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TERMO DE REFERÊNCIA 

 
Justificativa:  Tendo em vista as necessidades da Prefeitura, das Secretarias Municipais, Fundos e 
Autarquia, para a contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Locação de 
Estrutura e Iluminação e Sonorização com montagem e desmontagem, em suas diversas ações, tais 

como apresentações artísticas e culturais e eventos em geral,  que serão destinados para atender 

servidores públicos que estejam a serviço desta municipalidade, a serem realizados nos próximos 
12 ( doze ) meses, justificamos esta aquisição. 

 

 
ESTRUTURAS MODULARES 

            
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE 

QTD. 
MIN 

QTD. 
MAX.  

VALOR 
UNIT 

VALOR TOTAL 

1 

LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA CAPACIDADE DE ATÉ 
500 LUGAR E Sem estrutura modulada metálica, piso em 
compensado ante derrapante, estruturado com perfil 
metálico, largura mínima de degrau 0,61m, revestimento no 
fundo com 2,20m de altura mínima, 
em tapume metálico pintado com tinta ante ferruginosa na 
cor prata metálica, considerar espaçamento de 0,60m por 
pessoa, passarela frontal de 01.70 m mínimo, altura entre 
degraus de 0,25m nos três primeiros degraus (espaço 
destinado a terceira idade), e altura máxima de 0,33m nos 
degraus restantes. 

Diária 2 15     

2 

LOCAÇÃO DE ARQUIBACANDA COBERTA COM 
CAPACIDADE DE ATÉ 500 LUGARES 
Em estrutura modulada metálica, piso em compensado ante 
derrapante, estruturado com perfil metálico, largura mínima 
do degrau de 0,61m, revestimento no fundo com 2,20m de 
altura mínima, em tapume metálico pintado com tinta ante 
ferruginosa na cor prata, considerar espaçamento de 0,60m 
por pessoa, passarela frontal de 01,70m mínimo, altura 
entre degraus de 0,25m nos três primeiros degraus (espaço 
destinado a terceira idade), e 0,33m nos degraus restantes. 
Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular 
metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima 
de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior 
conforto térmico no ambiente. 

Diária 2 15     

3 

CAMARIM MED. 4 X 4M Climatizado, composto de estrutura 
de alumínio, com montantes de 02,70m de altura, e placas 
formica da tipo TS na cor branca brilhante, piso em 
compensado ante derrapante estruturado com perfil metálico 
recapeado com carpete na cor preta, cobertura deverá ser 
em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica 
galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 
550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto 
térmico no ambiente. 

Diária 2 15     

4 

CAMAROTE 1 UN  
Em estrutura tubular metálica nas dimensões de 4,00m x 3,00 x 
2,10m de altura, pé direito de 2,50m, piso em compensado ante 
derrapante, estruturado com perfil metálico pintado com tinta 
PVA na cor preta, revestido na saia, fundos e laterais até o guarda-
corpo com tapumes metálicos, pintado com tinta ante ferruginosa 
na cor prata, cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda 
em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter 
gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a 
proporcionar maior conforto térmico no ambiente. Com 
capacidade para 20 lugares 

Diária 5 20     

5 

CAMAROTE 1 UN  
Em estrutura tubular metálica nas dimensões de 4,00m x 3,00 x 
2,10m de altura, pé direito de 2,50m, piso em compensado ante 
derrapante, estruturado com perfil metálico pintado com tinta 
PVA na cor preta, revestido na saia, fundos e laterais até o guarda-
corpo com tapumes metálicos, pintado com tinta ante ferruginosa 
na cor prata, cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda 
em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter 

Diária 5 20     
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gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a 
proporcionar maior conforto térmico no ambiente. Com 
capacidade para 20 lugares 

6 

PALANQUE MED. 8 X 4MEm estrutura tubular metálica, com 
pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ 
polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, com 
pisos em compensado naval ante derrapante, com 15 mm de 
espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem 
a utilização de pregos.• Cobertura em lona vinílica sobre tenda 
em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter 
gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a 
proporcionar maior conforto térmico no ambiente.• As bases 
deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos 
metálicos com espessura mínima de 1¼ polegadas de modo a se 
fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura.• Os 
palanques devem ser guarnecidos por guarda-corpos em 
estrutura tubular metálica, com no mínimo duas linhas de tubos 
galvanizados de diâmetro mínimo de 1½ polegadas (48,30 mm) e 
espessura mínima de paredes com 3 mm 

