
MUNICÍPIO DE

PLANALTO

município de planalto
CNPJ: 76.450.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-maíi: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Planalto-PR, 06 de Abril de 2022.

DE: Dione Júnior Helfer - Secretário Municipal de Cultura. , Cí>''íVfTF □ pregAO uí TF
UCÍ fACAO N."- ---T-TrPARA: Luiz Carlos Boni - Prefeito Municipal. QP y U

Senhor Prefeito,

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente autorização objetivando
a 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. Mediante dispensa de processo licitatório.

ITEM OBJETO VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

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, 06
pedestais;
- Ghd de Treliça em 6x5x3m;

R$ 16.800,00 R$ 16.800.00

VALOR TOTAL: R$ 16.800,00

O total dos itens estima-se em R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais).

lior Helíçr~Õ\pne Júnior
Secretário Municipal de Cultura

cooj



MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ; 76.460.526/0001-16

Fone; (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

AM Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem por objetivo a 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. Mediante dispensa de processo

licitatório.

2. ÓRGÃO INTERESSADO

2.2. Secretaria Municipal de Cultura.

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA

3.1. Dione Júnior Helfer.

4. DA JUSTIFICATIVA / MOTIVAÇÃO

4.1. Considerando a diminuição dos casos da Covid 19, e o retorno gradual dos eventos

culturais promovidos pelo município para beneficiar toda a população em geral;

4.2. Considerando a tradicional realização do evento de Páscoa, Paixão e morte de cristo,

também para o evento do dia do trabalhador será necessário o uso destes equipamentos

para promover o mesmo, tendo em vista o grande público que sempre participa deste

evento, será necessário o som, a iluminação externa e a montagem de um telão do lado

de fora para os demais espectadores acompanhar a encenação.

4.3. Considerando também, a falta destes equipamentos para grande público a prefeitura

deste município decidiu a contratação de empresa especializada para prestar serviço de

aluguel destes equipamentos, sendo cotado incluso o valor da entrega, instalação e a

retirada destes objetos.

4.4. O valor máximo para o item foi definido através do menor preço por item obtido entre

orçamentos solicitados pela Administração a empresas distintas e, que seguem em anexo

a este Termo de Referência e também pesquisa no Banco de Preços.



município oe

PLANALTO

5. DOS PRODUTOS

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.450.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@ptanalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

ITEM OBJETO

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 minimo 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;

- Ghd de Treliça em 6x5x3m;

VALOR

UNITÁRIO
VALOR

TOTAL

R$ 16.800,00 R$ 16.800,00

VALOR TOTAL: R$ 16.800,00

5.1. O total dos itens estima-se em R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais).

6. CONDiÇÕES DE AQUiSIÇÂO DOS OBJETOS

6.1. 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.

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

solicitar, sendo na cidade.

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

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

6.4. Requerimento mencionado no subitem acima, deverá conter as seguintes informações:

0:;:/3



MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/OOOM 6

K  Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

MUNICÍPIO DE Praça São Francisco de Assis, 1583
PLANALTO 85750-000 PLANALTO - PARANA

Identificação da Secretaria Municipal solicitante;

Discriminação dos produtos a serem adquiridos;

Local onde serão entregues os produtos e instalados;

Prazo para entrega dos objetos;

Quantidade e medidas do material, quando for o caso;

Assinatura do Secretário Municipal solicitante.

6.5. O requerimento deverá ser enviado ao Departamento de Compras do Município que

verificará a possibilidade da aquisição e encaminhará o respectivo pedido à empresa

vencedora do certame, juntamente com a respectiva nota ou requisição de empenho.

6.6. A empresa licitante deve negar o fornecimento dos produtos e a prestação dos

serviços caso estes sejam solicitados sem a elaboração do requerimento e as informações

previstas no subitem 6.2.

6.7. A recusa fundamentada neste subitem não gera responsabilidade ou penalização para

a empresa vencedora do certame.

6.8. O não cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratação e
responsabilização do ordenador de despesa por improbidade administrativa.

6.9. O pagamento será efetuado no prazo de 30(tnnta) dias após a emissão e o
recebimento da respectiva nota fiscal.

6.10. As solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de recebimento,
para fins de recebimento definitivo dos produtos.

6.11. As solicitações provenientes da Secretaria, após o recebimento definitivo dos objetos,
deverão ser armazenadas em arquivo próprio no Controle Interno ou no Departamento de

Compras do Município ou na própria Secretaria Solicitante, permitindo a fiscalização de
órgão interno e externos.

7. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

7.1. O contrato será acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado pelo

Dione Júnior Helfer - Diretor do Departamento de Cultura.

30
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax; (46) 3555-8101
E-mait: planalto@planalto.pr.gov.br

MUNICÍPIO DE Praça São Francisco de Assis, 1583
PLANALTO 85750-000 PLANALTO - PARANA

Planalto, 06 de Abril de 2022.

Í;tíníor
Secretário de Cultura

LjDi i (£-30[V|
Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE

PLANALTO

^MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: pianalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

TABELA COMPARATIVA DE VALOR

Empresa 01: MC Som e Iluminação;

Empresa 02: Nobre Produções e Eventos Eireli;

Empresa 03: Boneti Som e Luz;

Banco de Preço.

MC NOBRE BONETI BANCO DE

PREÇO

R$ 16.800,00 R$ 24.300,00 R$ 18.070,00 R$ 17.200,00

TOTAL: R$ 16.800,00

RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO:

O
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.gOM^JLUMINAÇAO J

O 46. 99911 0970

LOCAÇAO DE PAINEL - ILUMINAÇÃO - Som

Cliente: Município de Planalto

objeto"P. UNIT. I P. TOTAL

Soiíi com 08 ync arr.iy e 04 sub grave nò PA 04 LINE RS 2000.00 RS 4 000 00
ARRAY E (M sub grave para <lelay com
processamento adoc]uado, amplificadores, letomos, mesa

com 32 canais e operador de áudio.

Som com médios, graves. ampUHcadores. retornos. RS 1.200.00 RS 2.400,0(
microfones e m«a de som com no mínimo 12 canais
(com operador dc áudio).

06 microfoiws sem fío, 18 nüuofones com fio e pedes Uns." RS 600,00 RS 600,00

fcirid de trelii;a com medidas de 10*6*3 metros! RS 1.800.00 RSliinoÜo" ono tje treUi;a com medidas de 10*6*3 metros. RS 1.800,00
RS 1300,00

pãínê! Led P4, oom'medidas mínimas de 3x2m, com RS 2.(100,1^
j proci>s.ulor de vídeti c trave de treina com medidas
entre 3x3m.

[

|26 unidades de Par Led RGBWA-UVriO MOVING RS2J00,O0
! BE AM 200 cm 230 - 5R ou 7R (com operador)

Tenda em ireliça Alumínio medindoR$1300,00

RS 4.000,00

RS 1300,00

RSl 300,00

I Otbeamento necessário para o fundtmamenio de todo
; sislcnu de .som c üuminacáó.

PRÉÇO total"R$ 16.800,00

Planalto 05 de abril de 2022, ( Orçamento Valido por 3 dias 3
CNPJI3.033,668/00OI-87

Rua Elcina Budke, 369 - Centro - v_.cjiUUVj" •.

CEP: 85750-000 - Planalto - Paraná

Fone: (46) 3555-1632

- ix t



obre r
Produ(^-òcs j

' Nobre Produções e Eventos Eireli
CNPJ 02.189.410/0001-58

Rua Antônio Ciechanowski, 3043 Ap 601
Email; contateanobre@gmail.com
Fone: (46)99901-5483

A/c Município de Planalto - PR

Item Quant.

