
PROCESSO N.º 32/2020 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 

1 – DO OBJETO: 

1.1. Prestação de serviços de manutenção de sinal de telefonia a partir de torre instalada na 

localidade de Caemborá, município de Nova Palma, distante aproximadamente 40 Km do perímetro 

urbano de Agudo, sendo que este sinal é refletido para a localidade de Nova Boêmia, abrangendo 

inúmeras famílias e transeuntes, com fornecimento de componentes eletrônicos para execução dos 

serviços, exceto os componentes danificados por intempéries como: relâmpagos, descargas 

elétricas, raios, tormentas e outros elementos da natureza que foge ao controle humano, sendo que, 

nestes casos, os componentes danificados serão fornecidos pelo Município. A empresa deverá 

realizar manutenção preventiva para evitar panes e excesso de demora na readequação dos sinais 

transmitidos, além de calibração periódica dos equipamentos de transmissão para manter boas 

condições de recepção de sinal, com a substituição de componentes defeituosos ou semi-defeituosos 

para evitar problemas mais complexos, contemplando a manutenção preventiva dos receptores de 

sinais e antenas de transmissão para manter o sinal estável e em boas condições, limitado apenas 

pela potência permitida por Lei e, melhorar dentro dos limites possíveis, a transmissão 

(atualizações) dos sinais.  

1.2. As despesas de deslocamento e transporte dos materiais e equipamentos até o local onde 

se encontram as retransmissoras correrão por conta da empresa Contratada, cabendo ao Município a 

manutenção da estrada, dentro de seu território, em boas condições de trafegabilidade. 

1.3. No caso de perda de sinal, a empresa Contratada deverá regularizar o mesmo, no prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da constatação do referido problema pelos moradores 

locais, pela Contratante ou pela Contratada, independentemente de notificação formal por parte do 

fiscal do contrato. 

 

2 – DA PRESTADORA DOS SERVIÇOS: 

Os serviços serão prestados pela empresa DIONATAN B. ALVES, inscrita no CNPJ sob nº 

27.797.587/0001-68, localizada na Rua Marechal Floriano, nº 727, Loja 01, município de 

Agudo/RS, Cep.: 96.540-000, tel.: 55-9.99172986. 

 

3 – DA JUSTIFICATIVA:  
O serviço se faz necessário para manter o sinal estável e em boas condições, limitado apenas 

pela potência permitida por lei, de acordo com o órgão regulador, e melhorar dentro dos limites 

possíveis, a transmissão dos sinais, com a finalidade de propiciar aos munícipes daquela localidade 

e transeuntes o acesso à sinal de telefonia de qualidade. Embora o local sendo isolado e de difícil 

acesso dos serviços públicos em geral, por ser área montanhosa, lá se localizam importantes pontos 

turísticos como a UHE Dona Francisca e o Parque Estadual da Quarta Colônia, e no momento há 

desassistência das operadoras de telefonia móvel, havendo sinal precário, ou, nenhum sinal 

naquelas imediações. Desta forma o Município oferecerá condições para que esta região tenha 

abrangência de sinal telefônico, devido à importância que este serviço representa na atualidade. 

 

4 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 

O processo terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de 1º de julho de 2020, 

podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, na 

forma do inciso II do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações.   

 

 

 



5 – DO VALOR, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

5.1. Pelos serviços prestados, a empresa receberá o valor mensal de R$ 700,00 (setecentos 

reais), sendo que o pagamento será realizado até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente, mediante 

apresentação da nota fiscal, via sistema bancário. 

5.2. Caso ocorra atraso do pagamento por parte da Contratante, incidirá sobre o valor em 

atraso o percentual de 1% (um por cento), a cada 30 (trinta) dias. 

 

6 – DO ORÇAMENTO:  

As despesas decorrentes deste processo serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária: 

PJ 4613 – Recurso 001. 

 

7 – DO FUNDAMENTO LEGAL:  
Artigo 24, Inciso II, da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e posteriores alterações. 

    

 

  Agudo, 17 de junho de 2020.                                                                

                                                                                                             

    

 

ALAN PAULO MULLER 

Secretário de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo      

 

 

Com base no artigo 26 da Lei Federal 8.666/93, Ratifico o presente processo de Dispensa de 

Licitação.                                      

 

Agudo, 17 de junho de 2020. 

 
 

 

                                                                                                      VALÉRIO VILÍ TREBIEN 

                                                                                                        Prefeito Municipal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