Diária 2 15     

7 

PALANQUE MED. 6 X 4M Em estrutura tubular metálica, com 
pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ 
polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, com 
pisos em compensado naval ante derrapante, com 15 mm de 
espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem 
a utilização de pregos.• Cobertura em lona vinílica sobre tenda 
em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter 
gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a 
proporcionar maior conforto térmico no ambiente.• As bases 
deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos 
metálicos com espessura mínima de 1¼ polegadas de modo a se 
fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura.• Os 
palanques devem ser guarnecidos por guarda-corpos em 
estrutura tubular metálica, com no mínimo duas linhas de tubos 
galvanizados de diâmetro mínimo de 1½ polegadas (48,30 mm) e 
espessura mínima de paredes com 3 mm 

Diária 2 15     

8 

PALANQUE MED. 4m X 4mEm estrutura tubular metálica, com 
pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ 
polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, com 
pisos em compensado naval ante derrapante com 15 mm de 
espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem 
a utilização de pregos.• Cobertura em lona vinílica sobre tenda 
em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter 
gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a 
proporcionar maior conforto térmico no ambiente.• As bases 
deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos 
metálicos com espessura mínima de 1¼ polegadas de modo a se 
fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura.• Os 
palanques devem ser guarnecidos por guarda-corpos em 
estrutura tubular metálica, com no mínimo duas linhas de tubos 
galvanizados de diâmetro mínimo de 1½ polegadas (48,30 mm) e 
espessura mínima de paredes com 3 mm. 

Diária 2 15     

9 

PALCO MED. 18m X 14m 
Em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos 
galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), 
contraventados em tubos metálicos, com pisos em compensado 
naval ante derrapante com 15 mm de espessura, estruturados e 
fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As 
bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos 
metálicos com espessura mínima de 1¼ polegadas de modo a se 
fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. Cobertura 
deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular 
metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 
550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto 
térmico no ambiente. • As bases deverão ser montadas sobre 
sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 
1¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro 
nivelamento da estrutura. 

Diária 2 15     
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10 

PALCO MED. 12m X 8mEm estrutura tubular metálica, com pilares 
com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas 
(48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, com pisos em 
compensado naval ante derrapante com 15 mm de espessura, 
estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a 
utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sobre 
sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 
¼ polegadas de modo a sefazer um perfeito e seguro nivelamento 
da estrutura. Cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda 
em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter 
gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a 
proporcionar maior conforto térmico no ambiente. • As bases 
deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos 
metálicos com espessura mínima de 1¼ polegadas de modo a se 
fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. 

Diária 2 15     

11 

PALCO MED. 8m X 6m 
Em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos 
galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), 
contraventados em tubos metálicos, com pisos em compensado 
naval ante derrapante com 15 mm de espessura, estruturados e 
fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As 
bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos 
metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se 
fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. Cobertura 
deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular 
metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 
550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto 
térmico no ambiente. • As bases deverão ser montadas sobre 
sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 
1¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro 
nivelamento da estrutura. 

Diária 2 15     

12 

PALCO MED. 6m X 4m 
Em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos 
galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), 
contraventados em tubos metálicos, com pisos em compensado 
naval ante derrapante com 15 mm de espessura, estruturados e 
fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As 
bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos 
metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se 
fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. Cobertura 
em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica 
galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e 
filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no 
ambiente. • As bases deverão ser montadas sobre sapatas 
ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1¼ 
polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento 
da estrutura. 

Diária 2 15     

13 

PASSARELA T 10m Em estrutura metálica desmontável, com 
largura de 3,00m e 1,50m de altura, com pisos em compensado 
naval ente derrapante, e revestimentos externos em tapume 
metálico pintado com tinta ante ferruginosa na cor prata. 

Diária 2 15     

14 
PÓRTICO  
Em estrutura tubular metálica de sistema Box Truss Q30 em 
Alumínio, com vão de 10,00m de largura x 5,00m de altura. 

Diária 2 15     

15 

PRATICÁVEIS PARA SONORIZAÇÃO (ABERTO)  
Em estrutura metálica desmontável, nas dimensões de 1,50m x 
1,50m x 2,00m de altura, com piso em compensado naval ante 
derrapante, pintado com tinta PVA na cor preta. 

