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TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1- OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS QUE OBJETIVA A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 

PARA O A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E ILUMINAÇÃO, 

SHOW PIROTÉCNICO E SONORIZAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, EM SUAS 

DIVERSAS AÇÕES, TAIS COMO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS E EVENTOS EM 

GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS. 

 

ITEM DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO UND 
QTD. 

MIN. 

QTD. 

MAX. 

1 
Sistema de Sonorização 

completo Para shows 

Serviço de locação de PA - 
sistema line-16 caixas para 
cima penduradas em 
andaimes de 1m e meio de 
largura por 1m de 
profundidade e 7m de altura 
para cada lado e 16 caixa de 
sub, 04 rack de potência, com 
cabeamento p/ alimentação 
de sistema multi cabo 36 vias 
e duas mesas digitais 32 
canais, som de palco-side 
duplo p/ bateria, 1 monitor 
duplo p/ bateria, 1 monitor 
duplo p/ percussão, 4 canais 
de fone de ouvido, 1 kit de 
microfone p/ bateria, 7 de 
percussão, 4 microfone p/ voz 
com fio, 2 microfone s/ fio, 20 
pedestais, 1 cubo guitarra, 1 
cubo de baixo, 25 cabos 
canones, 20 cabo p10 p/ 
ligação instrumental. 

Diária 1 15 

2 Sistema de Sonorização básico 

Locação de Sistema de 
sonorização completo 
incluindo caixas de som e 
microfones para atender 
espaço fechado de até 100 
pessoas 

Diária 1 15 

3 Sistema de Sonorização médio 

Locação de Sistema de 
Sonorização completo 

incluindo caixas de som e 
microfones para atender 

espaço fechado de 101- 250 
pessoas 

Diária 1 15 

4 
Sistema de Sonorização 

grande porte 

Locação Sistema de 
Sonorização completo 
incluindo caixas de som e 
microfones para atender 
espaço fechado de 251- 400 

Diária 1 10 
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pessoas 

5 Serviço de Iluminação 

Locação de Serviço de 
locação de 4 varas de 
refletores PA 64 com 32 
refletores, 8 moving, 32 
refletores de led, 4 mini blut 
com 6 lâmpadas cada, 1 mesa 
de iluminação para 200 
aparelhos dmx 512, 
cabeamento de alimentação e 
2 máquinas de fumaça. 

Diária 1 20 

6 Sistema de Aparelhagem 

Locação de 16 canais sub 
grave, 16 caixas line, com 
força e cabiamento de 
alimentação e sinal, tenda 
8mx8m p/ comando de DJ e 
iluminação de ponta, ou seja 
grande porte, tela de led p10 
ou p7. assim com 
hospedagem, alimentação 
combustível por conta do 
contratado . 

Diária 1 12 

7 Trio Elétrico 

Locação e operação de TRIO 
ELETRICO, de médio porte 
com sistema de SOM com 16 
médios grave de cada lado, 
16 subgrave de falante de 18 
spi cada lado, 16 T.I 408 de 
cada lado frente e fundo, 08 
médio grave, 08 T.I 408,01 
mesa digital de 32 canais 
sondcraft, 01 sub para bateria, 
05 fones de ouvido, 08 
monitor eletrovoz, 01 cubo de 
guitarra, 03 microfones com 
fio, 02 microfones sem fio, 05 
pedestais 01 grupo gerado de 
80 KVA, PALCO com 07mna 
estrutura superior e estrutura 
lateral com 09m e frontal 
2,40m, escada de aceso, 
camarim climatizado e 
iluminado  

Diária 1 8 
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8 Caretinha Sonora 

Locação de CARRETINHA 
SONORA, com capacidade 
para 300m² com 06 sub grave 
de falante de 18 spi graves, 
06 médios com falante de 
15spi, 06 cornetas,06 TI, 01 
mesa digital de 24 canais, 
01processador digital de 
caixa, 01 equalizador estéreo 
de 31 bandas, 02 microfones 
com fio, 02 microfones sem 
fio, 01 iluminação completa e 
01 Djs. 

Diária 1 10 

9 Grupo Gerador 

Locação de 150 kva ou 
superior, gabinado silencioso 
(em perfeito estado de 
conservação), não incluído 
abastecimento. 