ORÇAMENTO

Descrição

2 Som com 08 line array e 04 sub grave no PA + 04
LINE ARRAY E 04 SUB GRAVE para delay com
processamento adequado, amplificadores, retornos,
mesa com 32 canais e operador de áudio.

2 Som com médios, graves, amplificadores, retornos,
microfones e mesa de som com no mínimo 12 canais
(com operador de áudio).

1  Seis microfones sem fio, e dezoito microfones com fio
e pedestais.

1 Grid de treliça com medidas de 10x6x3 metros.

2 Painel Led P4, com medidas mínimas de 3x2m, com
processador de vídeo e trave de treliça com medidas
entre 3x3m.

1  26 unidades de Par Led RGBWA-UV, 10 MOVING
BEAM 200 ou 230 - 5R ou 7R (com operador).

1 Tenda em treliça Alumínio medindo 10x5M.

1 Cabeamento necessário para o funcionamento de
todo sistema de som e iluminação.

Realeza, 06 de abril de 2022.

Preço Preço Total
Unitário

R$ 2700,00 ^ R$ 5400,00

R$1750,00 R$5400,00

R$1000,00 , R$1000,00

R$ 2300,00 R$ 2300,00

R$ 2500,00 R$ 5000,00

R$2500,00 R$2500,00

R$ 2200,00 R$ 2200,00

R$ 500,00 R$ 500,00

TOTAL R$ 24300,00

Nobre Produções
Cristoffer Natan de Souza

n/)-e
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ORÇAMENTO

Município de Planalto

/^\

ITEM QUANT. OBJETO PREÇO
UNIT.

PREÇO TOTAL

01 02 Som com 08 line array e 04 sub grave no PA + 04 LINE
ARRAY E 04 SUB GRAVE para delay com
processamento adequado, amplificadore.s, retornos, mesa
com 32 canais e operador de áudio.

R$2200,00 R$4.400,00

02 02 Som com médios, graves, ampVificadores, retomo.s,
microfones e mosa de som com no mínimo 12 canms
(com operador de áudio).

R$ 1.300,00 R$ 2.600,00

03 01 Ü6 microfones sem fio, 18 microfones com fio e pedestais. R$ 820,00 R$820,00

04 01 Grid de treliça com medidas de 10x6x3 metros. R$ 1.9500,00 R$1.950,00

05 02 Painel Led P4, com medidas mínimas de 3x2m. com
processador de vídeo e trave do treliça com medidas
entre 3x3ni.

R$ 2.100,00 R$4.200,00

06 01 26 unidades de Par Led RGBWA-UV, 10 MOVING
BEAM 200 ou 230 - 5R ou 7R (com operador)

R$ 2.500,00 R$ 2.500,00

07 01 Tenda em treliça .Aluminio medindo R$1.600,00 R$1.600,00

08 01 Cabeamento necessário para o funcionamento de todo
sistema de som e iluminação.

PREÇO TOTAL R$ 18.0700,00

Franciso Beltrão 04 de abril de 2022, Orçamento valido por 02 dias

RODRIGO PONSONI BONETTI -ME

CNPJ-17.495.234/0001-73

Bairro Alvorada , Rua Antônio Carneiro Neto, 2777

CEP- 85601-090 - Francisco Beltrão - PR

ohsoH\
\

Valor Total R$18.070,00



SBAUGO

Relatório de Cotação: SOM E ILUMINAÇÃO EVENTOS

Pesquisa realizada em 13/04/2022 07:56:52

blOiie (it-rado no 'O; = íi>; 'IÇ Sü ílt- lü; 40.1^0.! 10)

Em conformidade com a Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com basé na média aritmética de todos os preços
selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Insinjção Normativa N'65de 07 (k Julho de2021, noArtigo 3°, 'A pesqwsa depreços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicadopara a

de^içSo do valor estimado.'

Preços Quantidade
Estimado

Percentual

Preço

Estimado

Calculado

1) SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS 1  1 Unidade RS 17.200,00 (un) RS 17.200,00 R$ 17.200,00

Valor Global: R$ 17.200,00

Valor do Item em relação ao total Quantidade de preços por item

1)S0MEILUM...

Detalhamento dos Itens

liem 1 . SOM L ILUMINAÇÃO PANA EVLNTÜS

Prcçn Fsliinndo' ps ty ÇnnÃD funV' Pcrncntual - Preço Fotironrio C.nloiil.-ulo- RS I / ?Of).nn Módta dns Preços bhtidof;' RS 17 VOOnd I
Quantidade Descrição Observação

1 Unidade banda show (estrutura de som, iluminação, cenário, cantora, cantores, músicos) para show de emancipacao politica no dia 14 de n

evembro, com a banda "garrafao" a ser realizado no distrito de quatro marcos.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais RS 17.200,00

Inc.llArt 5" da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Mirador/PR

Objeto: PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZACAO DE EVENTO PARA SHOW DA

VIRADA COM A DUPLA MAKS FREIRE & ALEX (ESTRUTURA DB SOM

ILUMINACAO CENÁRIO) A SER REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO NO

município DE MIRADOR

Data: 17/12/2021 14:00

Modalidade; Licitação dispensável

SRP: NÃO

Identificação: 762021

aJíffSE] Relatório gerado no dia 18/04/2022 09:19:50 (IP: 187.49.128.118)
Código Validação; ycQxmTDm0NNm%2fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0brJnMuK0nm2P0QQDI6%2f3yNd8acPSbG%2brg%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertlficadoAutenticidade?

íSiSÍ token=ycQxmTDm0NNm%252fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0brJnMuK0nm2P0QQDI6%252f3yNd8acPSbG%252brg%253d



Descrição: PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZACAO DE EVENTO PARA SHOW DA

VIRADA COM A DUPLA MAKS FREIRE & ALEX (ESTRUTURA DE SOM

ILUMINAÇÃO CENÁRIO) A SER REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO NO

município de MIRADOR - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZACAO DE

EVENTO PARA SHOW DA VIRADA COM A DUPLA MAKS FREIRE & ALEX

(ESTRUTURA DE SOM ILUMINAÇÃO CENÁRIO) A SER REALIZADO NO DIA 31 DE

DEZEMBRO NO MUNICÍPIO DE MIRADOR

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Adjudicação: 17/12/2021 14:00

Fonte: 177.92.28.243:81 /Cidadao/Consulta

Licitações.aspx

Quantidade: 1

Unidade: UN

UF: PR

CNPJ RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

10.857.398/0001 -30 A.A. MAZARO - EVENTOS E PROPAGANDAS

*VENCEDOR*

Descrição: Descrição não informada

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

R$17.200,00

Estado: Cidade: Endereço:

PR Paranavaí R GUERINO POMIN, 1285

Telefone: Email:

(44) 9929-7645 comercialalessandromazaro@hotmail.com

B Relatório gerado no dia 18/04/2022 09:19:50 (IP: 187.49.128.118)
Código Validação: ycQxmTDm0NNm%2fBD3O0eDghVambNKgfmu!pGyJWaOX0brJnMuK0nm2P0QQDI6%2f3yNd8acPSbG%2brg%3d
http://www.b3ncodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=ycQxmTDm0NNm%252fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0brJnMuK0nm2P0QQDI6%252f3yNd8acPSbG%252brg%253d 2/2



MUNICÍPIO DE

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: ptanalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Planalto-PR, 08 de Abril de 2022.

DE: Luiz Carlos Boni - Prefeito Municipal

Preliminarmente para a autorização solicitada para a 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,
encaminhamos:

PARA:

PARA:

PARA:

Secretaria de Finanças;
á fins de indicação de recursos de ordem orçamentária
para fazer frente à despesa;

Departamento de Compras e Licitações;
à  fins de elaboração da minuta do instrumento
convocatório da licitação/contrato;

Departamento Jurídico;
à fins de análise e indicação da modalidade a ser
adotada.

