
1 – Identificação do objeto: 
 

SISTEMA DE SOM DE GRANDE PORTE: 

P.A 

• 01 console digital com 48 canais; 08 VCA; 24 Bus (vias); 

• 24 caixas de som Line Array com 02 alto-falantes de 12” 450w mais 1 driver 

1” 150w; 

• 20 caixas de subgraves com 02 alto-falantes de 18”800w; 

• 06 amplificadores para subgraves 10.000 w; 

• 06 amplificadores para médio grave 5000 w; 

• 03 amplificadores para agudo 2000 w; 

• 01 processador digital de sinal com 02 inputs analógicos e 06outputs 

analógicos; 

• 01 multicabo de 48 vias com 70m e 08 voltas; 

• Cabeamento de sinal e energia elétrica para ligação do sistema; 

• Sistema de aterramento com haste de cobre e cabo dimensionado; 

• 01 kit de DJ (02 cdj 2000 e 01 mixer 900); 

• 01 sistema de comunicação PA/monitor; 

• 01 técnico de som; 

 

• MONITOR: 

• 01 console digital com 48 canais;08 VCA; 24 Bus (vias); 

• 10 monitores com 02 alto-falantes de 12” mais drivede 2” 150 w; 

• 05 amplificadores para monitores 4000 w; 

• 01 side fill duplo por lado contendo (02 caixas de subgrave com02 alto-

falantes de 18” e 02 caixas de alta com 02 alto-falantes de 15” + drive 250 

w); 

• 01 amplificador para subgrave de 5000 w side fill; 

• 01 amplificador para médio grave 3500 w side fill; 

• 01 amplificador de agudo 2000w para side fill; 

• 01 caixa de subgrave para bateria de 02 alto-falantes de 18”; 

• 01 amplificador para subgrave de4000 w para bateria; 

• 25 pedestais grandes tipo girafa; 

• 08 pedestais pequenos tipo girafa; 

• 01 técnico de monitor; 

• 01 auxiliar de palco; 

• 01 man power de distribuição de energia elétrica estabilizada 380/220; 



• Cabeamento de sinal e energia elétrica para ligação do sistema. 

 

• MICROFONES E DIRECT BOX: 

• 04 microfones sem fio SM 58 UHF 

• 20 microfones com fio SM 58 

• 15 microfones com fio SM 57 

• 06 microfones com fio SM 81 ou condenser  

• 10 direct box passivo 

• 10 direct box ativo  

• 01 kit de microfone para bateria (01 microfone para bumbo; 02 microfones 

para caixa; 03 microfones condenser, 03 microfones para tom e surdo. 

 

BACKLINE: 

• 02 Amplificadores de Guitarra 150 W 

• 01 amplificador de baixo (01 caixa com alto-falante de 15” e 01 caixa com 

04 alto-falante de 10”, 01 cabeçote de 800 w). 

• 01 bateria completa contendo a seguinte configuração (01 bumbo 22”; 01 

pedal de bumbo; 01 maquina de Hit-hat; 01 caixa 14”; 01 stand de caixa; 01 

Tom 10”; 01 Tom 12”; 01 surdo 14”; ferragem para os tons; 03 pedestais de 

pratos tipo girafa; 01 banco. 

• 06 praticáveis pantográficos de 2x1. 

 

ILUMINAÇÃO: 

 

• 24 moving head bean 300; 

• 18 moving head spot 700; 

• 36 lâmpadas de led 3W; 

• 10 strobos led;  

• 06 brutt de 06 lâmpadas; 

• 04 maquinas de fumaça com ventiladores  

• 01 mesa controladora dmx 2044 canais com 04 universos de saída DMX; 

• 36 canais de dimmer; 

• 12 elipsos lâmpada 700 w com íris e zoom; 

• 24 lâmpadas pares 64 foco 5; 

• 10 HQI 400 w brancas e coloridas; 

• 01 man Power para ligação do sistema;  

• 02 técnico/operador de iluminação; 

• 01 auxiliares de iluminação; 

• Canhões seguidores 1200w; 



• Cabos de sinal, cabos de AC para ligação do sistema. 

