
CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLÂNDIA 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2021 - CREDENCIAMENTO 

EXTRATO DO TERMO CREDENCIAMENTO Nº 01/2021 
Objeto: CREDENCIAMENTO de emissoras de radiodifusão em frequência modulada (AM ou FM) que sejam 
sintonizadas em todo o território urbano do Município de Petrolândia e pelo menos parte da sua área rural, para a 
prestação de serviços de veiculação de boletim informativo para divulgação dos atos institucionais, através de 
reportagem das sessões da Câmara de vereadores de Petrolândia, com (01) uma inserção semanal com duração de 
no mínimo 06 (seis) minutos de duração de transmissão, divulgação de publicidade de utilidade pública e/ou 
publicidade institucional da Câmara de Vereadores de Petrolândia, para veiculação na forma falada, pelo tempo de 
30 segundos, e prestação de serviços de locutor noticiarista para gravação dos boletins semanais, nos termos e 
condições estabelecidas no presente instrumento, pelo período de 06 (seis) meses, prorrogáveis por iguais e 
sucessivos períodos. 

ITEM QUANT UNID. ESPECIFICAÇÃO 
VALOR  

UNIT. R$ 
VALOR 

TOTAL R$ 
 
 

01 
 
 

24 BOLETINS 

Boletim informativo para divulgação dos atos 
institucionais, através de reportagem das sessões da 
Câmara de vereadores de Petrolândia, com (01) uma 
inserção semanal com duração de no mínimo 06 (seis) 
minutos de duração de transmissão. 

 
R$ 625,00 

 
 

R$ 15.000,00 
 

02 24 UND 
Prestação de serviços de locutor noticiarista para 
gravação dos boletins semanais. 

R$ 300,00 
 

R$ 7.200,00 
 

03 
 

10 
 

INSERÇÕES 
 

Serviço de divulgação de publicidade de utilidade 
pública e/ou publicidade institucional da Câmara de 
Vereadores de Petrolândia, para veiculação na forma 
falada, pelo tempo de 30 segundos. 

 
R$ 65,00 

 
 

 R$ 650,00 
 
 

TOTAL GERAL R$ 22.850,00 
 

Amparo Legal: Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93. 
Credenciada: RADIO ITUPORANGA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 83.499.541/0001-33 
Vigência: 18/10/2021 até 18/04/2022, podendo ser prorrogado. 
 
Petrolândia, em 18 de outubro de 2021. 
  
 
Angela Adriana Krindges da Mota 
Presidente da Câmara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