Cordialmente,

KlSi?
LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

i}-)i



município d

município de planalto
CNPJ; 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-maíl: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

P!analto-PR, 08 de Abril de 2022.

DE:

PARA:

Secretaria de Finanças
Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Em atenção à solicitação visando à 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, expedido por

Vossa Excelência na data de 06/04/2022, com fulcro nos artigos 212 e 216, § 6° da

Constituição Federal de 1988, vimos por meio deste, informar que a despesa

decorrente do referido processo observadas as características e demais condições,

especificações, valores e quantidades, definidas no edital e seus anexos, não

comprometem os recursos mínimos destinados à saúde e a educação, conforme
pedido exarado pelo secretário Dione Júnior Helfer, no valor total de R$ 16.800,00
(dezesseis mil e oitocentos reais). Sendo que o pagamento será efetuado através
das Dotações Orçamentárias:

DOTAÇOES

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

02970 14.138.13.392.1301.2047 3.3.90.39.00.00.00000

Cordi

JONES ROBERTO KINNER

CONTADOR - C.l. RG N° 3.654.820-7 - PR

►/nA:^
ENSON ELEMAR SCHABO

Secretário de Finanças

0^13



If-efeitura Municipal de Planalto - 2022 )
Saldo das contas de despesa

Calculado em: 13/04/2022

Ôrgão/Uridade/Projetoou Atividade/Conta de despesa/Fonte de recurso < F PADRÃO/ORIG/APUDES/DET ) Valor autorizado Valor atualizado Liq uido errpenhado S^do atual

n  , ... , t..,.., ,. •• s ••

OapartonerttodeCiiUra ,

-^3392.1301.2047 Atividades do Departamertto de CUfara

- 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

~ 02970 E -00000 000cy01/07/00i00 Recursos Ordinários (üvres)

mooaoo

300.000,00

mooo,oo

303000,00

300.000,00

60J9IVt0

6339340

50.390.40

m609.60

249.609.60

249.609.60

Critérios de seleção:

Data do cálculo 13/04/2022

Órgão entre 14 e 14
Natureza de despesa entre: 3.3 90.39 00 00 e 3.3.90.39.00.00

Fonte de recurso entre: 00000 e 00000

Emiü^ por: CADASTRO DE PPA, na versão: 5529 g

E - Gropo da fonte do ejerciao/EA - Grupo da fonte de eiercicios anteriores

13«>4/2022 09:14:33



MUNICÍPIO DE

PLANALTO

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planaito.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANA

MINUTA DE TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° --/2022

PROCESSO N° 12022

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

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 Obaiski LTDA.

CNPJ N° 13.033.668/0001-87

ENDEREÇO: Rua Elcina Budke, 369, Centro, Planalto-PR.

Termo de Dispensa n- —/2022.
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: pianalto@planalto.pr.gov.br

munÍcÍÍio de Praça São Francisco de Assis, 1583
PLANALTO 85750-000 PLANALTO - PARANA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para cobertura das despesas decorrentes desta

contratação serão utilizados recursos próprios do Município de Planalto,

Provenientes da seguinte DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

DOTACOES

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, de Abril de 2022.

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

Termo de Dispensa —/2022. Página 2
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MUNICÍPIO DE

PLANALTO

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTÍRATIVO N° /2022

DISPENSA N° /2022

Contrato Administrativo que entre si fazem o Município de Planalto e a
empresa , na forma abaixo.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, inscrito no CNPJ n°
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal,
senhor LUIZ CARLOS BONI, em pleno exercício de seu mandato e funções,
brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto, Estado do
Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n° 3.895.670-1 e do CPF/MF sob n°
747.491.029-20.

CONTRATADA: , devidamente inscrita no CNPJ sob n.°
,  com sede á

N° na Cidade de neste ato representado
pelo Adminlstrador(a) o Sr(a) brasileiro(a), comerciante,
portador(a) do RG n.° , e do CPF sob n.°

residente e domiciliado(a), na Cidade de

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO

O presente contrato tem por objeto a 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

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;

R$ 16.800,00 R$ 16.800,00

Contrato Administrativo n® /2022 - DISPENSA N® /2022 ^ O 1 Página 1
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MUNICÍPIO DE

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANA

-  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;

VALOR TOTAL: R$ 16.800,00

CLAUSULA SEGUNDA

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Para cobertura das despesas decorrentes desta contratação serão

utilizados recursos próprios do Município de Planalto, Proveniente da seguinte
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

DOTAÇOES

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

02970 14.138.13.392.1301.2047 3.3.90.39.00.00.00000

CLÁUSULA TERCEIRA
DO VALOR

Pela execução dos serviços ora contratados, a CONTFRATANTE
pagará à CONTRATADA o valor total de R$ ( ), daqui por
diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento pertinente à execução dos serviços, do presente
Contrato será efetuado em até 30 (trinta) dias após a prestação de serviços com
apresentação das respectivas notas fiscais.

CLÁUSULA QUINTA
DOS PRAZOS

Parágrafo Primeiro - 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;

Parágrafo Segundo - Os objetos deverão ser entregues e instalados
no local que a Secretaria de Cultura solicitar, sendo na cidade;

Parágrafo Terceiro - A Contratada se responsabiliza pela substituição
dos objetos em caso de defeitos. A substituição deverá ser feita em no máximo 02
(dois) dias;

Parágrafo Quarto - Requerimento mencionado no subitem acima,
deverá conter as seguintes informações:

Identificação da Secretaria Municipal solicitante;

Contrato Administrativo n- /2022 - DISPENSA N° /2022
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MUNICfPIO DE

município de planalto
CNPJ: 76.460.525/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planaÍto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Discriminação dos produtos a serem adquiridos;

Local onde serão entregues os produtos e instalados;

Prazo para entrega dos objetos;

Quantidade e medidas do material, quando for o caso;

Assinatura do Secretário Municipal solicitante.

CLÁUSULA SEXTA
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE
receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA
perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE;
a. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e

seus anexos;

b. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas

ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja

substituído, reparado ou corrigido;

c. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da

Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

d. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao

fornecimento do objeto, após o ATESTO da Nota Fiscal/Fatura pelo

servidor do Serviço;

e. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser

solicitados pela empresa fornecedora atinentes ao objeto do edital;

f. A Administração não responderá por quaisquer compromissos
assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à
execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de

seus empregados, prepostos ou subordinados.

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:

a. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no

Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente

seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução

do objeto e, ainda:

b. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme

especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos,

acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as

indicações referentes a: marca, fabricante, procedência, registro e

garantia;

Contrato Administrativo n® /2022 - DISPENSA N- /2022 r\ * Página 3
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município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

municTpio de Praça São Francisco de Assis, 1583
PLANALTO 85750-000 PLANALTO - PARANÁ

c. Todos os produtos deverão observar rigorosamente as

determinações legais no que tange ao registro, autorização de

produção, ao armazenamento e à comercialização nos órgãos

competentes:

d. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de

acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do

Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990); 7.1.3. Substituir, reparar ou

corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência,

o objeto com avarias ou defeitos;

e. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)

horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o

cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

f. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e

qualificação exigidas na licitação;

g. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao

Município ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou

culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente de outras

cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

h. Substituir no prazo de 24 (vinte e quatro) horas o item que for

considerado defeituoso pelo requisitante;

i. Apresentar documentos que comprovem a procedência do produto

fornecido, sempre que solicitado;

j. Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos
os tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a

incidir sobre o objeto do Termo de Referência;

k. Cumprir, as suas expensas, todas as cláusulas contratuais que
definam suas obrigações;

I. Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, ainda

que seja transporte especial quando o produto assim exigir, assumindo
exclusivamente a responsabilidade por todas as despesas relativas á

entrega do objeto até o devido atesto da Nota Fiscal, inclusive o frete.