• ESTRUTURA DE ALUMINIO Q30: 

• 100m de estrutura de alumínio; 

• 06 bases; 

• 06 sleev; 

• 06 pau de carga;  

• 06 talhas 01 tonelada (com cintas e anilhas); 

• 10 algemas  

• DOCUMENTOS: 

 

• ART 

• Laudo técnico  

 

• PAINEL DE LED: 

• 160 placas de led de 50x50 4mm;  

• 01 sistema de gerenciamento de vídeo.  

 

 

PALCO ESPECIFICAÇÕES 10X08: 

 

 

PALCO ESPECIFICAÇÕES 10X8: 

 

•  Palco coberto com estrutura de duas águas lona blackout, proteção UV, 

ante mofo; 

• Cobertura em estrutura espacial treliçado de alumínio tipo BOX TRUSS 

com largura de 10m e profundidade de 08m, com 06 pés de sustentação 

também em estrutura de alumínio tipo BOX TRUSS partindo do chão com 

altura de 7m. 

• Sombrite nas duas laterais e no fundo; 

• Tablado no tamanho de 10x08 com 1,40 de altura do chão com guarda 

corpo nas duas laterais e no fundo, com uma escada de 02m de largura.  

• O tablado de MDF naval de 20mm com capacita de suportar até 300 kg/m² 

e a estrutura base de tubos de ferro tipo andaime; 

• 01 house mix de PA de 4x3 com cobertura e 0,50cm do chão; 

• 70m de grade de contenção (bretes) para proteção do palco e da housemix; 

• Saia de palco na cor preta cobrindo de uma asa a outra; 

• Documentos: ART e laudo técnico. 

 



PALCO ESPECIFICAÇÕES 14X10: 

•  Palco coberto com estrutura de duas águas lona blackout, proteção UV, 

ante mofo; 

• Cobertura em estrutura espacial treliçado de alumínio tipo BOX TRUSS 

com largura de 14m e profundidade de 10m, com 06 pés de sustentação 

também em estrutura de alumínio tipo BOX TRUSS partindo do chão com 

altura de 7m; 

• Sombrite nas duas laterais e no fundo; 

• Tablado no tamanho de 14x10 com 1,70 de altura do chão com guarda 

corpo nas duas laterais e no fundo, com uma escada de 02m de largura; 

• O tablado de MDF naval de 20mm com capacita de suportar até 300 kg/m² 

e a estrutura base de tubos de ferro tipo andaime; 

• 01 house mix de PA de 4x3 com cobertura e 0,50cm do chão; 

• 120m de grade de contenção (bretes) para proteção do palco e da house 

mix. 

 

DOCUMENTOS:  

• ART e laudo técnico 

 

 

SISTEMA DE SOM DE PEQUENO PORTE: 

 

• 04 caixas de som amplificada com 01alto-falantes de 12” 450w mais 1 

driver 1” 

• 150w com tripé; 

• 01 console de som de 08 canais analógico 

• Cabeamento de sinal e energia elétrica para ligação do sistema; 

• Sistema de aterramento com haste de cobre e cabo dimensionado; 

• 01 kit de DJ (02 cdj 2000 e 01 mixer 900); 

• 01 técnico de som; 

• 06 pedestais grandes tipo girafa; 

• 02 microfones sem fio SM 58 UHF; 

• 04 microfones com fio SM 58. 

      VÍDEO: 

• 01 projetor de 4000 ansilumes com 01 entrada HDMI, 01 entrada vídeo 

composto e compatibilidade HDTV, resolução de 1024X728, formato de tela 

4:3; 

• 01 tela para projeção de 150 polegadas; 



• 01 pedestal para tela. 

     ILUMINAÇÃO: 

• 06 lâmpadas de led3W; 

• 12m de estrutura de alumínio para backdropp,02 bases, 04cubos. 