UND 2 15     

16 

PRATICÁVEIS PARA SONORIZAÇÃO (FECHADO) Em estrutura 
metálica desmontável, nas dimensões de 1,50m x 1,50m x 2,00m 
de altura, com piso em compensado naval ante derrapante, 
pintado com tinta PVA na cor preta. revestimentos externos em 
compensado naval pintado com tinta PVA na cor preta, para 
subwoofer. 

UND 2 15     

17 
RAMPA 
Em estrutura metálica, nas dimensões de 7,00m x 3,00m de 
largura, com piso em compensado naval ante derrapante, pintado 

UND 2 15     
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com tinta PVA na cor preta, para acesso à palcos até 1,30m de 
altura. 

18 

TABLADO COM ALTURA ATÉ 1,30m 
Em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos 
galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), 
contraventados em tubos metálicos, com pisos em compensado 
naval ante derrapante, com 15 mm de espessura, estruturados e 
fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As 
bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos 
metálicos com espessura mínima de 1¼ polegadas de modo a se 
fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. 

M² 15 300     

19 
TAPUME METÁLICOSerá em chapa de aço galvanizada 
emoldurada com perfil de alta resistência, com altura mínima de 
2,45m, fixada ao solo com mão-francesa e piquete de aço. 

Metro 15 300     

20 

TENDA 10m X 06m 
Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular 
metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 
550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto 
térmico no ambiente a ser coberto. Deverá ser montada sobre 
pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ 
polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, 
devidamente estaiados no solo ou em outra estrutura de apoio 
através de cabos de aço. 

UND 2 15     

21 

TENDA 6m X 6mCobertura em lona vinílica sobre tenda em 
estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter 
gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a 
proporcionar maior conforto térmico no ambiente a ser coberto. 
Deverá ser montada sobre pilares com tubos galvanizados de 
diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados 
em tubos metálicos, devidamente estaiados no solo ou em outra 
estrutura de apoio através de cabos de aço. 

UND 2 15     

22 

TENDA 3m X 3m 
Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular 
metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 
550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto 
térmico no ambiente a ser coberto. Deverá ser montada sobre 
pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ 
polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, 
devidamente estaiados no solo ou em outra estrutura de apoio 
através de cabos de aço 

UND 2 15     

23 
TORRE PARA SONORIZAÇÃO 
Tipo Fly, nas dimensões de 2,00m x 8,00m de altura,em estrutura 
tubular metálica em sistema Box Truus – Q30 em Alumínio. 

UND 2 15     

24 

BANHEIRO QUIMICO Individual portátil, com montagem, 
manutenção diária e desmontagem em polietileno ou material 
similar, com teto, dimensões mínimas de 1,10m de frente x 1,10m 
de fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de dejeto, porta 
papel higiênico fechamento com identificação de ocupado, para 
uso do público em geral 

Diária 2 50     

25 

BANHEIRO QUIMICO PARA CADEIRANTE  
Individual portátil, para usuários de cadeiras de rodas, com 
montagem, manutenção diária e desmontagem em polietileno ou 
material similar com teto translúcido, dimensões padrões, que 
permitam a movimentação de cadeiras de rodas do usuário no 
interior do banheiro, composto de todos os equipamentos e 
acessório de segurança que atendam às exigências previstas em 
normas técnicas aprovadas pelos órgãos oficiais competentes. 

Diária 2 30     

              

       
 

ILUMINAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE APOIO 
            

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE 
QTD. 
MIN 

QTD. 
MAX.  

VALOR 
UNIT 

VALOR TOTAL 

26 

LOCAÇÕES DE GRUPO DE GERADOR MÓVEL, COM CAPACIDADE 
MÍNIMA DE 150 KVATrifásicos, tensão 220/110V, 60 Hz, disjuntor 
de proteção, silenciado em nível de ruído sonoro de 32 db, cabine 
1,5 metros, acoplado a um caminhão por meio de grampos 
fixados no chassi para transporte rápido, com 02 jogos de cabos 
de 95mm/4lances/25 metros flexíveis (95mm x 4 x 25m), quadro 

Diária 2 15     
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de barramento de cobre para conexão intermediária com 
isoladores e chave reversora para duas fontes de energia elétrica 
dimensionada de acordo com a potência de grupo gerador, 
incluindo custo de montagem com ponto de aterramento para 
proteção composto de 01 (uma) haste de cobre de 03 metros de 
comprimento, com cordoalha de cobre n 16 mm2, no mínimo, 
com 05 metros com conectores. 