CLÁUSULA SÉTIMA
DA CESSÃO DO CONTRATO
A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma

pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE e
anuência expressa da Contratante.

CLÁUSULA OITAVA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Contrato Administrativo n® /2022 - DISPENSA N® /2022 q r" Página 4
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município de planalto
CNPJ; 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-maíl: planalto@planalto.pr.gov.br

MUNICÍPIO DE Praça São Francisco de Assis, 1583
PLANALTO 85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Parágrafo Primeiro - À CONTRATADA serão aplicadas multas pela
CONTRATANTE a serem apuradas na forma a saber: pela inexecução total ou
parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e
legislação pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do
contrato, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à
empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93, sendo que
em caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do
contrato.

Parágrafo Segundo - Pelo retardamento da execução do contrato,
quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto
adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de
licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante o Município de Planalto.

CLÁUSULA NONA
DA RESCISÃO
Parágrafo Primeiro: Ficará o presente Contrato rescindido, mediante

formalização, assegurado o contraditório e a defesa, nos seguintes casos:
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a

impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados;
c) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução dos

serviços/objeto contratado;
d) não entrega/execução do objeto, sem justa causa ou prévia

comunicação à Administração;
e) a subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia

autorização do CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com
outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação, que afetem a boa execução do presente
Contrato;

f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato,
assim como a de seus superiores;

g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato;
h) decretação de falência ou instauração de insolvência civil;
i) dissolução de Sociedade;
j) alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da

empresa, que, a juízo da Administração, prejudiquem a execução deste
Contrato;

k) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento,
justificados e determinados pela máxima autoridade da esfera
administrativa a que está subordinada o CONTRATANTE e exaradas
no processo administrativo a que se refere o contrato amplo
conhecimento Público;

Contrato Administrativo n® /2022 - DISPENSA N® /2022 T ̂  Página 5
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município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

MUNICÍPIO DE Praça São Francisco de Assis, 1583
PLANALTO 85750-000 PLANALTO - PARANÁ

I) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execução deste Contrato.
Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido caso
ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n°.
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA
DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente contrato será até 12 (doze) meses,

tendo início a partir da assinatura do respectivo contrato, podendo ser prorrogado na
forma da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes,
com base na legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento
deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante qualquer
mudança de domicílio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter
um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e
outras medidas em direito permitidas.

Justas e contratadas firmam as partes este instrumento em 02 (duas)
vias de igual teor, com as testemunhas presentes no ato, a fim de que se produza
efeitos legais.

Planalto-PR de de 2022.

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Contrato Administrativo n® /2022 - DISPENSA /2022 ^'O
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJN^ 76.460.526/0001-16

Praça são Francisco de Assis, 1583
Fone/Fax: (046) 3555-8100

85750-000 PLANALTO PARANÁ

PARECER jurídico

RELATÓRIO

Senhor Prefeito,

À apreciação deste Procurador Jurídico do processo administrativo referente à
contratação de empresa para o aluguel de equipamentos de som pela Secretaria de Cultura
do Município de Planalto-PR.

De acordo com a solicitação datada de 06 de abril de 2022, o valor máximo do
objeto é de R$ 16.800,00, tendo sido realizada cotação de preços junto a 03 (três) empresas
distintas e pesquisa junto ao banco de preços.

Em data de 08 de abril de 2022 o Ilustre Prefeito Municipal encaminhou para
emissão de Parecer Contábil e em data de 08 de abril de 2022 informou-se a existência de
previsão de recursos de ordem orçamentária para fazer face às obrigações decorrentes da
contratação.

Acostou-se minuta de dispensa e contrato, não havendo no processo licitatório
até o presente momento o número do processo licitatório.

Em data de 08 de abril de 2022 os autos chegaram à Procuradoria
Jurídica.

É o relatório.

PARECER JURÍDICO - PROCURADORIA JURÍDICA



ANALISE JURÍDICA

DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A REALIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A obrigatoriedade de licitar consta na Constituição Federai de 1988, em seu art.
37, inc. XXP. O procedimento iicitatório visa garantir não apenas a seleção da proposta mais
vantajosa para a Administração, mas sim, visa assegurar o princípio constitucional da
isonomia entre os potenciais prestadores do serviço ou fornecedores do objeto pretendido
pelo Poder Público. Entretanto, como destacado acima, a própria Constituição Federal, em
seu art. 37, XXI, ao fazer a exigência da licitação, ressalva "os casos especificados na
legislação", abre a possibilidade da lei ordinária fixar hipóteses para estabelecer exceções à
regra de licitar, que é exatamente o que se observa pelas disposições dos art. 24 e 25 da Lei
n.o 8.666/93, que tratam, respectivamente, sobre os casos de dispensa e inexigibiiidade de
licitação.

Partindo-se da premissa que a regra é a licitação e a exceção a contratação
direta, necessário diferenciar as formas de contratação direta, as quais foram resumidas pela
Lei n.o 8.666, de 21 de junho de 1993 em dispensa e inexigibiiidade. De forma muito simples
e objetiva, Fernanda MARINELA assim as distingue:

Quando a disputa for inviável, o certame será inexigível. De outro lado, a
dispensa pressupõe uma licitação 'exigível' que só não ocorrerá por vontade
do legislador. Em termos práticos, o administrador deverá verificar
primeiramente se a licitação é exigfvel ou inexigível, conforme a
possibilidade ou não de competição. Sendo assim, afastada a inexigibiiidade,
passará a verificara presença dos pressupostos de dispensa da licitação.^

Feitas essas considerações prévias, e ievando-se em consideração o disposto
no art. 38, inc. VI e parágrafo único, da Lei n.o 8.666/93, passa-se ao exame do caso
concreto.

A Dispensa se verifica sempre que, a licitação embora possível, em vistas da
viabilidade da competição, não se justifica em razão do interesse público.

Com efeito o artigo 24, inciso II da lei 8.666/93 dispõe:

Art. 24 - é dispensável a Licitação:

II - para outros serviços de compras de valor até 10% (dez por cento)
do limite previsto na alínea "a" do inciso II do artigo anterior e para
alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto
que possa ser realizada de uma só vez.

Assim, dentre as autorizações legais encontra-se a contratação para serviços e
compras cujo o custo não ultrapasse 10% do valor previsto na alínea "a", do inciso II, do
artigo 23 da Lei 8.666/93.

No caso em apreço conforme orçamento apresentado o valor da contratação é
no montante de R$ 16.800,00 ou seja, valor que encontra-se dentro do estabelecido na
legislação em regência, autorizando a realização de dispensa de licitação, tendo em vista a

' "Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) XXI • ressalvados os casos
especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento
das obrigações;"

^ "MARINELA, Fernanda. Direito administrativo. 7 ed. Niterói: Impetus, 2013. p. 465-466.
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atualização dos valores fixados pelo Decreto Federal no 9.412, de 18 de junho de 2018, que
foi recepcionado na íntegra pelo TCE-PR, conforme se denota da Nota Técnica 1/2018 da
Coordenadoria-Geral de Fiscalização (CGF), disponível no seguinte sítio eletrônico:
http://wwwl.tce.pr.QQv.br/noticias/nota-tecnica-poslcionamento-do-tce-pr-sobre-nQvos-
vaíores-da-lei-de-licítacQes/624a/N.

