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A Câmara Municipal de Vereadores de Planalto, Estado do Paraná, faz saber,
visando premiar a transparência e a publicidade de seus atos, bem como proporcionar a
todos os interessados igualdade de condições no fornecimento de serviços/produtos a este
ente público, que esta tramitando processo para aquisição do seguinte produto:
OBJETO: Contratação de Empresa para prestar o Serviço de Manutenção do

Sistema de Som (mesa de som, cabos e microfones), e Aquisição de Microfone de
Mesa e Microfone sem fio, para uso desta Casa de Leis.
CRITÉRIO PARA CONTRATAÇÃO: Menor preço Individual
Os produtos deverão seguir as especificações e quantidades conforme
descrito na tabela em anexo:
ITEM

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

QUANTIDADE

01

Prestação de Serviço de Manutenção
do sistema de som cito; Mesa de som,
cabos e microfones de mesa, da

Uma

Câmara Municipal de Vereadores de
Planalto
02

Aquisição de um Microfone de mesa
profissional de alta sensibilidade Alimentação: 2 pilhas AA 1.5V. Com

Um

base para mesa e suporte flexível com
cápsula de condensador, saída XLR,
haste flexível de 43cm

03

Aquisição

de

um

Microfone

Profissional, conexão sem fio, tipo
dinâmico,

Captação

do

Som:

Cardióide, Máxima Frequência: 15.000

Um

VALOR ESTIMADO
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PRAZO DE ENTREGA: O prazo máximo para a entrega do objeto
será de 15 (quinze) dias corridos, após o recebimento da solicitação
de entrega.
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30
(trinta) dias após a entrega do objeto, com apresentação da respectiva
nota fiscal.
Outrossim, convoca a todos os interessados a apresentarem proposta financeira
(orçamento), para fornecimento do referido produto.
A proposta poderá ser apresentada via e-mail camaraplanalto@hotmail.com ou ainda
entregue em mãos junto à secretaria da Câmara Municipal, sito Praça São Francisco de
Assis, n° 1583, Centro, Planalto-PR, devendo a referida proposta conter timbre da Empresa
interessada, número do CNPJ e assinatura de seu sócio administrador.
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