ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO Nº 02236/2019 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 095/2019

I - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PALCO PARA OS EVENTOS DOS
DIVERSOS SETORES PREFEITURA MUNICIPAL.

1.1 - Estima-se o valor global desta licitação em R$ 278.332,69 (Duzentos e setenta e oito
mil, trezentos e trinta e dois reais e sessenta e nove centavos), com base nos parâmetros
dispostos no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA parte integrante do edital.

1.2 - O valor global estimado corresponde ao somatório dos preços médios orçados no
mercado e foram apurados para efeito de estimar-se o valor do objeto em licitação, não
vinculando as concorrentes, que poderão adotar outros que respondam pela competitividade
e, economicidade de sua proposta, atendido os fatores e critérios de julgamento estabelecidos
neste ato convocatório.
II – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
2.1 - A Ata de Registro de Preços terá vigência 12 (doze) meses, contados a partir da data
de sua assinatura.
III – DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA
LICITAÇÃO.
3.1 - A prestação do serviço será parcelada, e efetuada em até 24 (vinte e quatro) horas
contados da formalização do pedido, através do Setor de Compras e Licitações, que
requisitará os serviços à medida da necessidade de cada unidade administrativa, devendo
estes, estar em excelente estado de conservação com todos os materiais e acessórios
constantes do Anexo I do Edital, e serem instalados e retirados observado o prazo de 24 (vinte
e quatro) horas da requisição dos serviços e em até 08 (oito) horas do término do evento,
sendo de responsabilidade da empresa licitante a guarda e vigilância do equipamento, a
Prefeitura não se responsabilizar por eventuais danos decorrentes da inobservância.

3.2 - Não será permitida no momento da prestação do serviço, a substituição do serviço, ou
dos equipamentos ofertados no certame licitatório etc., bem como, não se admitirá entrega de
serviço com preço alterado ou sem prévia aceitação da Autoridade Municipal contratante.
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3.3 - Os serviços serão considerados entregues, quando devidamente instalados no local
indicado pelo Setor requisitante, no prazo indicado na proposta, correndo por conta do
adjudicatário as despesas decorrentes de frete, carga e descarga, seguros, mão-de-obra,
instalação e demais encargos etc.

3.4 - Os serviços serão recebidos pelo Setor requisitante, que, após verificado o atendimento
a todas as exigências e condições, emitirá o atestado de recebimento definitivo ou
recebimento provisório, no caso de entrega parcial.

3.5 - A substituição dos serviços ou a sua complementação não eximem o adjudicatário da
aplicação de penalidade por descumprimento da obrigação previstas no edital.
IV – DAS OBRIGAÇÕES:
a) A Compromissária Fornecedora deverá arcar com todas as despesas para cumprimento
da execução do objeto desta licitação e descrito neste termo;

b) O prazo de execução estabelecido no item 3.1 acima deverá ser rigorosamente obedecido,
a fim de não haver prejuízo para a Compromissária Compradora;

c) O não cumprimento das obrigações, inclusive com relação ao prazo de execução, ensejará
a aplicação das penalidades estabelecidas no edital.
V – DESCRITIVO E ESTIMATIVA DE CONSUMO
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