Todavia na dispensa de licitação com fundamento no Inciso II do art. 24, é
imprescindível que o objeto não seja parcela de outro que deva ser regularmente
licitado.

Nesse sentido, o ensinamento de Marino Pazzaglini Filho, Márcio Fernando Elias
Rosa e Waldo Fazzio Júnior:

Não basta, pois, o pequeno valor do objeto a ser contratado. É imprescindível
que este não seja parcela de outro que deva ser regularmente licitado, ainda
que de forma sucessiva ou simultânea. Em conclusão, não é licito destacar
pequenas obras e serviços de ínfimo valor, de um conjunto de obras e serviços
necessários ao bem comum, salvo se presentes inafastáveis razões de
natureza técnica, inclusive para maior competitividade (art. 8°, § 1°)

Assim, primeiramente é necessário oue a CPL verifique se não há a
ocorrência de fracionamento com base no elemento da despesa, tendo em vista que
os limites estabelecidos nos incisos I e II do art. 24 têm periodicidade anual e compreendem
a totalidade dos gastos com serviços, obras ou compras idênticas ou semelhantes (natureza
e/ou gênero).

Observa-se que encontra-se encartado aos autos a cotacão de preços

de mercado.

Vale asseverar que a adequada pesquisa de preços é essencial para aquilatar o
orçamento da contratação, sendo imprescindível para verificar a existência de recursos
suficientes para acobertá-la, bem como garantir a melhor contratação pelo Ente Público.

Não é demais lembrar acerca da necessidade de comunicação da dispensa de
licitação à autoridade superior no prazo de 03 (três) dias, para ratificação e publicação na
imprensa oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como condição para eficácia dos atos, assim
como razão da escolha do fornecedor e a justificativa do preço.

Vê-se, portanto, que para além do requisito do objeto da contratação, é
imprescindível a publicação da dispensa na imprensa oficial, a justificativa da escolha do
contratado e, ainda, a justificativa do preço, evitando-se prejuízos ao erário em razão de
possíveis superfaturamentos (pena de incidência do disposto no § 2° do art. 25 da Lei.
8.666/93)3.

Desse modo, frise-se, apesar de ser dispensável o processo de licitação
propriamente dito, a Administração não está totalmente livre para a escolha do contratado,
devendo haver um mínimo de formalidade para possibilitar a aferição dos requisitos, os quais
devem estar prontamente evidenciados no bojo do processo de dispensa.

Levando-se em consideração os documentos que instruem o presente
rocedimento, e aqueles que são necessários em todos e quaisquer procedimentos licitatórios,

passa a analisá-los, objetivamente:

(I) Modalidade: o caso concreto enquadra-se na hipótese de dispensa
prevista no art. 24, inc. II, da Lei n®. 8.666/93, em razão do seu objeto;

'(...) § 2® Na hipótese deste artigo e cm qualquer dos casos de dispensa, se comprovado superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano
causado à Fazenda Pública o fornecedor ou o prestador de serviços e o agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

PARECER JURÍDICO 3



(ii) Justificativa de Preço; Denota-se da documentação juntada, que
houve pesquisa de preço em 03 ítrês") empresas distintas e pesquisa iunto ao banco de
preços.

Alerta-se que o atendimento a orientação da Egrégia Corte de Contas (TCU),
nem sempre é suficiente para fixar um parâmetro de preços aceitável. Falhas comuns são a
limitação ao universo de empresas pesquisadas e a cotação dos preços praticados no varejo,
quando o volume da contratação permitiria eventual ganho de escala, com redução dos preços
obtidos.

Assim, para evitar distorções, além de realizar pesquisa que seja adequada às
características do objeto licitado e tão ampla quanto a característica do mercado recomende,
é salutar aue a Administração busque ampliar sua base de consulta através de
outras fontes de pesquisa, tais como bases de sistemas de compras e avaliação de

contratos recentes ou vigentes, como também o Banco de Preços.

Observe-se que as empresas pesquisadas devem ser do ramo pertinente à
contratação desejada (Acórdão no 1.782/2010-Pienário) e que não pode haver vínculo
societário entre as empresas pesquisadas (Acórdão n^ 4.561/2010-19 câmara).

Para fins de documentação, devem ser acostados nos autos:
a) A identificação do servidor responsável pela cotação (AC-0909-10/07-1);

b) A caracterização completa das empresas consultadas, com menção ao endereço e
números de telefones (AC-3889-25/09-1);

c) Indicação dos valores praticados (AC-2602-36/10-P) de maneira fundamentada e
detalhada (AC-1330-27/08-P);

d) Data e locai de expedição dos orçamentos apresentados (AC-3889-25/09-1).

Ademais, vale asseverar que a adequada pesquisa de preços é essencial para
aquilatar o orçamento da contratação, sendo imprescindível para a verificar a existência de
recursos suficientes para acobertá-la.

Serve, também, para afastar o risco de limitação ou ampliação indevida da
participação no certame"^, uma vez que o valor contratual estimado é determinante para
definir se a licitação deve ser destinada exclusivamente às microempresas, empresas de
pequeno porte e sociedades cooperativas.

Assim, entendo que a pesquisa de preços realizada se mostra razoável,
considerando as particularidades do obieto. sugerindo haver a compiementação da pesquisa
com a juntada de contratos com municípios vizinhos.

Frise-se oue o Acórdão no 2.318/17 do TCU fixou o entendimento de oue é de

responsabilidade da autoridade oue homoiooa o certame a conferência sobre a pesnuisa de
preço, ou seja, se ela realmente atende aos critérios exioidos. estando dentro do preço de
mercado e se não houve sopre-preço.

2. Assim, cabe à CPL e à Administração Municipal decidir oeio prosseguimento da
licitação da forma como se encontra atualmente, sob sua responsabilidade.

Friso que o que se busca com a pesquisa de preço é o lançamento da licitação
nos valores reais de mercado, sendo que a colheita de orçamentos deve visar descobrir qual
é esse preço, cheoando-se ao mais próximo possível do preço praticado no mercado de
compras públicas.

^ Art. 18,1 da LC n" 123/2006; Art. 6" do Decreto n" 6.204/2007 e art. 34 da Lei n" 11.488/2007.
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(iii) Parecer Contábil: A Lei 8.666/93, estabelece que a realização de
licitação depende da previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das
obrigações decorrentes das aquisições e da contratação dos serviços comuns.

Assim, conforme se denota do processo de dispensa, o parecer contábil aponta
todas as exigências legais para a realização do processo llcltatório, no que tange às finanças
públicas.

iv) Prazo de execução: O prazo de execução, vigência e pagamento encontra-
se previsto na minuta do contrato.

(v) Justificativa da Escolha: Consta do Termo de Referência a devida
justificativa (fundamentação) acerca da necessidade e adequação do objeto requerido, de
modo que a justificativa para a realização de Dispensa encontra-se no item 4 do termo de
referência.

Sobre a justificativa da necessidade da contratação, extrai-se da legislação de
regência, tratar-se de ato atribuído à autoridade competente (ou, por delegação de
competência, ao ordenador de despesa ou, ainda, ao agente encarregado da contratação no
âmbito da Administração)^, a quem cabe indicar os elementos técnicos fundamentais que o
apoiam.

Verifica-se, ainda, a necessidade de chancela da autoridade competente à
justificativa apresentada, a fim de que se possa considerar atendida a exigência normativa
neste quesito, ao menos no que tange aos seus aspectos jurídico-formais.