27 

LOCAÇÕES DE GRUPO DE GERADOR MÓVEL, COM CAPACIDADE 
MÍNIMA DE 180 KVA 
Trifásicos, tensão 440/380/220/110 VAC, 60 Hz, disjuntor de 
proteção, silenciado em nível de ruído sonoro de 32 db, cabine 1,5 
metros, acoplado a um caminhão por meio de grampos fixados no 
chassi para transporte rápido, com 02 jogos de cabos de 
95mm/4lances/25 metros flexíveis (95mm x 4 x 25m), quadro de 
barramento de cobre para conexão intermediária com isoladores 
e chave reversora para duas fontes de energia elétrica 
dimensionada de acordo com a potência de grupo gerador, 
incluindo custo de montagem com ponto de aterramento para 
proteção composto de 01 (uma) haste de cobre de 03 metros de 
comprimento, com cordoalha de cobre n 16 mm2, no mínimo, 
com 05 metros com conectores. 

Diária 2 15     

28 

SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO TIPO 01 COM:• 120 lâmpadas par 64;• 
16 elipsoidal;• 06 ribaltas;• 30 par led de 3w;• 24 lâmpadas ACL 
ou locolight;• 12 reletores mini brutes;• 02 máquinas de fumaça;• 
30 movingheads spot;• 30 movingbeam;• 12 strobatomic 3000;• 
02 canhões seguidores;• 03 mesas de luz digital de 2048 canais 
DMX;• 03 sistemas de dimer digital DMX com 60 canais de4kwa;• 
04 pontos de intercon;• Boxtruss e fiação necessária para as 
ligações dos equipamentos. 

Serviço 2 15     

29 

SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO TIPO 02 COM: 
60 refletores par 64, 16 ribaltas, 24 lâmpadas ACL ou locolight, 80 
metros de estrutura de alumínio especial de 01,02,03 e 04 metros, 
16 box truss de 01,02,03 e 04 metros, corner box, dobradiças para 
box, Parafusos/Arruelas, bases de box, sleeves para box, 
Talhas/Motores, talhas manuais de 01 tonelada, 24 cintas de 01 
tonelada;  
Acessórios: Fiação, cabos de AC compatíveis para ligação do 
sistema de iluminação, distribuidores de energia, extensões, 
cabos de comando dimensionados para interligação dos 
equipamentos. 

Serviço 2 15     

30 

SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO TIPO 03 COM: • 90 Lâmpadas par 64;• 
24 Par led de 3w;• 08 Mini brutes;• 08 movingheads spot 575w;• 
01 Maquina de fumaça;• 16 Set light 1000w;• 02 Canhões 
seguidores;• 01 Mesa de luz digital de 2048 canais DMX divididos 
em 04 universos;• 01 Sistema de dimmer digital DMX 36 canais de 
4kw;• Boxtruss e fiação necessária para as ligações dos 
equipamentos. 

Serviço 2 15     

31 

SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO TIPO 04 COM: 
• 24 Lâmpadas par 64 foco 05; 
• 16 Parled; 
• 04 Mini brutes; 
• 01 Mesa de luz digital de 24 canais DMX; 
• 01Dimmer de 12 canais de 4kw; 
• 01 Maquina de fumaça com ventilador; 
• Boxtruss e fiação necessária para as ligações dos equipamentos. 

Serviço 2 15     

32 
LOCAÇÃO DE 02 SKY PAPER MÁQUINA DE PAPEL, CH 04 
Lançador de Serpentina 12 Gerb para Cascata in Door, 02 SKY 
Rose. 

Diária 1 5     

33 

LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED 01 painel de 3X2 m em led de alta 
resolução (10mm), outdoor e indoor, com dimensões 
200X400mm, com processador de vídeo, estrutura de box em 
alumínio, cabos e acessórios, computador com sistema de 
projeção 

Diária 1 5     

34 

LOCAÇÃO DE TELÃO CONVENCIONAL 
01 tela de retro projeção nos tamanhos de: 3X2, 2x2, 1,20x80, 3x3 
e 5x2 m em lona, com projetor de 2000 anselumes , estrutura de 
box em alumínio, cabos e acessórios, computador com sistema de 

Diária 1 5     
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projeção. 