 

 

SISTEMA DE SOM DE MÉDIO PORTE: 

 

P.A 

• 01 console digital com 32 canais; 08 VCA; 16 Bus e 06 auxiliares; 

• 08 caixas de som Line Array com 02 alto-falantes de 10” 450 w mais 1 

driver 1” 

• 150 w; 

• 08 caixas de subgraves com 02 alto-falantes de 18” 800 w; 

• 04 amplificadores para subgraves 10000 w; 

• 04 amplificadores para médio grave 5000 w; 

• 02 amplificadores para agudo 2000 w; 

• 01 processador digital de sinal com 02 inputs analógicos e 06 outputs 

• analógicos; 

• 01 multi-cabo de 36 vias com 50m e 08 voltas 

• Cabeamento de sinal e energia elétrica para ligação do sistema 

• 01 kit de DJ (02 cdj 350 e 01 mixer 400). 

• 01 sistema de comunicação PA/monitor 

• 01 técnico de som. 

• MONITOR: 

• 01 console digital com 32 canais; 08 VCA; 16 Bus e 06 auxiliares; 

• 06 monitores com 01 alto-falante de 12” mais drive de 2” 150 w; 

• 03 amplificadores para monitores 4000 w; 

• 01 side fill simples por lado contendo (01 caixas de subgrave com 02 alto-

falantes de 18” e 01 caixas de alta com 02 alto-falantes de 15” + drive 250 

w); 

• 01 amplificador para subgrave de 5000 w side fill; 

• 01 amplificador para médio grave 3500 w side fill; 

• 01 amplificador de agudo 2000 w para side fill; 

• 01 caixa de subgrave para bateria de 02 alto-falantes de 18”; 

• 01 amplificador para subgrave de 4000 w para bateria; 

• 20 pedestais grandes tipo girafa; 



• 05 pedestais pequenos tipo girafa; 

• 01 técnico de monitor; 

• 01 auxiliar de palco; 

• 01 man power de distribuição de energia elétrica estabilizada 380/220; 

• Cabeamento de sinal e energia elétrica para ligação do sistema; 

• Pré Amplificador Powerplay 12 Canais. 

• MICROFONES E DIRECT BOX: 

• 02 microfones sem fio SM 58 UHF; 

• 10 microfones com fio SM 58; 

• 10 microfones com fio SM 57; 

• 03 microfones com fio SM 81 ou condenser; 

• 06 direct box passivo; 

• 06 direct box ativo; 

• 01 kit de microfone para bateria (01 microfone para bumbo; 02 microfones 

para 

• caixa; 03 microfones condenser, 03 microfones para tom e surdo; 

 

BACKLINE: 

• 01 Amplificador de Guitarra 150 w; 

• 01 amplificador de baixo (01 caixa com alto-falante de 18” e 01 caixa com 

04 

• alto-falante de 10”, 01 cabeçote de 800 w); 

• 01 bateria completa contendo a seguinte configuração (01 bumbo 22”; 01 

pedal 

• de bumbo; 01 maquina de Hit-hat; 01 caixa 14”; 01 stand de caixa; 01 Tom 

10”; 

• 01 Tom 12”; 01 surdo 14”; ferragem para os tons; 02 pedestais de pratos 

tipo 

• girafa; 01 banco; 

• 01 praticável para bateria de 2x2 com 0,40 cm de altura; 

 

ILUMINAÇÃO: 

• 08 moving head bean 300 

• 24 lâmpadas de led 3 w 

• 04 strobos atomic 3000 

• 04 mini brutt de 04 lâmpadas 

• 02 maquinas de fumaça 

• 01 mesa controladora dmx 

• 24 canais de dimmer 



• 01 man power para ligação do sistema 

• 01 técnico/operador de iluminação 

• 02 auxiliares de iluminação 

• Cabos de sinal, cabos de AC para ligação do sistema. 