É Importante lembrar que a teoria dos motivos determinantes preconiza que os
atos administrativos, quando motivados, ficam vinculados aos motivos expostos, para todos
os efeitos jurídicos. Até mesmo sua validade dependerá da efetiva existência dos motivos
apresentados. Recomenda-se, por Isso, especial cautela quanto aos seus termos, que devem
ser claros, precisos e corresponder à real demanda do Município, sendo inadmissíveis
especificações que não agreguem valor ao resultado da contratação, ou superiores às
necessidades da municipalidade, ou, ainda, que estejam defasadas tecnológica e/ou
metodologicamente.

Ao exposto, em razão de que a administração pública não poderá afastar-se,
por exemplo, do cumprimento do art. 26, parágrafo único, inciso II da Lei n. 8.666/93, que
exige expressamente "a razão da escolha do fornecedor ou executante", opino pelo envio dos
autos a autoridade competente para que proceda a devida justificativa.

Ainda no que diz respeito ao já mencionado art. 26, caput, da Lei de Licitações,
os casos de dispensa de licitação previstos a partir do inciso III do art. 24 devem ser,
necessariamente, justificados e comunicados dentro de três dias à autoridade superior, para
ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como condição para
eficácia dos atos. Este indispensável requisito deverá ser providenciado depois de
aperfeiçoada a contratação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, esta Procuradoria Jurídica Municipal, com as devidas
ressalvas quanto a pesquisa de preço, opina pela VIABILIDADE da contratação direta,
uma vez adotadas todas as providências assinaladas, se abstendo da análise referente à
conveniência e oportunidade, mediante Dispensa de licitação, com fundamento no artigo 24,

^ Lei n° 10.520/2002, art. 3®. I; Decreto n° 3.555/2000. art. 8®. III a.
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inciso II da Lei 8.666/93, sugerindo o (re)encaminhamento dos autos à área técnica para
suprimento dos pontos aqui abordados.

Deve-se salientar, ainda, que a presente manifestação torna por base,
exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo
administrativo em epígrafe, sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar
à conveniência e à oportunidade dos atos praticados no âmbito da Administração Pública,
nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa.

Ademais, este Procurador Jurídico já fez recomendação à CPL e demais
integrantes da Administração Municipal para que revisem o posicionamento quanto à adoção
de dispensa de licitação, visto que inúmeras dispensas de licitação foram realizadas
anteriormente e tal procedimento licitatório não é regra, mas sim exceção e a sua realização
deve ser devidamente fundamentada, de modo que não caracterize falta de planejamento da
Administração Municipal.

Além disso, oriento que sigam as diretrizes impostas na Instrução
Normativa Federal n*^ 65/2021, bem como que sejam seguidas as diretrizes
apresentadas na IN n^ 67/2021, a qual trata da dispensa eletrônica.

Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às questões
jurídicas observadas na instrução processual e no edital, com seus anexos, nos termos do
parágrafo único do art. 38 da Lei n^ 8.666/93. Não se incluem no âmbito de análise da
Procuradoria os elementos técnicos pertinentes ao certame, como aqueles de ordem
financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores responsáveis e
autoridade competente do Município.

Sugiro seja realizada cotação de preços no Banco de Preços e em contratos com
municípios vizinhos, a fim de se saber o real preço de mercado do serviço a ser contratado.

É o parecer que submeto à consideração superior.
Planalto/PR, 08 de abril de 2022.

3ERSON KLAUCK

fdico - OAB/PR n. 61.323
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município de

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ; 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

Planalto-PR, 12 de Abril de 2022.

DE:

PARA:

Luiz Carlos Boni

Comissão de Licitações

Considerando as informações e pareceres contidos no presente Processo, Autorizo
a Contratação através de DISPENSA DE LICITAÇÃO, pertinente a 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, na forma do art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93, e suas alterações

posteriores.

A Comissão de Licitação nomeada pela Portaria 001/2022.

Encaminhe-se ao Departamento de Compras e Licitações para as
providências necessárias.

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

U- » :
o



DISPENSA DE LICITAÇÃO N® 011/2022

ATA DA REUNIÃO DE ANÁLISE E
AVALIAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO

Aos treze dias do mês de abril do ano de 2022, às 09:00hrs (nove horas), na sala de

licitações, desta Prefeitura Municipal de Planalto, os membros da comissão de

licitação nomeada pela Portaria n° 001/2022, reuniram-se para proceder a análise e

avaliação da documentação referente a DISPENSA DE LICITAÇÃO SOB N°

011/2022 visando a 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. Constatou-se que 03 (três) empresas

apresentaram proposta, sendo elas: l"* colocada SOM E INFORMÁTICA OBALSKI

LTDA, com o valor de R$16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), 2^ colocada

RODRIGO PONSONI BONETI ME, com o valor de R$18.070.00 (dezoito mil e

setenta reais), 3® colocada NOBRE PRODUÇÕES E EVETNOS EIRELI com o valor

de R$24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais). Foram realizadas ainda

pesquisa junto ao Banco de Preços que demonstrou que o preço está dentro ou

abaixo do preço de mercado. Após analisar a documentação, a comissão Julgadora

constatou que os mesmos estavam em consonância com o estabelecido na Lei

8.666/93 e legislação posterior. O critério de julgamento adotado foi o de menor

preço. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente ATA em única via que

depois de assinada será remetida ao executivo.

EZAR AUGUST(

J SOARES
066.452.549-03

Membro

CARLA SABRINA RECH

MALINSKI

068.626.699-40

Presidente

A^Sm^^TER
072.454.189-69

Membro

o .3n



Página 1 de 6

SOM E INFORMÁTICA OBALSKl LTDA

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAT.

CNPJ n° 13.033.668/0001-87 - NIRE 41206944792

EDINA PAULA CHRISPIM DO ROSÁRIO, brasileira, solteira, nascida em 01/07/1985,
empresária, residente e domiciliada na Rua Elcina Budke, n° 369, centro, nesta cidade de
Planalto, CEP 85750-000, estado do Paraná, portadora do RG 8.380.510-2, SSP/PR, CPF
054.280.379/89; e ERYCA LUIZA CHRISPIM DO ROSÁRIO OBALSKl, brasileira,
menor, nascida em 30.09.2005, residente e domiciliada na Rua Elcina Budke, n® 369, centro,
nesta cidade de Planalto, CEP 85750-000, estado do Paraná, portadora da Certidão de
Nascimento n® 14.109, fls.089, Livro A/17, do Tabelião Quintana da cidade de Planalto,
Paraná, CPF 095.713.819/93, RG 13.237.210-1 SSP/PR, aqui representada pela sua mãe Sra.
Edina Paula Chrispim do Rosário, acima qualificada, sócias da empresa SOM E
INFORMÁTICA OBALSKl LTDA, estabelecida na Rua Elcina Budke, n® 369, centro, na
cidade de Planalto, CEP 85750-000, estado do Paraná, com Contrato Social registrado na
Jucepar sob n® 41206944792, em sessão do dia 16/12/2010, e posteriores alterações, e no
CNPJ sob n® 13.033.668/0001-87, resolvem por este instrumento particular Alterar e
Consolidar seu contrato primitivo de acordo com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade que tem por atividade econômica principal: -
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; e Atividade
econômica secundária: Comércio varejista de artigos para decoração de festas; Comércio
varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; e Aluguel de
móveis, utensílios e aparelhos de uso domésticos e pessoal, instrumento musicais, fica

alterado para as seguintes atividades:
3321-0-00 Instalação de maquinas e equipamentos industriais;

4321-5-00 Serviço de manutenção e instalação elétrica;

4322-3-03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
4742-3-00 Comercio varejista de material elétrico;

4744-0-01 Comercio varejista de ferragens e ferramentas;