35 

LOCAÇÃO DE 02 TVS 40” 
02 Televisores Digital colocadas em estrutura de box de alumínio, 
com 2m de altura, ligadas em 01 DVD ou Notebook, cabos e 
acessórios. 

Diária 1 5     

  VALOR TOTAL           

       
 

SONORIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE APOIO 
            

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE 
QTD. 
MIN 

QTD. 
MAX.  

VALOR 
UNIT 

VALOR TOTAL 

36 

SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE (PA) COM:• 01 Mesa 
de som 56 canais com 24 mandadas digital;• 01 multicabo de 64 
canais com 60 metros + splinter;• 02 processadores digitais;• 02 
CD player;• 01 notebook;• 24 caixas de subgrave com 02 falantes 
de 18”;• 24 caixas de alta frequência LineArray com 2x12” + 
2X8”+driver;• 04 torres de delay cada com 6 unidades de caixas 
de alta frequência LineArray com 1x12” + driver e 04unidades de 
caixas de subgrave com 02falantes de 18”.Sistema de amplificação 
que atenda as necessidades do sistema acima e fiação e conexões 
para as devidas ligações.MONITOR (PALCO)• 01 Mesa de som 56 
canais com 32 mandadas digital;• 02 processadores digitais para o 
sidefill;• 01 sidefill com 2 caixa para subgrave com 2x18” e 2 caixa 
de 3 vias com1x15” + 1x10” + driver ou 8 caixas de alta frequência 
LineArray com1x12”+ driver para cada lado (esquerdo e direito);• 
16 monitores 2x12” + driver de 2”;• 02 monitores tipo drumfill 
com 2x15” + driver 2”;• 02 caixa de sub grave de bateria com 02 
falantes de 18”.Sistema de amplificação que atenda as 
necessidades do sistemaacima e fiação e conexões para as 
devidas ligações.MICROFONES E ACESSORIOS• 30 microfones sem 
fio UHF;• 40 microfones dinâmicos;• 20 microfones tipo 
condensador;• 12 direct Box ativo e passivo;• 50 pedestais tipo 
girafa para microfone;• 16 garras para instrumentos;• 12 fones de 
ouvido para monitoração in ear;• 03 power play (amplificador 
para fone de ouvido) sendo cada um para 04 fones;• cabos e 
conexões completa para o sistema.BACKLINES• 02 amplificadores 
para guitarra 100 w + caixa com 4x12”;• 02 amplificadores de 
guitarra tipo cubo com 2x12”;• 01 amplificador para contra baixo 
com 01 caixa com 4x10” + 1x15”;• 02 kits de bateria acústica 
completos;• 12 praticáveis 2,0x1,0m;• 01 amplificador para 
teclado (tipo combo). 

Diária 2 15     

37 

SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE COM: • 01 Mesa de 
som digital de 48 canais com 16 mandadas auxiliares;• 01 
Multicabo de 48 canais com 60 metros + spliter;• 02 
Processadores digitais;• 01 CD/DVD player;• 01 Notebook;• 16 
Caixas de subgrave com 02 falantes de 18”;• 16 Caixas de alta 
frequência LineArray com 2x12 + 4x6.5” + 2 Driver em guias de 
onda.Sistema de amplificação que atenda as necessidades do 
sistema acima e fiação e conexões para as devidas 
ligações.MONITOR (PALCO)• 01 Mesa de som digital 48 canais 
com 16 mandadas auxiliares;• 01 Processador digital para o 
sidefill;• 01 Sidefill com 2 caixa para subgrave com 2x18” e 2 caixa 
de 3 vias, com 1x15”+1x10”+ driver ou 2 caixas de alta frequência 
LineArray com 1x12”+ driver para cada lado (esquerdo e direito);• 
10 Monitores 2x12” + driver de 2”;• 02 Monitores tipo drumfill 
com 2x15” + driver 2” 04 Multicabos de 12 canais.Sistema de 
amplificação que atenda as necessidades do sistema acima e 
fiação e conexões para as devidas ligações.MICROFONES E 
ACESSORIOS• 08 Microfones sem fio UHF;• 24 Microfones 
dinâmicos;• 04 Microfones tipo condensador;• 12 Direct Box;• 28 
Pedestais tipo girafa para microfone;• 12 Garras para 
instrumentos.Cabos e conexões necessários para os devidos 
equipamentos.BACKLINES• 02 Amplificadores para guitarra 100 w 
+ caixa;• 01 Amplificador para contra baixo com 1 caixa com 
4x10” +1x15”;• 01 Kit de bateria acústica completo;• 08 
Praticáveis 2,0x1,0m;• 01 Amplificador de teclado (tipo 
combo).Sistema de Comunicação Intercom com 02 pontos. 