• 40m de estrutura de alumínio 

• 04 base, 04 sleev, 04 pau de carga; 04 talhas 01 tonelada 

• DOCUMENTOS: 

• ART 

• Laudo técnico 

 

GRADE DE CONTENÇÃO: 

 

• Grade de contenção de aço galvanizado medindo 2,00 x 1,20m, com 

encaixe de engate rápido. 

• Grade de contenção estilo barricadas medindo: Largura 1,00 x comprimento 

1,25m x altura 1,20m, pesando 28 kg com acabamento em chapa xadrez, 

pesando 28kg. 

 

GERADORER 180KVA: 

 

• Grupo Gerador Silenciado compreendendo: Motor a diesel, Alternador, 

Painel de Controle e Carenagem/Container de Isolamento acústico    

• Geradores: Potência Aparente de 180 kVA; 

• Motor com combustível Diesel; 

• Regulador automático de tensão e freqüência; 

• Chave de distribuição de força trifásica, ‘fase’, ‘fase’, ‘fase’ ‘Terra’ e ‘Neutro’ 

nas tensões nominais de 127 v, 220 v e 380 v – 60hz, conforme solicitação; 

• Painel de Controle com fácil visualização dos comandos (voltímetro, 

amperímetro , frequencímetro, termômetro, contador de horas e etc.) nos 

momentos de checagem pela Produção e/ou Fiscalização; 

• Blindagem de ruído – Até 70 decibéis na distância de 4 metros; 

• Reservatório de combustível com tamanho mínimo o suficiente para atender 

a uma 

diária (12 horas); 

• Controle e nível de emissão de poluentes – O equipamento deverá estar 

dentro dos padrões de poluição estabelecidos pelos órgãos competentes. 

 

ACESSÓRIOS: 

• Cada Grupo Gerador deverá incluir: 



• 50 metros de cabos anti-chamas, para cada “fase” e para o “Neutro”, sendo 

a bitola mínima de 70 mm, com pontas devidamente demarcadas e 

terminais compatíveis com o equipamento. Os cabos não deverão ter 

emendas ou remendos e devem estar em bomestado de conservação; 

• Caixa intermediária para acoplamento aos equipamentos a serem 

energizados, com barramentos para conexões e tampa protetora.  

• A caixa intermediária deverá possuir tomadas, padrão ABNT, para rápida 

instalação de equipamentos;  

• Extintor de incêndio e demais materiais de segurança exigidos pela 

legislação. 

• Ferramentas para eventuais manutenções no local do evento. 

• A CONTRATADA deverá manter próximo a cada equipamento locado, 

inclusive no 

• período de antecedência de 01 (uma) hora do inicio do evento, um técnico 

devidamente 

• capacitado, devidamente uniformizado e com itens de proteção individual 

quando 

• necessários para a operação do equipamento; 

• DOCUMENTOS: 

• ART e Laudo técnico 

 

 

GERADOR DE ENERGIA 115KVA: 

 

EQUIPAMENTOS: 

• Grupo Gerador Silenciado compreendendo: Motor a diesel, Alternador, 

Painel de Controle e Carenagem/Container de Isolamento acústico; 

• Geradores: Potência Aparente de 115 kVA; 

• Motor com combustível Diesel; 

• Regulador automático de tensão e frequência; 

• Chave de distribuição de força trifásica, ‘fase’, ‘fase’, ‘fase’ ‘Terra’ e ‘Neutro’ 

nas tensões nominais de 127 v, 220 v e 380 v – 60hz, conforme solicitação; 

• Painel de Controle com fácil visualização dos comandos (voltímetro, 

amperímetro, frequencímetro, termômetro, contador de horas e etc.) nos 

momentos de checagem pela Produção e/ou Fiscalização; 

• Blindagem de ruído – Até 70 decibéis na distância de 4 metros; 

• Reservatório de combustível com tamanho mínimo o suficiente para atender 

a uma 

• diária (12 horas); 



• Controle e nível de emissão de poluentes – O equipamento deverá estar 

dentro dos 

• padrões de poluição estabelecidos pelos órgãos competentes. 

