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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 89/2021  
PROCESSO Nº 646/2021 

 
OBJETO: Contratação de serviços para manutenção e reparos em três nobreaks 

utilizados no Centro de Processamento de Dados da Municipalidade, de acordo com o 
especificado abaixo: 

FORNECEDOR: CESAR AUGUSTO PRUDLO & CIA LTDA.  
CNPJ Nº: 85.090.306/0001-39 

 
Item 

nº 
Código Especificação Quantidade Unidade Valor Total R$ 

1 78060 Manutenção de Nobreak Serrana Pinot 3000 série: 
030450, incluindo mão de obra e peças necessárias 
para o reparo.   

01 UN 980,00 

2 78061 Manutenção de Nobreak Serrana Pinot 3000 série: 
030451, incluindo mão de obra e peças necessárias 
para o reparo   

01 UN 980,00 

3 78062 Manutenção de Nobreak Serrana Pinot 3000 série: 
030453, incluindo mão de obra e peças necessárias 
para o reparo.   

01 UN 980,00 

Valor Total R$ 2.940,00 

 
JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inciso II, da 

Lei 8.666/93. 
O nobreak é um equipamento responsável por regular a voltagem e a pureza da energia 

que alcança os eletrônicos conectados a esse dispositivo. Ele também alimenta os aparelhos por 
meio de uma bateria, quando há queda ou variações bruscas de energia. Os nobreaks possuem 
números que indicam o grau de potência em VA, informando a quantidade de energia que a 
bateria pode gerar, quando acabar a luz. Esse dado mostra o tempo em que ele pode manter 
outro equipamento funcionando. Essa ação também sofre influência da quantidade e do 
consumo de aparelhos conectados a ele. 

A manutenção deste equipamento é de extrema importância, pois desde que eles foram 
adquiridos nunca foi prestado manutenção. 
Tendo em vista a necessidade do bom funcionamento, durabilidade dos equipamentos da área 
da informática e assim não acarretar prejuízo ao Município e que o mesmo continue sendo 
executado de maneira eficiente, faz-se necessária a contratação de serviços e mão de obra para 
reparos e consertos na manutenção de nobreak. 

Foi realizado pesquisa de preços com empresas do ramo no comércio local, conforme 
pode ser observado as cotações em anexo, onde a empresa MICROVOX 
ELETROINFORMÁTICA, inscrito no CNPJ 85.090.306/0001-39 apresentou o menor valor 

 
Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

430 03.002 04.122.0404.2.003 3.3.90.39.17.00 000 
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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 CESAR AUGUSTO PRUDLO & CIA LTDA 
(Microvox Eletroinformática), CNPJ Nº 85.090.306/0001-39, com sede na Av. Júlio Assis 
Cavalheiro nº 1065, CEP 85.601-000, Centro, Francisco Beltrão – PR. 

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

Jurídica do Município. 
 

Francisco Beltrão, 09 de setembro de 2021. 
 
 
 

Alex Bruno Chies 
Presidente da Comissão de Licitações 

 
 
 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 89/2021, em 09 de setembro de 2021. 
 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 

 


