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TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2022 

PROCESSO Nº 126/2022 

 

Fica dispensada de licitação na forma do art. 24, inciso II da Lei 

8.666/93, 9412/2018 e suas alterações posteriores, a despesa abaixo especificada. 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de 

equipamentos e aparelhos de som e iluminação para eventos culturais, Páscoa e dia 

do Trabalhador, do Município de Planalto PR, Conforme abaixo segue:  

 

ITEM OBJETO VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1 Prestação de serviço de sonorização dos 

seguintes equipamentos e a aparelhos: 

- Som com 8 lines e 4 Sub no PA + 04 lines e 4 

Sub Delay com devido processamento, 

Amplificadores, Retornos, mesa 16 canais (com 

operador incluso); 

- Som com médios, graves, Amplificadores, 

retornos, mesa de som (com operador incluso); 

- 02 mesa de som; 

- Painel led P4 3X2 mínimo com processadora de 

vídeo; 

- 04 retornos e amplificadores; 

- Iluminação 18 par led RGBWA-UV, 2 Brute 

4x100, mesa DMX; 

- 04 microfones sem fio, 04 microfones com fio, 

08 pedestais; 

- Grid de Treliça em 6x5x3m; 

R$ 16.800,00 
 

R$ 16.800,00 
 

VALOR TOTAL: R$ 16.800,00 

 

EMPRESA: SOM e INFORMÁTICA Obalski LTDA. 

CNPJ Nº 13.033.668/0001-87 

ENDEREÇO: Rua Elcina Budke, 369, Centro, Planalto-PR. 
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para cobertura das despesas decorrentes desta 

contratação serão utilizados recursos próprios do Município de Planalto, 

Provenientes da seguinte DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

DOTAÇÕES 

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 

02970 14.138.13.392.1301.2047 3.3.90.39.00.00.00000 

 

VALOR TOTAL: R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais). 
 

PRAZO DE ENTREGA: A empresa vencedora do certame deverá entregar e instalar 

os objetos solicitados em até 10 (dez) dias após o recebimento do requerimento de 

entrega emitido pela Secretaria municipal responsável nos termos do subitem 

seguinte. 

Os objetos deverão ser entregues e instalados no local que a Secretaria de Cultura 

solicitar, sendo na cidade.  

A Contratada se responsabiliza pela substituição dos objetos em caso de defeitos. A 

substituição deverá ser feita em no máximo 02 (dois) dias. 

 

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após 

a entrega do objeto, com apresentação da respectiva nota fiscal. 

 

Planalto – PR,  13  de Abril de 2022. 

 

 

 

LUIZ CARLOS BONI 

Prefeito Municipal 


