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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 123/2021  
PROCESSO Nº 904/2021 

 
 OBJETO – Instalação de sistema de Áudio e Vídeo para transmissão de sessões públicas na sala de 
Licitações, incluindo o fornecimento de equipamentos, acessórios e serviços de instalação, de acordo com as 
especificações abaixo:  

FORNECEDOR: SONUS PRO ÁUDIO SONORIZAÇÃO LTDA 
CNPJ: 02.484.642/0001-39 
Item 
 nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor 
 Unitário R$ 

Valor 
 Total R$ 

1 78884 Mixer analógco USB, com 4 faders deslizantes 
mono, 2 faders  deslizantes stereo e 2 faders 
deslizantes master stereo. 4 entradas de microfone 
balanceadas XLR, 2 entradas de linha stereo, 1 
entrada L/R RCA, 1 saída L/R RCA, 2 saídas 
auxiliares, 2 saídas balanceadas master XLR, 1 saída 
para fones de ouvido, equalizador de 3 bandas por 
canal, ganho nos canais de microfone XLR, Low Cut 
nos canais de microfone XLR, equalizador de 7 
bandas para as saídas master, 1 FX integrado com 
16 opções de FX, Phantom Power. (Referência: 
Mackie e Soundcraft);   

01 PC 1.616,13 1.616,13 

2 78885 Microfone, com cápsula de diafragma pequeno de 
1/2" padrão polar  cardióide banhada em ouro, 
atenuador de ganho -20 db, com saída XLR para 
pré-amplificador, relação sinal/ruído de 75 dB-A, 
circuito de Phantom Power 48V integrado ao 
microfone. (Referência: Shure e AKG);   

02 PC 704,94 1.409,88 

3 78886 Webcam 4K HD com foco automático e zoom de 5x, 
HD 1080p e 720p, com ângulos da abertura de 65, 78 
e 90 graus, correção de luz automática, 2 microfones 
integrados, cabo de 2,2 metros, clipe removível com 
rosca de 1/4 para montagem em tripé. (Referência: 
Logitech e /Dell);   

01 PC 1.373,48 1.373,48 

4 78887 Cabo extensor USB 3.0 com amplificador, 
velocidade de transmissão de  até 5 Gbps, conexão 
USB macho fêmea de tamanho padrão, com 
possibilidade de injetor de AC 5V 1A, Plug Play, 
compatível com Windows, Linux e Mac. 
(comprimento 10 metros);   

01 PC 820,08 820,08 

5 78888 Rack em MDF para o mixer, na cor branco, capa 
15mm, com largura de 34  cm, profundidade de 44 
cm e altura de 23 cm. (dois respiros laterais de 
25mm dos dois lados no sentido "largura";   

01 PC 150,00 150,00 

6 78889 Suporte de metal, de parede, para webcam, cor 
preto;    

01 PC 78,00 78,00 

7 78890 Cabo de microfone balanceado com liga de cobre 
OFHC (Isento de  Oxigênio), blindagem trançada + 
fita de alumínio, bitola 0,30mm²/22AWG;   

22 M 6,32 139,04 

8 78891 Conector Santo Angelo XLR macho. (Referência: 
Santo Angelo e Neutrik);    

02 PC 29,55 59,10 

9 78892 Conector XLR fêmea. (Referência: Santo Angelo e 
Neutrik);    

02 PC 29,55 59,10 

10 78893 Conector RCA metálico. (Referência: Santo Angelo e 02 PC 25,55 51,10 
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Neutrik);    

11 78894 Conector P2 TRS metálico. (Referência: Santo 
Angelo e Neutrik);    

01 PC 27,55 27,55 

 
Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 123/2021: R$ 5.783,46 (cinco mil, setecentos e oitenta e 
três reais e quarenta e seis centavos). 
 
JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, alínea II, da Lei nº 8.666/93. 
2.1. Justifica-se e motiva-se a realização deste para atender as necessidades da administração municipal no 
quesito de realizar a aquisição, com instalação de equipamentos de áudio e vídeo que darão suporte a 
equipe de licitações durante os processos licitatórios. 
2.2. A pretensa contratação visa atender a uma nova demanda dos órgãos públicos no quesito 
transparência durante os processos de licitações, contribuindo com isso para uma maior eficiência e 
eficácia dos certames.  
2.3. Ainda, o objeto visa atender a uma demanda específica do departamento de licitações e contratos, visto 
que, vários municípios da região já estão atendendo a essa nova recomendação dos tribunais de contas dos 
estados, não diferente das recomendações destacadas pelo TCE do Paraná. 
2.4. Consoante ao disposto, a administração municipal busca sempre a inovação e atitudes que 
deslumbram um melhor controle quando do trato com os recursos municipais. Com isso o novo sistema a 
ser instalado fornece mais uma ferramenta para tal. 
2.5. Salientamos aqui, que a iniciativa da administração municipal para que o processo licitatório de-se por 
dispensa de licitação foi visualizado devido a possível falta de equipamentos eletrônicos no mercado 
nacional, pelos constantes aumentos nos preços e principalmente pela necessidade de funcionamento da 
nova ferramenta.   
2.6. Justificando ainda, que para o ano de 2021, a administração já está na décima oitava licitação na 
modalidade Tomada de Preço, modalidade está como de conhecimento, licita projetos e execução obras 
dos mais variados tipos e  de vulto econômico significativos. 
2.7. Dessa maneira, ainda, além da transparência exigida pelos órgãos controladores, o sistema a ser 
implantado contribuirá para o crescimento e especialização cada vez mais da equipe técnica responsável 
pelos certames.  
 
2.8. Consoante ao destacado a dispensa de licitação a favor da empresa SONUS PRO AUDIO 
SONORIZAÇÃO LTDA- ME se deu com base no valor mínimo por ela ofertado em relação às demais 
propostas recebidas pelo departamento. 
2.9. As propostas comerciais foram solicitadas por empresas do ramo pelo departamento de TI do 
município e estão condizentes com os praticados no mercado local.  
2.10. As propostas estão dentro do contexto de preços praticados para os equipamentos, visto que, as 
especificações foram determinadas pela equipe técnica dos municípios. Buscando com isso evitar 
disparidade entre marcas e modelos, procurando desta maneira a aquisição de produtos de excelente 
qualidade técnica. 
                            

Os recursos orçamentários estão previstos nas contas: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

350 
03.002 04.122.0404.2004 

3.3.90.30.26.00 
3.3.90.30.29.00 

000 

500 4.4.90.52.33.00 000 
  
Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente Dispensa de licitação são 

oriundos da receita própria do município.   
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A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa SONUS 
PRO ÁUDIO SONORIZAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ  sob nº 02.484.642/0001-39, estabelecida na Rua 
Curitiba, nº 2187, Bairro Nossa Senhora Aparecida, CEP: 85.601-630, município de Francisco Beltrão/PR, 
considerando o disposto no Artigo 24, Inc. II, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e o contido no Termo de 
Referência que integra o presente processo.   
 

A Comissão Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria 
Jurídica do Município. 
 

Francisco Beltrão/PR, 03 de dezembro de 2021 
 
 
 

Alex Bruno Chies 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

De acordo com a Dispensa de licitação nº 123/2021, em 03 de dezembro de 2021 

 

Cleber Fontana 
PREFEITO MUNICIPAL 

 