  2 15     

38 
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO APAELHAGEM GRANDE PORTE COM:• 
01 Mesa de som digital 24 canais com 08 mandadas auxiliares;• 

Diária 2 15     
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01 Multicabo de 24 canais com 45 metros (usados para input na 
mesa);• 02 Processador digital com 02 entradas e 06 saídas;• 01 
CD/DVD player;• 01 Notebook;• 02 Microfones sem fio UHF;• 12 
Microfones dinâmicos;• 06 Direct Box;• 12 Pedestais tipo girafa 
para microfone;• 01 Amplificador tipo cubo de 100w para 
guitarra;• 01 Amplificador tipo cubo de 200w para contra baixo;• 
01 Amplificador para teclado;• 06 Monitores 1x15” + driver;• 08 
Caixas de sub grave com 02 falantes de 18”;• 08 Caixas de alta 
frequência LineArray com 1x12 + driver;• 02 Multicabos de 12 
canais com medusa para palco;Sistema de amplificação que 
atenda as necessidades do sistema acima e fiação e conexões para 
as devidas ligações. 

39 

SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE 1 COM: 
• 01 Mesa de som 16 canais digital com 08 mandadas de auxiliar; 
• 06 Caixas amplificadas de 500 w cada com pedestal (todas 
ativas); 
• 06 Microfones dinâmicos; 
• 02 Microfones lapela sem fio UHF; 
• 02 Microfones sem fio UHF; 
• 08 Pedestais tipo girafa para microfone; 
• 08 Pedestais de mesa para microfone; 
• 01 CD/DVD player; 
• 01 Notebook; 
• 02 Monitores de voz ativos de 500w cada. 
 
Cabos e conexões necessárias para ligação de todo o 
equipamento acima descrito 

  2 15     

40 

SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE 2 COM: • 01 Mesa 
de som 16 canais;• 02 Caixas amplificadas de 500 w cada com 
pedestal (todas• ativas);• 03 Microfones dinâmicos;• 01 
Microfone sem fio UHF• 04 Pedestais tipo girafa para microfone;• 
01 CD/DVD player;• 01 Notebook;• 02 Monitores de voz ativos de 
500w cada;• 04 Praticáveis 2,0x1,0m.Cabos e conexões 
necessárias para ligação de todo o equipamento acima descrito. 

Diária 2 15     

41 

LOCAÇÃO DE MINI TRIO ELETRICO COM: 
01 Caminhão de pequeno porte com 04 caixas na frente, 06 caixas 
no fundo e 16 caixas nas laterais, sendo 08 por lado, com falantes 
de 15" + 10" + driver por caixa, mesa de som de 16 canais digital, 
02 microfones sem fio UHF, 06 microfones dinâmicos, 01 CD/DVD 
player e 01 Notebook, cabos e conexões necessárias para ligação 
de todo o equipamento acima descrito, assim como para ligar 
instrumentos como violões, teclados e cavacos. 

Diária 1 5     

42 
LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO COM:  
01 Caminhão (Cavalo Mecânico) + Carreta com som de Grande 
Porte e com Gerador de energia. 

Diária 1 5     

43 
SONORIZAÇÃO DE APOIO – TORRES DE DELAYTorre de Delay, cada 
uma com 4 unidades de caixas de alta frequência LineArray com 
falantes 15" + 10" + driver. Tam. 6m de altura. 

DIÁRIA 1 5     

44 

01 CARRO DE SOM DE PEQUENO PORTE  
Com 01 caixa na frente, 01 caixa no fundo e 02 caixas nas laterais, 
sendo 02 por lado, com falantes de 15" + 10" + driver por caixa, 
mesa de som de 04 canaisl, 02 microfones dinâmicos, 01 CD play 
automotivo. 

Hora 20 200     

45 

LOCAÇÃO DE CARRETA PALCO COM: 
Locação de Carreta palco: medindo 14x03m, licenciada, com 
inspeção do CREA e Bombeiros, possuindo camarim refrigerado, 
tenda em lite Day. 

