos, pois muitos fornecedores alegaram que é difícil chegar na mesma 

tonalidade de coloração dos vidros já instalados, justificando que devido terem sido instalados 

há aproximadamente 2 décadas, é difícil a indústria manter esse padrão dentro do seu portfólio 

de produtos. 

Assim, apenas 3 orçamentos foram realizados, e um destes (apesar de ter apresentado o 

menor valor) alegou que pode ocorrer divergência na coloração azulada, não se 

responsabilizando pelo fato. Deixamos registrado o fato, de que isso não pode acontecer, visto 

que a torre tem muita visibilidade, é um ponto turístico de grande visitação e também a sua 

imagem está atrelada ao cartão postal, quando o objetivo é representar o município. 

Assim, conseguimos orçar com 3 empresas pertinentes ao ramo. Foi feita a 
análise de valores, com relação aos custos e também com relação ao padrão de cores, 
conforme já mencionado anteriormente, nas seguintes empresas: METALBEL LTDA; 
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LT VIDROS; PERFIL ESQUADRIAS DE ALUMÍNIOS E VIDROS (a qual apresentou o 
menor valor, porém alegou não ter o vidro na tonalidade especificada). Diante do 
exposto, a aquisição será formalizada com a empresa: METALBEL LTDA, a qual 
possui o material dentro das especificações de qualidade solicitadas 

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS – Lei nº 4775/2020 de 22/12/2020. 

Conta Órgão/ 
Unidade 

Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

1730 05.002 23.695.2301.2.014 3.3.90.30.24.00 000 

 

Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente dispensa de 
licitação são livres e próprios do Município. 

 
A Comissão de Licitações, considerando o que consta no Artigo 24, inciso II, da Lei 

8.666/93 é de parecer favorável a contratação da empresa METALBEL ALUMÍNIOS LTDA - 
EPP, CNPJ Nº 01.234.801/0001-84, com sede na Rua São Paulo nº 91, CEP 85.601-010, Centro, 
Francisco Beltrão – PR. 

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

Assessoria Jurídica do Município. 
 

Francisco Beltrão, 20 de agosto de 2021 
 
 
 

Alex Bruno Chies 
Presidente da Comissão de Licitações 

 
 
 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 83/2021, em 20 de agosto de 2021 
 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 