01

SONORIZAÇÃO MECÂNICA PROFISSIONAL DE
PEQUENO PORTE - Prestação de serviço de
sonorização compatível com cerimônia do tipo
corporativa com os equipamentos relacionados a seguir,
ou equivalente/similar: 02 Caixas de Som com 400 Watts
de potência RMS cada, ativa ou passiva, (caso não seja
amplificada, 01 amplificador com 1000 watts RMS). 01
Mesa de Som com 08 canais 01 Notebook com leitor de
CD/DVD, 02 Microfones com fio, 01 microfone sem fio
UHF, 02 pedestais para microfone, 02 pedestais para
caixas *Cabeamento necessário para ligação do sistema
SONORIZAÇÃO ARTÍSTICA PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE (SEM BACK LINE) - Prestação de serviço
de sonorização compatível com eventos de pequeno porte
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(sem back line) com os equipamentos relacionados a seguir, ou equivalente/similar: * Sonorização de PA contendo;
02 Caixas de som Subgrave de 1600 watts RMS de potência cada, 02 Caixas de Som de 850 Watts RMS cada. 01
Amplificador 6.000 watts RMS, para os subgraves, 01 Amplificador 3.000 watts RMS, para os Graves, 01 Amplificador
3.000 watts RMS, para os médio-graves 01 Amplificador
1.000 watts RMS, para médio-agudo. 04 Monitores com 400
watts RMS cada, ativo ou passivo, 2 Amplificadores 2.000
watts RMS, (caso o monitor não seja amplificado); 01 Mesa
de Som com no mínimo; 24 canais de entrada (input) e no
mínimo 08 auxiliares (output), 01 Notebook com entrada
para DVD, 01 multi cabo com 30 metros (mínimo) / com 28
vias XLR balanceadas 01 multi cabo de sinal com 30 metros
(mínimo) / mínimo 8 vias. 01 main power trifásico de no mínimo 200 amperes para controle e alimentação do sistema,
01 Processador Digital 3 vias, (caso o sistema seja em 4
vias – utilizar 02 processadores digitais 3 vias), 08 Microfones com fio para vocal, 02 Microfones sem fio UHF para voz
04 Microfones para instrumentos, 01 kit de microfones para
bateria com 08 Microfones, no mínimo, específicos para
cada peça. 05 Direct Box passivos ou ativos 15 pedestais
de microfone tipo girafa, cabos para todos os microfones.
* Iluminação 01 Dimmer Digital DMX com 6 canais de 2000
watts, 01 Máquinas de Fumaça com controle DMX, 12 Refletores PAR LED 54/3, 01 Mesa Controladora de Luz. Base
necessária para a fixação da iluminação; *Cabeamento necessário para ligação do sistema (energia e sinal), valendo
ressaltar que deverá estar devidamente aterrado conforme
determinação das normas vigentes.
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As ARTs, e outros documentos necessários para a execução dos serviços são de responsabilidade do contratado.
SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO CENICA PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE (COM BACK LINE): - Prestação de serviço de sonorização compatível com eventos de
pequeno porte, (em especial para apresentações musicais)
com os equipamentos relacionados a seguir, ou equivalente/similar: * Sonorização de PA; 04 Caixas de som Subgrave de 1600 watts RMS de potência, cada, 04 Caixas de
Som de 850 Watts RMS cada, 01 Amplificador de 6.000
watts RMS, para os subgraves, 01 Amplificador de 3.000
watts RMS, para os Graves, 01 Amplificador de 3.000 watts
RMS, para os médio-graves e 01 Amplificador de 1.000
watts RMS, para médio-agudo, 04 Monitores com 400 watts
RMS, ativo ou passivo, 02 Amplificadores 2.000 watts RMS,
(caso o monitor não seja amplificado); 01 monitor subgrave
para bateria com 600 watts RMS, ativo ou passivo, 1 monitor com 400 watts RMS, ativo ou passivo, 01 Amplificador
com 1.000 watts RMS (caso os monitores para a bateria não
sejam amplificados)
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01 Mesa de Som com, no mínimo, 24 canais de entrada (imput) e no mínimo 08 auxiliares (output) 01 Notebook com
entrada para DVD, 01 multi cabo com 30 metros (mínimo) /
com 28 vias XLR balanceadas 01 multi cabo de sinal com
30 metros (mínimo) / mínimo 8 vias. 01 main power trifásico
de no mínimo 200 amperes para controle e alimentação do
sistema, 01 Processadores Digital 3 vias (caso o sistema
seja em 4 vias – utilizar 02 processadores digitais 3 vias) *
Backline: 02 caixas para contra-baixo sendo uma com um
alto falante de 15” e outra com 4 alto falantes de 10” 01 Cabeçote (amplificador) para contra baixo de no mínimo 200
watts RMS. 01 Amplificador para Guitarra (combo) c/2 alto
falantes de 12’’ 01 Bateria Completa, no mínimo 5 peças. 01
kit de microfones para bateria com 08 Microfones, no mínimo, específicos para cada peça. 08 Microfones com fio
para vocal, 02 Microfones sem fio UHF para voz, 04 Microfones para instrumento, 06 Direct Box passivos ou ativos,
14 pedestais de microfone tipo girafa, 10 clamp (garras)
para suporte de microfones, 04 Praticáveis telescópicos ou
pantográficos, 01 powerplay mínimo 08 canais. 08 fones de
ouvido para o power play acompanhado de cabeamento, de
no mínimo 10 metros;
* Iluminação 01 Dimmer Digital DMX com 6 canais de 2000
watts 01 Máquinas de Fumaça com controle DMX 06 Refletores em Aluminio polido com lâmpadas PAR 64/ 1000 watts
/ foco 1 e 5 04 Moving Beam 230 7R 12 Refletores PAR LED
54/3, no mínimo 02 mini brutt com 4 lâmpadas DWE de 650
