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ANEXO I 
 

PREGÃO PRESENCIAL N. 001/2015 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

1. DO OBJETO 
 

Locação de equipamento para sonorização e gravação das reuniões da Câmara 
Municipal por técnico de som, com fornecimento de equipamentos tais como mesa de 
som, computador, microfones sem e com fio, pedestais para microfones, operação de 
sistemas de áudio e vídeo e outros que se fizerem necessários a atender com 
qualidade as necessidades da Câmara Municipal de Vitória do Xingu-CMVX. 

 

2. DO PRAZO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
 

O prazo de vigência desta prestação do serviço será até 31 de março de 2017, a contar da 
assinatura do contrato, podendo ser prorrogada nos termos da legislação em vigor. 
 

3. DA VALIDADE DA PROPOSTA 
 

A proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da 
abertura das propostas. 
  
4. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

 
ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT./UNIDADE  VALOR UNITARIO 

MÉDIO R$ 

VALOR TOTAL MÉDIO R$ 

 

 

 

 

 

01 

LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE 
SONORIZAÇÃO A SEREM 
INSTALADOS NA PLENÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL 
DURANTE AS SESSÕES 
PARLAMENTARES E 
SUPORTE EM EVENTOS 

REALIZADOS PELA CAMARA 
MUNICIPAL. CONTENDO: 01 
Mesa de som com 16 canais 
com 1 auxiliar, caixas de som 
acústico, microfone sem fio, 
microfone com pedestal e outros 
equipamentos que se fizerem 
atender com qualidade e na 
quantidade compatível, incluindo 
cabeamento necessário para 
interligação de todo o sistema 
(Microfones, instrumentos, 
potências, caixas, insert, energia 

e etc).Conteno também a 
disponibilidade de um técnico de 
som/operador durante toda a 
sessão parlamentar. 

 

 

 

 

 

 

12 MESES 

 

 

 

 

 

R$19.616,667 

 

 

 

 

 

R$235,400,00 

 
Valor Total médio (por extenso): Duzentos e trinta e cinco mil e quatrocentos reais.  
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5. DAS CONDIÇÕES E LOCAL DA PRESTAÇÃO 
 

5.1- Para a prestação dos serviços, a contratada deverá dispor de técnico de som, com experiência 
na operação dos equipamentos que serão utilizados para a consecução do objeto. Deverá, ainda, 
disponibilizar de equipamentos próprios para a sonorização das reuniões no plenário da Câmara ou 
fora do recinto da desta (se necessário), dentre eles mesa de som, computador, microfones sem e 
com fio, pedestais para microfones, operação de sistemas de áudio e vídeo e outros que se fizerem 
necessários a atender com qualidade as necessidades da Câmara Municipal de Vitória do Xingu-
CMVX. Deve ser levado em consideração que a Câmara é composta por 09(nove) Vereadores. 
 
5.2- Os equipamentos utilizados na prestação dos serviços deverão estar sempre em perfeitas 
condições de uso, ficando a cargo da CONTRATADA a manutenção dos mesmos. 
  
5.3- A prestação dos serviços será na sede da Câmara Municipal de Vitória do Xingu ou, ainda, nos 
locais designados pela Câmara (quando necessário), podendo ser no perímetro urbano ou fora dele. 
  
5.3.1- Em todos os casos as despesas com o deslocamento do(a) CONTRATADO(A) e seus 
equipamentos ficarão por sua conta. 
 
5.3- O(A) CONTRATADO(A), com exceção das reuniões ordinárias da Câmara, será informado 
com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência sobre o local das reuniões. 
 
 
6. CONDIÇÃO FINAL 

 
6.1 A CONTRATADA se obriga a respeitar todas as condições prescritas neste Termo de 
Referência, Instrumento Convocatório e Contrato, podendo esta do contrário sofrer as penalidades 
contidas nas Leis 8.666/93 (Lei das Licitações e Contratos) e Lei 10.520/02 (Lei que Regulamenta 
a modalidade Pregão) e demais alterações posteriores. 
 

Vitória do Xingu-PA, 17 de Fevereiro de 2017. 
 
 
 

___________________________________ 

CLEONILSON DA SILVA BEZERRA 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
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