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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 52/2022  

PROCESSO Nº 384/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Aquisição de 5 (cinco) unidades de fontes de alimentação de equipamentos de 

comunicação via rádio, para possibilitar a correção, ampliação e transmissão dos sinais entre as viaturas e a 

central do Corpo de Bombeiros, de acordo com as especificações abaixo:  

FORNECEDOR: STOCKTOTAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 

CNPJ: 00.915.129/0001-20 

 

Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor 

 Unitário R$ 

Valor 

 Total R$ 

1 81126 Fonte de alimentação Chaveada com 

entrada 127/220 Vca automática ou 

selecionável; Com eficiência mínima 

de 85% a plena carga; Potência de 

entrada menor que 0,700Kw; Tensão 

de saída ajustável de 10 a 14,5V; 

Corrente de saída mínima de 30A; 

Saída exclusiva para bateria com 

carga mínima de 6A.   

05 UN 1.120,00 5.600,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 52/2022: R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais). 

 

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

 

Como é de conhecimento, o Corpo de Bombeiros utiliza um sistema de comunicação via rádio para solicitar 

ou repassar informações entre militares, para isso, são utilizados equipamentos como antenas, rádios, placas 

e estações repetidoras dos sinais analógicos. 

 

Com o passar dos anos, os equipamentos tendem a sofrer desgastes e ficarem obsoletos, ao mesmo tempo, 

as empresas incluem no mercado aparelhos mais modernos que melhoram os sinais de comunicação. 

 

O 10°GB, sediado em Francisco Beltrão, gerencia o despacho e atendimento das ocorrências dos 27 

municípios de sua área de atuação na mesorregião do sudoeste paranaense necessitando de comunicação 

em ótimo nível com todas as localidades desta área, assim, com o intuito de renovar e aperfeiçoar o sistema 

de radiocomunicação do Corpo de Bombeiros de Francisco Beltrão, para continuar prestando com eficiência 

e agilidade o atendimento à população da região, encaminhamos este Termo para apreciação conforme 

descrição e quantidades especificadas nos orçamentos em anexo. 

 

Informo que este item foi incluído no processo de licitado do pregão 42/2022 junto com outros equipamentos, 

porém não teve nenhum lance, ficando deserto. Neste processo anterior o valor do item estava R$ 3.850,00 a 

unidade. 

  

Solicitamos novos orçamentos para o item em questão, tendo em vista ser um processo de Dispensa de 

Licitação, obtivemos valores menores que variam de R$ 1.120,00 à R$ 1.587,00 a unidade justificando assim 

a aquisição do produto, considerando também o princípios da eficiência. 

 

Em anexo orçamentos, contrato social e negativas da empresa que apresentou menor preço e equipamento 

ideal. 

                            

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

mailto:licitacao@franciscobeltrao.com.br
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Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

8530 11.003 06.182.1503.2.070 4.4.90.52.34.00 515 

 

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

licitação são vinculados à receita: Funrebom. 

 

A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa 

STOCKTOTAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 00.915.129/0001-20, estabelecida na 

Rua Capitão Otávio Machado nº 993, CEP: 04.718-002, Bairro Chácara Santo Antonio, na cidade de São 

Paulo/SP, considerando o disposto no Artigo 24, Inciso II, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e o contido do 

Termo de Referência e anexos que integram o presente processo.   

 

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

Jurídica do Município. 

 

Francisco Beltrão/PR, 05 de maio de 2022. 

 

 

Alex Bruno Chies 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

  

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 52/2022, em 05 de maio de 2022 

 

 

Cleber Fontana 

PREFEITO MUNICIPAL 
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