         ACESSÓRIOS: 

Cada Grupo Gerador deverá incluir: 

• 50 metros de cabos anti-chamas, para cada “fase” e para o “Neutro”, sendo 

a bitola mínima de 70 mm, com pontas devidamente demarcadas e 

terminais compatíveis com o equipamento. Os cabos não deverão ter 

emendas ou remendos e devem estar em bom estado de conservação 

• Caixa intermediária para acoplamento aos equipamentos a serem 

energizados, com barramentos para conexões e tampa protetora. A caixa 

intermediária deverá possuir tomadas, padrão ABNT, para rápida instalação 

de equipamentos; 

• Extintor de incêndio e demais materiais de segurança exigidos pela 

legislação; 

• Ferramentas para eventuais manutenções no local do evento; 

• A CONTRATADA deverá manter próximo a cada equipamento locado, 

inclusive no período de antecedência de 01 (uma) hora do inicio do evento, 

um técnico devidamente  capacitado, devidamente uniformizado e com 

itens de proteção individual quando necessários para a operação do 

equipamento; 

 

DOCUMENTOS: 

• ART e  Laudo técnico. 

 

Painel de led  

 

• 160 placas de LED PH de 50x50 4mm; 

• 01 sistema de gerenciamento de vídeo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
2 – Justificativa: 

 
        2.1  O objeto do presente termo de referência consiste na contratação de 
empresa para fornecimento equipamentos de sonorização de pequeno, médio e 
grande porte, palco de 10x14, palco 10x08, gerador 180kva e gerador de 115 kva 
e grades de contenção.  
 
              Saliento que é necessário além do fornecimento, instalação e técnicos 
conforme especificações dos itens. 
 
             Os itens são de extrema necessidade para a realização dos eventos   
suprindo as necessidades junto a Secretária Municipal de Turismo e 
Desenvolvimento Social, em virtude da demanda existente em relação as 
festividades do calendário de eventos. 
 

3 – Prazo e local de entrega e Condições de Pagamento:  
 

3.1 O pagamento será efetuado até 10 (dez) dias úteis a partir do recebimento 
da nota fiscal emitida pelo fornecedor. 
 
       3.2 A contratada deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura, as 
certidões de regularidade fiscal junto à Previdência social (CND), Receita Federal, 
Fundo de Garantia (CRF) e ao Tribunal Superior do Trabalho (CNDT). 

 
4 – Responsabilidades da Contratante:  
 
4.1 Comunicar a contratada por escrito, o não recebimento ou irregularidades 

nas mercadorias recebidas, devendo ser trocadas e seguida as especificações 
dos itens conforme registro de preço. 

 
4.2 Deverá acompanhar o prazo de entrega. 
 
4.3 Proporcionar condições para que  a contratada possa cumprir as 

obrigações pactuadas. 
  
4.4  Efetuar o pagamento nos termos estabelecidos no item deste termo de 

referência. 
 

 



5 – Responsabilidades da Contratada:  
  

        5.1 A contratada deverá entregar os itens conforme solicitados e     
especificados pela contratante. 

 
5.2 Responsabilizar-se pela quantidade e qualidade dos materiais entregues.  
 
5.3 Entregar o material no prazo e local estabelecido. 
 
5.4 Emitir nota fiscal/fatura discriminada legível e sem rasuras. 

       

        5.5 Informar a CONTRATANTE sobre qualquer dificuldade, imprevisto ou 

alteração no objeto  ou data e forma de entrega com devida justificativa. 

5.6 Todos os custos relativos a entrega dos produtos correrá por conta da 

contratada, inclusive encargos sociais, trabalhistas e outros; 

5.7 Os técnicos solicitados para a execução do serviço devem ter as devidas 

licenças para execução dos serviços; 

5.8 Devera fornecer os produtos, em boas condições de uso, bem como, possuir 

todas as especificações exigidas pela legislação vigente. 

5.9 É de inteira responsabilidade da contratada a emissões das licenças técnicas 

e ART’S. 

 

 

 

 

 

 

 