Diária 1 5     

46 

LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO – SOM DE CARRETINHA SONORA 
COM:  
Capacidade para garantir a sonorização de aproximadamente 
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 5     

 
VALOR TOTAL            
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DE EVENTOS E SOLENIDADES 
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VALOR TOTAL 

47 

KIT DE PROJEÇÃO I 
Kit composto de: 01 Tela de projeção tipo mapa ou fixa de até 
150” (3,00 x 2,40) - 01 Projetor de vídeo/Datashow XGA 
(1024x768) com potência mínima de luz de 3.000 ANSI lumens 
(Sanyo/Sharp/Sony ou equivalente) - 01 Notebook Core 2 Duo – 
com todos os programas básicos. 

Diária 2 10     

48 

KIT DE PROJEÇÃO II 
Kit composto de:02 Telas de projeção de até 250” (5,00 x 3,75) - 
02 Projetores de vídeo/Datashow XGA (1024x768) com potência 
mínima de luz de 5.000 ANSI lumens (Sanyo/Sharp/Sony ou 
equivalente) - 01 Notebook Core 2 Duo – com todos os programas 
básicos. 

Diária 2 10     

49 
SERVIÇOS DE DECORAÇÃO – GRANDE PORTEServiços de 
coordenação e execução artística de decoração para eventos de 
grande porte. Incluso mão de obra e material. 

serviço 2 10     

50 
SERVIÇOS DE DECORAÇÃO – MÉDIO PORTE 
Serviços de coordenação e execução artística de decoração para 
eventos de médio porte. Incluso mão de obra e material. 

serviço 2 10     

60 
SERVIÇOS DE DECORAÇÃO – PEQUENO PORTE 
Serviços de coordenação e execução artística de decoração para 
eventos de pequeno porte. Incluso mão de obra e material. 

serviço 2 10     

  VALOR TOTAL           

       
 

 MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E EQUIPES DE APOIO 
            

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE 
QTD. 
MIN 

QTD. 
MAX.  

VALOR 
UNIT 

VALOR TOTAL 

61 
MESTRE DE CERIMÔNIA – 1 profissional treinado e capacitado, 
para execução dos serviços de cerimonial pelo período de 
aproximadamente de 8h, com experiência confirmada. 

Diária 1 150     

62 

EQUIPE DE RECEPCIONISTA – 02 PESSOAS 
Profissional habilitado a efetuar atividades relacionadas aos 
serviços de recepção para eventos, deverá possuir domínio e ter 
fluência no idioma Português, deverá apresentar-se devidamente 
equipado e uniformizado.  

Diária 1 10     

63 

EQUIPE DE ARBITRAGEM ESPORTIVA – 02 PESSOAS 
Profissional habilitado para atuar como árbitro esportivo, pelo 
período diário de 12h, em Torneios Esportivos e Gincanas de 
Bairros, nas modalidades: Futsal, volei, basquete, e demais 
modalidades esportivas. Categoria: Feminino e Masculino. 

Diária 1 30     

   MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA           

       
 

 SHOWS MUSICAIS E ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS 
           

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE 
QTD. 
MIN 

QTD. 
MAX.  

VALOR 
UNIT 

VALOR TOTAL 

64 

SHOW BANDA MUSICAL - ATRAÇÃO REGIONAL – CATEGORIA 
POPULAR 1Contratação de produtora de eventos para subsidiar a 
execução de show de 02h30min minutos de BANDA REGIONAL de 
música popular nacional, de repertório variado, com os hits mais 
tocados pelas rádios, segundo a tabela do ECAD em 2016 e 2017, 
nos estilos: arrocha, axé, samba, pagode, funk, forró e sertanejo, 
que detenha no mínimo 02 vocais, 08 músicos (com guitarra, 
baixo, violão, cavaco, bateria, teclado, etc.). Incluindo transporte, 
alimentação e estadia.  

UND 1 10     

65 

SHOW BANDA MUSICAL - ATRAÇÃO REGIONAL – CATEGORIA POP 
RCK  
Contratação de produtora de eventos para subsidiar a execução 
de show de 02h30min minutos de BANDA REGIONAL de música 
popular, de repertório no estilo pop rock nacional/internacional 
variado, com os hits de pop e rock mais tocados desde os anos 70, 
80 e 90 até a atualidade.  A banda deverá ter no mínimo a 
seguinte formação: 02 cantores, 01 tecladista, 01 baterista, 01 
contrabaixista, 01 guitarrista. Incluindo transporte, alimentação e 
estadia. 

