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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 78/2022  

PROCESSO Nº 533/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Contratação para execução da manutenção e revisão geral do relógio da Torre da 

Concatedral, incluindo despesas com a equipe técnica, mão de obra e logística, de acordo com as especificações 

abaixo:  

FORNECEDOR: BEATEK INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA 

CNPJ: 06.080.542/0001-06 

Item 

 nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor 

 Unitário R$ 

Valor 

 Total R$ 

1 64254 Manutenção e Revisão nos Relógios 

da Torre da Concatedral    

01 SERV 3.800,00 3.800,00 

2 76400 Despesa com equipe técnica, mão de 

obra e logística    

01 SERV 1.400,00 1.400,00 

3 81555 Taxa adicional de Atendimento de 

Emergência     

01 UN 2.800,00 2.800,00 

Valor Total R$ 8.000,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 78/2022: R$ 8.000,00 (oito mil reais). 

 

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

 

O relógio da torre da Concatedral já faz parte do dia a dia dos beltronenses, servindo de referencial de tempo, 

a todos aqueles que transitam pela cidade. Além de que, está vinculado a um dos principais pontos turísticos 

do município, que é a torre da Concatedral, que majestosa empresta sua beleza a inúmeros materiais 

publicitários, quando o objetivo é retratar o nosso município. 

 

Assim, tem-se a necessidade de zelar pela manutenção da torre, bem como do relógio de quatro faces que está 

localizado no topo da mesma. 

 

Com a finalidade de fazer a manutenção do relógio, para fins de ajuste das horas e da iluminação dos 

ponteiros e marcadores de LED, foram solicitados três orçamentos, com empresas especializadas na área, que 

tem não somente o conhecimento técnico, mas também a capacidade de realizar serviços em alturas, 

oferecendo toda a segurança necessária.  

 

Diante do exposto, seguem documentos anexos com orçamentos realizados em empresas pertinentes ao ramo. 

Foi feita a análise de valores, com relação aos custos nas seguintes empresas: BEATEK SINOS E RELÓGIOS; 

PONTORS RELÓGIOS e TECORPONTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Tendo em vista o critério de 

menor valor a aquisição será formalizada com a empresa rio-grandense: BEATEK SINOS E RELÓGIOS, 

responsável pela instalação do mesmo há anos atrás, a qual possui, portanto o conhecimento técnico 

necessário para tais ajustes. 

                             

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

1560 05.002 23.695.2301.2.015 3.3.90.39.17.00 000 

 

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

Licitação são oriundos da receita própria do município.   
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 A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa BEATEK 

INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.080.542/0001-06, 

estabelecida na Rua Tenente Ary Tarragô nº 1432, Bairro Jardim Itú Sabará, CEP: 91.225-001, na cidade de 

Porto Alegre/RS, considerando o disposto no Artigo 24, Inc. II, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e os valores 

obtidos na pesquisa de preços realizada com fornecedores, que integra o presente processo.   

 

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

Jurídica do Município. 

 

Francisco Beltrão/PR, 22 de junho de 2022. 

 

 

Alex Bruno Chies 

Membro da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 78/2022, em 22 de junho de 2022 

 

 

Cleber Fontana 

PREFEITO MUNICIPAL 
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