ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
PODER EXECUTIVO
CNPJ (MF) 01.614.112/0001-03

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO
Constitui objeto do presente certame contratação CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PALCO, SOM E DEMAIS
NECESSIDADES PARA SEMANA DA PATRIA NO MUNICIPIO DE BELTERRA. para serem utilizados nos dias de comemoração
da independência do Brasil.

OBJETIVOS: as atividades comemorativas visam proporcionar:
 A compreensão do real motivo de se comemorar a Semana da Pátria;
 A reflexão sobre o que é ser patriota;
 Ter amor à Pátria e valorizar os mártires nacionais a partir do conhecimento da nossa história;
 O conhecimento e valorização dos direitos e deveres de todos nós como cidadãos livres e
independentes, observando a trajetória desde a independência ate a atualidade.
2. ESPECIFICAÇÃO DOS LOTES E QUANTITATIVOS
Valor
UND

LOTE 01
I
t
e
m
1

QT

Unidade

Descrição

Palanque

3
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Palanque
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Diárias

Palanque para autoridades e convidados
medindo 16X4X1,20 (CxLxA)
com
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01 Mesa Digital 16 Canais,
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Portal

QU

03 Microfones sem fio
02 Amplificadores Line
02 Amplificadores Sub
01 Processador
06 Line Array 1225w
04 Sub 1600w
10 Caixas de Som 500 watts pequenas p/
poste, com sistema de transmissão com o
som principal
Disciplinadores 1,20 X 1,00 m

Metros

2 Portais de entrada e saída cada um
medindo 5x5x7m (AxAxL)

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Belterra – SEMED realiza
anualmente as atividades alusivas à semana da pátria, atividade estas que iniciam no dia primeiro (01/09) e
se estendem ate dia sete (07/09). Nesse período, os bens licitados atenderão a desfiles cívicos,
apresentações culturais e de fanfarras tradicionais de nosso município e de municípios vizinhos. Essas
atividades visão despertar nos cidadãos o espírito cívico e amor à pátria, bem como motivar e despertar nos
discentes e em toda Comunidade Escolar o amor e o respeito por todos que lutaram para fazer desse país
uma nação independente.
Dessa forma, há a necessidade de um procedimento licitatório, especialmente na modalidade Pregão
e a adoção obrigatória critério de julgamento do “Menor Preço”. A solicitação visa à aquisição do bem em
menor preço e a conseqüente redução de custos sem perder ou minimizar, para tanto, a qualidade da
prestação de serviço.
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A montagem dos bens licitados deve esta pronta para sua utilização exatamente no dia 01/09 e é de
total responsabilidade da empresa ganhadora do processo. Os mesmos deverão ficar no local ate o dia 07/09
quando se encerram as atividades alusivas á pátria
4. PRAZO DE EXECUÇÃO
4.1. A execução dos serviços que são objeto desta licitação ocorrerá obrigatoriamente entre os dias
02/09/2017 ao dia 07/09/2017.
4.2 Devendo toda a estrutura está completamente pronta para uso até as 14h do dia 02/09/2017 e a
desmontagem/retirada do material objeto da licitação deverá ser obrigatoriamente ate o dia 09/09/2017.
5. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
A classificação orçamentária, correrá em conformidade com o orçamento do ano de 2017
12.365.0007.2.272.3.3.90.39.00.010000
6. DISPOSIÇÕES GERAIS
A responsabilidade pela Contratação dos objetos do presente certame será da Secretaria Municipal de
Educação, cultura e Desporto – SEMED.

_____________________________________________________
José Geciney Silva Feitosa
Coordenador de Logística e Manutenção
PORT. Nº 109/2017 – SEMED/DESPES

