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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 34/2022  

PROCESSO Nº 279/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Contratação para prestação de serviços de sonorização do trajeto da Via Sacra no Morro 

do Calvário, durante a programação da Semana Santa, de acordo com as especificações abaixo:  

FORNECEDOR: C R ODELLI - ME 

CNPJ: 08.669.561/0001-90 

Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor Total R$ 

1 80322 Locação de sonorização caracterizado como 

"Rádio Feira", deverá ser instalado no morro 

do calvário no cristo redentor de Francisco 

Beltrão, com caixas distribuídos nas estações 

do trajeto até o cristo que começa na gruta, 

utilizando aproximadamente 20 caixas de som 

com alto falantes de no mínimo 10 polegadas. 

Deverá ser instalado e entregue até o dia 13 de 

abril, será utilizado dia 14 a partir das 12 horas 

até as 22 e dia 14 de abril das 06 às 22 horas. 

Deverá conter todo o cabeamento necessário 

para o funcionamento do sistema, notebook 

para reprodução de mídia MP3 e 

acompanhamento técnico para suporte do 

sistema instalado.   

01 SERV 3.450,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de Licitação nº 34/2022: R$ 3.450,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta 

reais). 

 

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

 

A necessidade da contratação por dispensa se dá pela ausência do item no pregão vigente relativo ao devido 

material e também estamos com curto prazo para um processo licitatório tendo em vista que estamos a 14 

dias do evento. O sistema de sonorização será utilizado durante a semana santa de 2022, será reproduzido 

música sacra criando um clima religioso no ambiente, o sistema será utilizado pelo período de 2 dias. A 

quantidade estimada de caixas de som foi definida após análise pelo servidor e técnico de som Silvio 

Rodrigues, do Departamento de Cultura. Os valores orçados estão dentro do praticado no mercado, foram 

solicitados a empresas do ramo e seguem em anexo a este termo de referência. 

                            

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

4850 07.005 13.392.1301.2.042 3.3.90.39.59.00 000 

 

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

oriundos da receita própria do município.   

 

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

- ME, inscrita no CNPJ sob nº 08.669.561/0001-90, estabelecida na Avenida Porto Alegre, nº 1004, CEP: 85.601-

480, Bairro Alvorada, em Francisco Beltrão/PR, considerando o disposto no Artigo 24, Inciso II, da Lei de 
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Licitações nº 8.666/93, e o contido do 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, 07 de abril de 2022. 

 

 

Alex Bruno Chies 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

  

 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 34/2022, em 07 de abril de 2022 

 

 

Cleber Fontana 

PREFEITO MUNICIPAL 

Presidente da Comissão de Licitações 
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