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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO       ELETRÔNICO (SRP) Nº 9.2023-007. 

 

1 – 
OBJETO
  

1.1 - Contratação de empresa especializada em serviço de locação de 
Sonorização, Iluminação, Palco, Arquibancada e Banheiro Químico, incluindo 
Montagem e Desmontagem, para realização de eventos festivos, destinados a 
atender as necessidades da Secretaria  de Cultura  vinculada a  Prefeitura Municipal 
de Bom Jesus do Tocantins/PA 

. 

2 – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
  

 2.1 – O objeto a ser contratado endrada-se na categorias de serviços , que 
trata a Lei nº 10.520/02, por possuir padrões de desempenho e 
características gerais e específicas, podendo, portanto, ser licitado por meio 
de modalidade Pregão, aplicando subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, de 21 
de junho de 1993 e demais legislações pertinentes. 

 

3 – 

JUSTIFICATIVA

  

3.1 - A Secretaria Municipal de Cultura, justifica a grande necessidade da 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
Locação de Sonorização, Iluminação, Palco, Arquibancada e Banheiro 
Químico, incluindo Montagem e Desmontagem, uma vez que é 
imprescindível a locação para suprir às necessidades da Secretaria 
Municipal de Cultura, bem como para dar atendimento, de forma 
satisfatória, às constantes demandas das unidades organizacionais, tendo 
em vista que a Secretaria não possui nenhuma estrutura para realização 
de eventos e festividades anuais comemoradas pelo Município  de Bom 
Jesus do Tocantins; 
 

3.2 - Considerando, que a Secretaria Municipal de Cultura, necessita 
frequentemente de serviços de Locação de Sonorização, Iluminação, 
Palco, Arquibancada e Banheiro Químico, incluindo Montagem e 
Desmontagem para realização de atividades festiva no Município; 
 
3.3 - Considerando, que a Locação de Sonorização, Iluminação, 
Palco, Arquibancada e Banheiro Químico, incluindo Montagem e 
Desmontagem, torna-se de suma importância para a realização de 
eventos anuais e aqueles que podem surgir; 
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3.4 - Considerando, que a Locação de Sonorização, Iluminação, 
Palco, Arquibancada e Banheiro Químico, incluindo Montagem e 
Desmontagem, torna-se de suma importância para a realização de 
eventos anuais e aqueles que podem surgir; 
 

 

 

3.5 - Pontua-se aqui, a necessidade da referida contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços de Locação de Sonorização, 

Iluminação, Palco, Arquibancada e Banheiro Químico, incluindo Montagem 

e Desmontagem, faz-se necessário para garantir a realização de eventos que 

necessitam de toda uma estrutura; 

 

3.6 - Tendo como base o Princípio da continuidade dos serviços 

públicos, segundo o qual a Administração Pública executa suas 

atribuições essências ou necessárias aos administrados, entende-se 

que a Locação de Sonorização, Iluminação, Palco, Arquibancada e 

Banheiro Químico, incluindo Montagem e Desmontagem deste Termo 

de Referência é imprescindível para realização dos eventos da 

Secretaria Municipal  de Cultura; 

 

3.7 - No que se refere, ao quantitativo do objeto disposto no Termo de 

Referência, o mesmo foi mensurado levando-se em consideração uma 

quantidade estimada suficiente ao atendimento da demanda, 

devidamente  ponderado em históricos anteriores pelos 

departamentos responsáveis pela supervisão dos serviços de 

Locação de Sonorização, Iluminação, Palco, Arquibancada e Banheiro 

Químico, incluindo Montagem e Desmontagem ofertados, respeitando 

uma margem de suportar um eventual aumento da demanda; 

 

3.8 - Diante do exposto, torna-se de suma importância a contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços Locação de 
Sonorização, Iluminação, Palco, Arquibancada e Banheiro Químico, 
incluindo Montagem e Desmontagem, objetivando, de forma 
satisfatória, às constantes demandas das unidades organizacionais, 
tendo em vista que a Secretaria não possui nenhuma estrutura para 
realização de eventos e festividades anuais comemoradas pelo 
Município de Portel. Desta forma torna-se de suma importância a 
Locação de Sonorização, Iluminação, Palco, Arquibancada e Banheiro 
Químico, incluindo Montagem e Desmontagem, objetivando a garantia 
da realização dos eventos. 
 