watts 01 Mesa Controladora de Luz l Obs.: Treliças em Alumínio, no mínimo P25, ou Grid de Box Truss em Alumínio,
mínimo P25, necessário para a fixação da iluminação na
parte superior do palco; *Cabeamento necessário para ligação do sistema (energia e sinal), valendo ressaltar que deverá estar devidamente aterrado conforme determinação
das normas vigentes
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As ARTs, e outros documentos necessários para a execução dos serviços são de responsabilidade do contratado.
ESTRUTURA DE PALCO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO CENICA PROFISSIONAL DE MÉDIO PORTE (para
público de 800 a 2000 pessoas): - Prestação de serviço de
sonorização compatível com eventos de pequeno porte (cerimônias em locais aberto, apresentações musicais) com os
equipamentos relacionados a seguir, ou equivalente/similar:
* Palco Coberto: Palco coberto (mínimo Q25), com fechamentos laterais em tela preta tipo sombrite ou, em casos de
chuva, lonas anti chamas laterais e traseira, escada de
acesso. Medidas do palco: 8,0 metros de frente e 6,0 metros
de fundo, pé direito com 6 metros. Cobertura do palco em
lona anti chamas. * Aterramento do palco conforme normas
vigentes. House Mix: de 3 metros (frente) x 2 metro (fundo)
x 3 metros (altura), coberto com lonas anti chamas e, em
caso de chuva, fechamento lateral e traseiro com lonas anti
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chamas. Altura do piso acompanhando o palco. Fechamento (saia): em tecido preto ao redor de todo o palco Piso:
Dimensões 8 metros de frente x 6 metros de fundo x 1,3
altura, com praticáveis (2 metros por 1 metros) telescópico
ou pantográfico), em madeira de compensado naval, estrutura metálica. Fechamento com gradil ao redor do palco. *
Sonorização de PA: 08 Caixas de Som de 850 Watts RMS,
no mínimo, sendo caixas com sistema Fly ou LineArray contendo 02 alto falantes de 12” e um driver titânio de 3” ou 01
alto talante de 15”, 01 de 10” e um driver titânio 3” ou 01
falante de 12”, 01 de 10” e 02” driver titânio de 1,75”. (fica à
critério da empresa vencedora a utilização de estrutura de
Andaimes e ou Box Truss para suspensão do sistema). 08
Caixas de som Subgrave de 1600 watts RMS de potência,
no mínimo, com 02 alto falantes de 18”. 04 Monitores de
Palco com 400 watts RMS, no mínimo, ativo ou passivo,
contendo um alto falante de 15’’, 12’’ ou 10” e um driver titânio 1” 02 Amplificadores 2.000 watts RMS, no mínimo, em
4 OHS (caso o monitor não seja amplificado); 02 Amplificadores 6.000 watts RMS, no mínimo, em 2 OHS, para os subgraves 02 Amplificadores 4.000 watts RMS, no mínimo, em
2 OHS, para os médio-graves 02 Amplificadores 1.000 watts
RMS, no mínimo, em 2 OHS, para médio-agudo 01 Processadores Digital 3 vias (caso o sistema seja em 4 vias – utilizar 02 processadores digitais 3 vias) 01 Mesa de Som Digital com 32 ou 48 canais (conforme a necessidade) 01 Aparelho de CD player / Notebook 01 multi cabo com 40 metros
(mínimo) / splitado 48 vias / com 48 vias XLR balanceadas
01 multi cabo de sinal com 40 metros (mínimo) / mínimo 8
vias. 01 main power trifásico de no mínimo 200 amperes
para controle e alimentação do sistema * Backline 01 Mesa
de Som Digital com 32 ou 48 canais, conforme a necessidade (conforme haja exigências da banda contratada) 02
caixas para contra-baixo sendo uma com um alto falante de
15” e outra com 4 alto falantes de 10” 01 Cabeçote (amplificador) para contra baixo de no mínimo 200 watts RMS. 01
Amplificador para Guitarra (combo) c/2 alto falantes de
12’’(se houver necessidade acrescentar mais um) 01 Bateria Completa, no mínimo 5 peças. 01 kit de microfones para
bateria com 08 Microfones, no mínimo, específicos para
cada peça. 10 Microfones com fio para vocal 04 Microfones
sem fio UHF para voz 10 Microfones para instrumento 10
Direct Box passivos ou ativos 10 pedestais de microfone
tipo girafa 10 clamp (garras) para suporte de microfones 04
Praticáveis telescópicos ou pantográficos 01 powerplay, mínimo 08 canais. 08 fones de ouvido para o power play acompanhado de cabeamento, de no mínimo 10 metros; * Iluminação 01 Dimmer Digital DMX com 24 canais de 2000 watts
02 Máquinas de Fumaça com controle DMX 02 Ventiladores
(dispersão fumaça) 12 Refletores em Aluminio polido com
lâmpadas PAR 64/ 1000 watts / foco 1 e 5 08 Moving Beam
230 7R 12 Refletores PAR LED 54/3, no mínimo 02 mini
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brutt com 6 lâmpadas de 650 watts 01 Mesa Controladora
de Luz Digital 01 main power trifásico de no mínimo 200 amperes para controle e alimentação do sistema Obs.: Treliças
em Alumínio, no mínimo P25, ou Grid de Box Truss em Alumínio, mínimo P25, necessário para a fixação da iluminação
na parte superior do palco; *Cabeamento necessário para
ligação do sistema (energia e sinal), valendo ressaltar que
deverá estar devidamente aterrado conforme determinação
das normas vigentes.
As ARTs, Laudo de Inflamabilidade (coberturas), e outros
documentos necessários para a execução dos serviços são
de responsabilidade do contratado.
Prefeito Municipal
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