4744-0-03 Comercio varejista de materiais hidráulicos;

4751-2-01 Comercio Varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

4752-1-00 Comercio Varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;

4753-9-00 Comercio Varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
4754-7-03 Comercio varejista de artigos de iluminação;

4757-1-00 Comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos

para uso doméstico, exceto informática e comunicação;

4759-8-99 Comercio varejista de utensílios para uso doméstico;

4789-0-99 Comercio Varejista de Retroprojetores;

5911-1-99 Atividade de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão;
6190-6-99 Suporte a interligação de redes;

7420-0-01 Atividade de produção de fotografias, exceto aéreas e submarinas;
7420-0-02 Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas;

7420-0-04 Filmagem de festas e eventos;

7729-2-02 Aluguel de moveis, utensílios e aparelhos de uso domésticos e pessoal; instrumentos
musicais;

7733-1-00 Aluguel de maquinas e equipamentos para escritórios;

7739-0-03 Aluguel de palcos, coberturas e estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
7739-0-99 Aluguel de maquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador;
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SOM E INFORMÁTICA OBALSKILTDA

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CNPJnM3.033.668/0001-87 - NIRE41206944792

Página 2 de 6

8020-0-01 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônicos;
8230-0-01 Serviço de organização de feiras, congressos, exposições e festas;

9001-9-02 Produção musicai;

9001-9-06 Atividades de sonorização e de iluminação;

9001-9-99 Artes cênicas, espetáculos e atividades relacionadas;

9511-8-00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; e

9512-6-00 Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação;

CLÁUSULA SEGUNDA; O estado civil da sócia Edína Paula Chríspim do Rosárío, que
era, solteira, nascida em 08/07/1985, passa ser casada em Regime de Comunhão Universal de
Bens, conforme Certidão de Casamento, lavrada sob Matrícula n° 0862230155 2016 2 00003
009 000080417, do dia 17/12/2016, no Cartório Registro Civil, do distrito de Centro Novo,
município de Planalto, CEP 85750-000, estado do Paraná, a qual passa a utilizar o nome
EDlNA PAULA DO ROSÁRIO OBALSKI.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não
colidirem com as disposições do presente instrumento,

CLÁUSULA OUARTA; A vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que
determina o art. 203, da Lei 10406/2002, as sócias RESOLVEM por este instrumento atualizar
e CONSOLIDAR o contrato primitivo que, adequado às disposições da referida Lei número
10406/2002, aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

SOM E INFORMÁTICA OBALSKI LTDA

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONSOLIDADO

CNPJ n° 13.033.668/0001-87 - NIRE 41206944792

EDINA PAULA DO ROSÁRIO OBALSKI, brasileira, casada em Comunhão Universal de
Benz nascida em 08.07.1985, empresária, residente e domiciliada na Rua Elcina Budke, n°
369, centro, nesta cidade de Planalto, CEP 85750-000, estado do Paraná, portadora do RG
8.380^510-2, SSP/PR, CPF 054.280.379/89 e ERYCA LUIZA CHRISPIM DO ROSÁRIO
OBALSKI, brasileira, menor, nascida em 30.09.2005, residente e domiciliada na Rua Elcina
Budke, n® 369, centro, nesta cidade de Planalto, CEP 85750-000, estado do Paraná, portadora
da Certidão de Nascimento n® 14.109, fls.089. Livro A/17, do Tabelião Quintana da cidade de
Planalto, Paraná, CPF 095.713.819/93, RG 13.237.210-1 SSP/PR, aqui representada pela sua
mãe Sra. Edina Paula do Rosário Obalski, acima qualificada, sócias da empresa SOM E
INFORMÁTICA OBALSKI LTDA, estabelecida na Rua Elcina Budke, n® 369, centro, na
cidade de Planalto, CEP 85750-000, estado do Paraná, com Contrato Social registrado na
Jucepar sob n° 41206944792, em sessão do dia 16/12/2010, e posteriores alterações, e no
CNPJ sob n® 13.033.668/0001-87, resolvem Modificar e Consolidar seu contrato primitivo de
acordo com as cláusulas e condições a seguir:
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SOM E INFORMÁTICA QBALSKl LTDA

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONSOLIDADO

CNPJ n" 13.033.668/0001-87 - NIRE 41206944792

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de SOM E
INFORMÁTICA OBALSKI LTDA.

CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade tem a sede na Rua Elcina Budke, n° 369, centro, na

cidade de Planalto, CEP 85750-000, estado do Paraná.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciou suas atividades em 10 de janeiro de 2011 e
seu prazo é indeterminado.

CLÁUSULA OUARTA: O Capital Social no valor de R$.50.000,00, (cinqüenta mil reais),
dividido em 50.000, (cinqüenta mil) quotas, no valor nominal de R$.1,00, (hum real) cada,

integralizado em moeda corrente do Pais assim descrita:

Sócias: Quotas Capital

Edina Paula do Rosário Obalski 37.500 R$.37.500,00

Eryca Luiza Chrispim, do Rosário Obalski 12.500 R$12.500.00
Somas: 50.000 R$50.000,00

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade desenvolve as seguintes atividades:
3321-0-00 Instalação de maquinas e equipamentos industriais;

4321-5-00 Serviço de manutenção e instalação elétrica;

4322-3-03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;

4742-3-00 Comercio varejista de material elétrico;

4744-0-01 Comercio varejista de ferragens e ferramentas;
4744-0-03 Comercio varejista de materiais hidráulicos;

4751-2-01 Comercio Varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
4752-1-00 Comercio Varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
4753-9-00 Comercio Varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
4754-7-03 Comercio varejista de artigos de iluminação;

4757-1-00 Comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos
para uso doméstico, exceto informática e comunicação;
4759-8-99 Comercio varejista de utensílios para uso doméstico;

4789-0-99 Comercio Varejista de Retroprojetores;

5911-1-99 Atividade de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão;
6190-6-99 Suporte a interligação de redes;

7420-0-01 Atividade de produção de fotografias, exceto aéreas e submarinas;
7420-0-02 Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas;
7420-0-04 Filmagem de festas e eventos;

7729-2-02 Aluguel de moveis, utensílios e aparelhos de uso domésticos e pessoal; instrumentos

musicais;

7733-1-00 Aluguel de maquinas e equipamentos para escritórios;
7739-0-03 Aluguel de palcos, coberturas e estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
7739-0-99 Aluguel de maquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador;
8020-0-01 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônicos;

3
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8230-0-01 Serviço de organização de feiras, congressos, exposições e festas;

9001-9-02 Produção musical;

9001-9-06 Atividades de sonorização e de iluminação;

9001-9-99 Artes cênicas, espetáculos e atividades relacionadas;

9511-8-00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; e
9512-6-00 Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação.

CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a
terceiros sem o consentimento da outra sócia, a quem fica assegurado, em igualdade de
condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando,
se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quotas,
mas todos respondem solidariamente pela integralizaçâo do capital social.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá à sócia EDINA PAULA DO
ROSÁRIO OBALSKI. à qual compete o uso do nome individualmente, com poderes e
atribuições de administradora, autorizada o uso do nome empresarial, vedado no entanto em
atividades estranhas ao interesse social, ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos
sócios quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem
autorização da outra sócia.

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, a

administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios,
na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurada.

^  CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, as
sócias deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar
filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todas as sócias.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Pelos serviços que prestar à sociedade, perceberá a
sócia, a título de remuneração Pró-Labore, a quantia mensal fixada nos limites de dedução
fiscal previstos na Legislação do Imposto de Renda, que será levada à conta de despesas
gerais.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócia, a sociedade

continuará sua atividade com as herdeiras, sucessora e a incapaz. Não sendo possível ou
inexistindo interesse destes ou dos outros sócios remanescente, o valor de seus haveres serão

apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade à data da resolução,
verificada em balanço especialmente levantado.

