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ANEXO VI 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2020 
 
1 - DO OBJETO: Este Termo de Referência tem por finalidade estabelecer e especificar os parâmetros 
para locação de carro de som, para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos do 
município de Almeirim, com as seguintesespecificações: 

ITEM DESCRIÇÃO  UND QUANT V.UNIT 

01 Veiculo volante (Carro som) HORA 2.000  

02 Aparelhagem  HORA 2.000  

03 

Transmissão através de Rádio FM das Sessões Ordinárias 
e/ou Solenes da Câmara Municipal de Almeirim, nos dias e 
horários das mesmas, durante o ano de 2020/2021, utilizando 
os equipamentos da referida emissora, transmissão essa que 
atenderá parte do município de Almeirim via transmissor de 
Frequência Modulada (FM) e através de Aplicativo criado para 
ser acessado em qualquer parte do território nacional através 
da internet. 

MÊS 12 

 

 
2 – ESPECIFICAÇÕESGERAIS: 

2.1. As despesas para o processamento e pagamento dos objetos da Ata de Registro de Preços, 
correrão por conta do orçamento geral dos órgãos (Secretarias) participantes para o exercício de 2020; 

2.2. As despesas dos exercícios subsequentes correrão à conta das Dotações Orçamentárias 
consignadas para essa atividade no respectivo exercício, ficando estas condicionadas à previsão nas 
Leis Orçamentárias Anuais (LOA’s). 
2.3. A execução do serviço será de acordo com as necessidades da PMA mediante Ordem deServiço; 
2.4. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal na Secretaria 
deFinanças. 

 
3 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA DOCONTRATO: 
3.1.Oprazodeexecuçãoeavigênciadocontratoterãoinícioapartirdadatadesuaassinaturaeterãoduração de 
12 (doze) meses, podendo ser prorrogados nas condições e nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alteraçõesposteriores. 

 
4 – O combustível será de responsabilidade da Empresa Vencedora. 

 
 
 

Almerim (PA) 10 de fevereiro de 2020. 
 

Heltton Roger Silva Borges
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