
República Federativa do Brasil 

Estado do Pará 

PREFEITURA DE AVEIRO 
PODER EXECUTIVO 

 

 

Avenida Humberto Frazão, s/n, Bairro Centro, CEP: 68150-000, Aveiro/PA. 

Secretaria Municipal de Administração de Aveiro-Pará 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

Registro de menores preços para a locação de equipamentos para promoção de eventos, tais como: som, 

iluminação, palco, etc, para atender as demandas dos Fundos e Secretarias Municipais da Prefeitura de 

Aveiro-Pará. 

 

2. DO TERMO 

Este termo de referência foi elaborado pela Secretaria Municipal de Administração com a colaboração do 

Setor de licitações da Prefeitura de Aveiro, onde as dúvidas poderão ser sanadas. 

 

3. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
ITE

M DESCRIÇÃO EVENTO Und 
QUA

NT P.UNIT. P. TOTAL 

01 

Locação de Palco 

Treliçado, incluindo 

escadas, cobertura, 

proteção, com todos os 

itens de segurança. 

Datas comemorativas do 

calendário municipal, 

apresentações culturais, 

eventos esportivos, 

religiosos, folclóricos, 

históricos, tradicionais, festas 

tradicionais ribeirinhas, e na 

sede do município. 

Locação 4 R$ 12.400,00 R$ 49.600,00 

02 

Locação de sistema de 

Som com os seguintes 

itens: 08 caixas para 

grave, 6 para médio, 1 

retorno de palco, 2 

microfones, mesa de 

16 canais, cabos de 

áudio. 

Datas comemorativas do 

calendário municipal, 

apresentações culturais, 

eventos esportivos, 

religiosos, folclóricos, 

históricos, tradicionais, festas 

tradicionais ribeirinhas, e na 

sede do município. 

Locação 4 R$ 6.233,33 R$ 24.933,33 

03 

Locação de 

equipamentos para 

Iluminação 4 canhões 

de luz 

Datas comemorativas do 

calendário municipal, 

apresentações culturais, 

eventos esportivos, 

religiosos, folclóricos, 

históricos, tradicionais, festas 

tradicionais ribeirinhas, e na 

sede do município. 

Locação 4 R$ 1.533,33 R$ 6.133,33 

04 

Contratação de Banda 

Musical Regional, 

tocando todos os 

ritmos, show com 

duração de 2h:30min. 

Datas comemorativas do 

calendário municipal, 

apresentações culturais, 

eventos esportivos, 

religiosos, folclóricos, 

históricos, tradicionais, festas 

tradicionais ribeirinhas, e na 

sede do município. 

Und 4 R$ 13.733,33 R$ 54.933,33 

05 

Contratação de Banda 

Musical Local, 

tocando todos os 

ritmos, show com 

duração de 2h:30min. 

Datas comemorativas do 

calendário municipal, 

apresentações culturais, 

eventos esportivos, 

religiosos, folclóricos, 

históricos, tradicionais, festas 

Und 4 R$ 3.833,33 R$ 15.333,33 
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tradicionais ribeirinhas, e na 

sede do município. 

06 

Contratação de duas 

Bandas Musicais 

Gospel, tocando 

louvor, show com 

duração de 2h:30min, 

cada Banda. 

Datas comemorativas do 

calendário municipal, 

apresentações culturais, 

eventos esportivos, 

religiosos, folclóricos, 

históricos, tradicionais, festas 

tradicionais ribeirinhas, e na 

sede do município. 

Und  R$ 13.933,33 R$ 55.733,33 

TOTAL R$ 206.666,67 

 

4. DO FORNECIMENTO DO OBJETO 

Os produtos deverão ser entregues na sede do Município de Aveiro-Pará. 

 

5. DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do(s) contrato(s) será da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2019. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

GILBERTO GONCALVES  

Pregoeiro  
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