;,U
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PARAGRAFO UNlCO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relação a suas sócias.

CLÁUSULA DÉCIMA OUARTA: A administradora declara, sob as penas da lei, de que
não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de
condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública,
ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DECLARAM sob as penas da lei, que a presente
empresa se enquadra na condições de Microempresa ME, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 14.12.2006.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: A sócia que desejar transferir suas quotas deverá notificar
as sócias remanescentes, discriminando o preço, forma e prazo de pagamento para que este
exerça ou renuncie o direito de preferência, o que deverá fazer dentro de sessenta dias
contados do recebimento da notificação ou em maior prazo sem que seja exercido o direito de
preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Elegem de comum acordo o Foro da Comarca de
Capanema, CEP 85760-000, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações
resultantes deste contrato.

E, por assim estarem certas e contratadas, datam e assinam o presente
instrumento em uma única via, que se obrigam por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em
todos os seus termos.

Planalto, PR, 29 de março de 2021.

Edina Paula do Rosário Obalski Edina Paula do Rosário Obalski

Representante de Eryca Luíza Chrispim do Ro
sário Obalski

Eryca Luiza Chrispim do Rosário Obalski
Representada por Edina Paula do Rosário Obalski
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Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 6 de 6

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SOM E INFORMÁTICA OBALSKI LTDA consta assinado digitalmente por:

05428037989

IDETOÇAÇÂO DQ(S) ASSIMANTE(S)

EDINA PAULA DO ROSÁRIO OBALSKI

CERTIFICO O RBOISTRO EM 14/04/2021 15:58 SOB H' 20212030590.

PROTOCOLO: 212030590 DE 06/04/2021.

ymm código de verificação: 12102526433. CMPJ da SBDE: 13033668000187.
IgmOmUj MIRE: 41206944792. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/03/2021.
JUNTTA OíMEMIíAl! som E INFORMÁTICA OBALSKI LTDA

I  DO I

LEANDRO MARCOS RAYSBL BISCAIA

SBCRETÃRIO-GERAL

wvnr .amprasafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,

informando seus respectivos códigos de verificação.



22/12/2021 16:05 Empresa Fácil Paraná

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

PROTOCOLO: 212030590

DATA DO PROTOCOLO: 14/04/2021

NÚMERO DE REGISTRO: 41206944792

ARQUIVAMENTO: 20212030590

EMPRESA: SOM E INFORMÁTICA OBALSKI LTDA

Contrato (https://www.empresafacil.pr.gov.br/sigfacil/contrato-sodal/download-contrato-

eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG9fMjAyMTAOMTQwODQOMTRfQ29udHJhdG9fUFJQMjE1MzM4NiU30C5wZGY=/download/2/pessoa/13715/co_protocoIo/PRP2'

Alc-ntíiiTtenlo virti.iai
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO
13.033.668/0001-87

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

16/12/2010

NOME EMPRESARIAL

SOM E INFORMÁTICA OBALSKI LTDA

título do estabelecimento (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de Informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônlcos para uso
doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

, 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
59.11-1-99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas
anteriormente

61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
74.20-0-02 - Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R ELCINA BUDKE

NUMERO

369

COMPLEMENTO

CEP

85.750-000

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

PLANALTO

ENDEREÇO ELETRÔNICO

KACYARA@RLINE.COM.BR
TELEFONE

(46) 9908-0009/ (46) 3555-1485

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

16/12/2010

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 22/12/2021 às 16:00:50 (data e hora de Brasília).
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO

13.033.668/0001-87

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL 16/12/2010

NOME EMPRESARIAL

SOM E INFORMÁTICA OBALSKI LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem
operador
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
90.01-9-02 - Produção musical
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 • Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

RELCINABUDKE

CEP

85.750-000

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

NUMERO

369

MUNICÍPIO

PLANALTO

ENDEREÇO ELETRÔNICO

KACYARA@RLINE.COM.BR

COMPLEMENTO

TELEFONE

(46) 9908-0009/ (46) 3555-1485

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

16/12/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇAO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 22/12/2021 às 16:00:50 (data e hora de Brasília). Página: 2/2



IMPORTANTE:

Prefeitura Municipal de Planalto

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

NEGATIVA

N® 22716/2022

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA

FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS
CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO

REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO
NESTA CERTIDÃO.

2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE

ATÉ 28/05/2022, SEM RASÜRAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA

DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

Planalto, 29 de Março de 2022

REQUERENTE: SERAFIM TOVO
CODIGO DE AUTENTICAÇÃO:

C2HJF2QE55C4XJ4Q99

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

RAZAO SOCIAL: SOM E INFORMÁTICA OBALSKI LTDA

INSCRIÇÃO EMPRESA CNPJ/CPF

13.033.668/0001-87

INSCRIÇÃO ESTADUA ALVARA



ENDEREÇO

RUA ELCINA BUDKE, 369 - CENTRO CEP: 85750000 Planalto - PR

CNAE / ATIVIDADES

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado
de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Instalação de máquinas e equipamentos industriais.

Instalação e manutenção elétrica. Instalações de sistema de prevenção contra incêndio. Comércio varejista de
material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas. Comércio varejista de materiais hidráulicos,

Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação. Comércio varejista de artigos de
iluminação, Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso
doméstico, exceto informática e comunicação, Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não

especificados anteriormente, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente. Atividades
de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente. Outras

atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente, Atividades de produção de fotografias, exceto
aérea e submarina. Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas. Filmagem de festas e eventos.
Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais. Aluguel de

máquinas e equipamentos para escritório. Aluguel de palcos, coberturas e outras estrutmas de uso temporário,
exceto andaimes
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradorla-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: SOM E INFORMÁTICA OBALSKI LTDA
CNPJ: 13.033.668/0001-87

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Gerai da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:57:02 do dia 22/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/06/2022.

Código de controle da certidão: 603A.2999.01 F0.A1 D8
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

■k,49



Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N° 025759577-89

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 13.033.668/0001-87

Nome: SOM E INFORMÁTICA OBALSKI LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não

registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de

Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 21/04/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

Página 1 da 1

Emitido via Internet Pública (22/12/2021 15:67:26)
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOM E INFORMÁTICA OBALSKI LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.033.668/0001-87

Certidão n°: 57651609/2021

Expedição: 22/12/2021, às 15:57:36

Validade: 19/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que SOM E informática obalski ltda (matriz e filiais) ,

inscrito (a) no CNPJ sob o n® 13.033.668/0001-87, NÃO CONSTA do Banco

Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n® 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

^  INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

'■ M.
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UNICIPIO DE
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município de planalto
CNPJ:76.460.526/000M6

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 011/2022

PROCESSO N® 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

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 Obaiski LTDA.

CNPJ N® 13.033.668/0001-87

ENDEREÇO: Rua Elcina Budke, 369, Centro, Planalto-PR.

Termo de Dispensa 011/2022. Página 1



município de

município de planalto
CNPJ: 76.460,526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planaito.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para cobertura das despesas decorrentes desta

contratação serão utilizados recursos próprios do Município de Planalto,

Provenientes da seguinte DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

DOTAÇOES

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
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RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA
DISPENSA N" 011/2022

O município de planalto, com base no art. 24, inciso II da Lei
8.666/93, Decreto Federal n° 9.412/2018 e suas alterações posteriores, dispensa de
licitação 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.
VALOR: R$16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais).
DATA: 13 de abril de 2022.

l>\)\ I
LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal
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