UND 1 10     

66 
SHOW BANDA MUSICAL – ATRAÇÃO NACIONAL – CATEGORIA 
GOSPELContratação de produtora de eventos para subsidiar a 

UND 1 10     



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ 

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 722-1139.CEP: 68.750-00 
execução de show de 02h30min minutos de BANDA GOSPEL de 
renome nacional, que atua dentro dos limites nacionais, com 
repertório gospel formado pelos hits mais tocados da categoria, 
além de repertório autoral. A banda deverá ter no mínimo a 
seguinte formação: 01 cantor, 01 tecladista, 01 baterista, 01 
contrabaixista, 01 guitarrista, 01 iluminador e 02 técnicos de som. 
Incluindo transporte, alimentação e estadia. 

67 

SHOW BANDA MUSICAL – ATRAÇÃO NACIONAL – CATEGORIA 
POPULAR 
Contratação de produtora de eventos para subsidiar a execução 
de show de 02h30min minutos de BANDA MUSICAL NACIONAL 
POPULAR de renome nacional, que atua dentro dos limites 
nacionais. Com repertório reconhecidamente de sucesso nacional. 
A banda deverá ter no mínimo a seguinte formação: 01 cantor, 01 
tecladista, 01 baterista, 01 contrabaixista, 01 guitarrista, 01 
iluminador e 02 técnicos de som. Incluindo transporte, 
alimentação e estadia. 

UND 1 10     

68 

SHOW MUSICAL – VOZ E TECLADO - ATRAÇÃO REGIONAL – 
CATEGORIA POPULARContratação de produtora de eventos para 
subsidiar a execução de show de Atração de Voz e Teclado, para 
apresentação de 01h30min. Repertório musical popular, de estilos 
variados. Incluindo transporte, alimentação e estadia. 

UND 1 10     

69 

APRESENTAÇÃO DE GRUPO ARTÍSTICO DE DANÇA  
Contratação de produtora de eventos para subsidiar a execução 
de apresentação de atração de Grupo Artístico de Dança, 
composto por no mínimo 10 integrantes, para apresentação de 
dança regional categorias: Carimbó, Forró, Quadrilha Junina, 
Samba, Rip Rop (Dança de Rua) e demais categoriais regionais. 
Incluindo possíveis despesas com deslocamento. 

UND 2 15     

  VALOR TOTAL            

 
1 – DA GARANTIA DE QUALIDADE DO OBEJTO 
1.1 Os produtos especificados deverão respeitar as exigências previstas pela Prefeitura 

Municipal de Curuçá, atentando sempre pela qualidade do produto e a data de validade das 

mercadorias entregues. 

2 – ESTIMATIVA DE QUANTIDADES: 

2.1 - A quantidade máxima estimada a ser adquirida pelos órgãos participantes do certame, durante 

a vigência da Ata de Registro de Preços, é fixada de acordo com o Anexo II A. 

2.2 – A quantidade mínima estimada a ser adquirida pelos órgãos participantes do certame, durante 

a vigência da Ata de Registro de Preços, é fixada de acordo com o Anexo II A.  

2.3 - O fornecedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se 

fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade máxima estimada de 

fornecimento estabelecida neste edital. 

2.4 – A adesão à Ata de Registro de Preços por órgãos e entidades que não tenham participado do 

certame dependerá, além de autorização do órgão gerenciador, de aceitação de fornecimento pelo 

particular, observados, ainda, os seguintes critérios: 

a) Os quantitativos fixados pelos órgãos e entidades que não tenham participado do certame 

não serão computados nos quantitativos fixados originariamente; 
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b) Ao órgão ou entidade que não tenha participado do certame fica vedada a fixação de suas 

respectivas quantidades em montante superior ao máximo estabelecido neste edital; 

2.4 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que 

deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a 

aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, 

assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de 

condições. 

3 – LOCAIS E PRAZO DE ENTREGA: 

3.1 – A entrega e recebimento do objeto se darão na forma da cláusula nona da Ata de Registro de 

Preços. 

4– FORMA DE PAGAMENTO: 

4.1 – O pagamento se dará na forma da cláusula quinta da Ata de Registro de Preços. 

 

 
 
 

 
Alessandro Miranda de Macêdo Martins 
Secretário Municipal de Administração  
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