Diária 1 10 

10 Telão de Led 

Locação de Painel 6x2m em 
led de alta resolução p10, com 
dimensões 240x400mm, com 
processador de vídeo, 
estrutura de box em alumínio, 
cabos e acessórios, 
computador com sistema de 
projeção. 

Diária 1 15 

11 Palco Grande 16m x 14m 

Em estrutura de alumínio pé 
direito de 9,00m, montado 
sobre piso em compensado 
naval antiderrapante 
estruturado em perfil metálico 
2,10m de altura, fechamentos 
em lona vinílica,tenda em 
estrutura tubular metálica, 
devendo a lona ter gramatura 
mínima de 550g/m2, com 
02(dois) camarins 3x3 
climatizado. 

Diária 1 6 

12 Banda Regional 

Contratação de produtora de 
eventos para subsidiar a 
execução de show de 
02h30min minutos de BANDA 
REGIONAL, que detenha no 
mínimo02 vocais, 08 músicos 
(com guitarra, baixo, violão, 
cavaco, bateria, teclado, etc.). 

Diária 1 10 

13 Banda Local 

Contratação de produtora de 
eventos para subsidiar a 
execução de show de 
02h30min de BANDA LOCAL 
que tenha no mínimo 02 
vocais, 04 músicos (com 
guitarra, baixo, violão, cavaco, 
bateria, teclado, etc.). 

Diária 1 15 
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14 Show Pirotécnico 

Fogos outdoor, tortas de 
pistolas 12 tiros, morteiros, 
coloridos, cascata, rojões, 
foguetes, tempo de duração 
de queima até 03 minutos. 

Diária 1 5 

15 Segurança 

Segurança contendo 10 
aparelhos Tipo walkie talkie, 
com sistema de mãos livres e 
com pilhas novas e de 
reposição, para utilização em 
evento. 

Diária 1 200 

16 Banheiros 

Banheiros químicos tipo 
standard em polietileno, 
incluindo higienização, 
manutenção e limpeza para 
15 dias de utilização. 

Und 1 30 

17 Cerca de proteção 
Cerca modulada metálica nas 
dimensões de 2,00x1,00m de 
altura 

Und 1 250 

18 Palanque 

Palanque em estrutura 
modulada metálica, nas 
dimensões de 12,00x6,00m 
(0,90mx1,30m) de altura, com 
piso compensado estruturado 
com perfil metálico, revestido 
na sala, guarda copo tubular, 
pintado com tinta PVC na cor 
preta, coberto com tenda em 
lona vilínica. 

Und 1 10 

19 Praticáveis 

Praticáveis para sincronização 
em estrutura modulada 
metálica, nas dimensões de 
2m x 1,0m de altura, com piso 
em compensado estruturado 
com perfil metálico, pintado 
com PVA na cor preta. 

Und 1 10 

20 Tenda 

Tenda em estrututra 
modulada metálica, nas 
dimensões de 10,00x10,00, 
coberta em lona vilínica com 
camada de PVC que filtra os 
raios solares 

Und 1 10 

21 Decoração para ambiente 

Tecidos para senário, capas 
de cadeiras, Toalha Fina 
Central para a mesa de 
autoridades, Arranjo de chão 
com folhagem, folhas e flores 
tropicais, de 1,5m de largura, 
na altura máxima da mesa, 
Estrutura para Banners de 
grande porte. 

Unid 1 10 

22 Projetor Multimídia 
Com controle remoto (2700 
lumens) e com operador. 

Diária 1 10 
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23 Cerimonialista 

Profissional com experiência 
na atividade. Deverá conduzir 
o evento durante o período de 
duração. O profissional deverá 
possuir desenvoltura para 
apresentação de eventos, 
com conhecimento de normas 
de Cerimonial Público, possuir 
características de 
improvisador, ter segurança e 
conhecer bem os passos do 
evento, ter cuidado com a 
aparência, discrição e 
sobriedade, postura correta e 
trajar roupas bem talhadas e 
discretas. 

Diária (8 

horas) 
1 20 

24 Garçom 
Profissional com experiência 
na atividade para atendimento 
na mesa diretora do auditório. 

Diária (8 

horas) 
1 20 
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