4  – MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO:  
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4.1. Os serviços deverão ser executados em prazo máximo de 12 (doze) 
horas após recebimento da nota de empenho e da Ordem de Serviço com 
autorização do secretário de cada pasta respectiva que deverá ser entregue 
a contratante. 
 

4.2. A administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento 

executado em desacordo com os termos do Edital e seus anexos; 

 
DOS ITENS:  
 

          VALOR VALOR 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE 
UNITÁRIO 

R$ TOTAL R$ 

1E+05 
PALCO TIPO GEO-SPACE 18X14M EM ALUMINIO 
PISO DE MADEIRA E COBERTURA TIPO TÚNEL   5,000 DIA          35000,000 175000,00 

 

Especificação : Palco tipo ge-space 18x14m aluminio 
piso de madeira e cobertura tipo túnel geodésico, com 
dois praticáveis de 3,5m x 2,5m estrutura geodésica no 
formato de arco tipo túnel, medindo 18m (dezoito 
metros) de frente (boca) x 14,00 (quartoze) metros de 
profundidade x 9 (nove) de altura interna central, 
profundidade com medida múltipla de 4 (quatro metros) 
de distância entre arcos, material de estrutura fabricado 
em alumínio do tipo duralumínio liga 6351 t6, no formato 
de treliças, confeccionados com solda liga 5356, 

certificado por orgão competente. arcos de treliças 
travados entre si por longarinas de contraventamento 
retangular, em estrutura de alumínio do tipo duralumínio 
obedecendo mesmas especificações de liga e solda. 
arcos dimensionados para carga de 30 kgf/m e 
travessas de longarinas dimensionados para carga de 
10kgf/. revestimento da estrutura de túnel em lonas mp 
1400f24 nas opções de translúcida,branca e preta, 
banca e branca, duas faces, anti-chama e anti-fungo. 
estruturada fixada ao piso por meio de sapata em aço 
especial do tipo aço carbono liga 6013, fixados com 
parafusos de 5/8? ou estaca longa. toda a estrutura é 

contra ventada em cabos de aço de sustentação no 
formato de x, estaiados ao solo por porteiras longas do 
tipo estaca asa, cabos de aço e esticadores      

1E+05 LOCAÇÃO DE SOM DE MÉDIO PORTE   30,000 DIA          13666,667 410000,01 

 

Especificação : Locação de som de médio porte 
especificação: locação,montagem, operação e 
desmontagem de serviços de som de médio porte para 

atender bandas em espaços abertos, com duração de 
(um) dia. os serviços deverão ser atendidos com itens 
abaixo de igual ou melhor qualidade: 01 mesa de som- 
digital com 32 canais digital deve possuir 32 pré-
amplificadores de microfone, 4 entradas de linha, aes 
no fix, 4 retornos estéreo internos, 30 faders, um slot de 
expansão de 64 x 64 para as possibilidades de entrada 
para qualquer saída de 1,5 db, 20 a 20.000 hz, 
configuração de armazenamento usb, visi remote 
control para controle de mesa atraves de ipads, 
estabilização de ganho de saida direta (cães), totem um 
sistema mix easy touch - 8 (oito) line array- caixa 
sistema vertical array ativo processado. dois drivers de 

compressão acoplados em guias de onda para a via de 
alta frequência, um auto- falante de 12' para via de 
média frequência: sistema de 'grid' especial para a 
angulação das caixas.      

1E+05 DISCIPLINADORES 2X1,20M   500,000 METRO        33,667 16833,50 

 

Especificação : Disciplinadores 2x1,20m especificação: 

disciplinadores de fila, peças medindo 2x1,20m 
fabricados em ferro tubular, para serem usadas no 
isolamento, proteção e contenção de pessoas em 
shows, reuniões, domingueiras, festas e eventos 
públicos      

1E+05 ILIMINAÇÃO CÊNICA   30,000 DIA          6333,333 189999,99 

 

Especificação : ILUMINAÇÃO CÊNICA 
ESPECIFICAÇÃO: iluminação cênica, 08 moving beam      
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200 ou superior, 20 par led, maquina de fumaça, 04 
stroob led, 04 mini brut. 

1E+05 PAINEL DE LED P10   30,000 DIA          5333,333 159999,99 

 

Especificação : Painel de led p10 ou superior tamanho 
5x3m especificação: painel de led p10 ou superior, 
tamanho 5x3m.      

1E+05 BANHEIRO QUIMICO.   100,000 UNIDADE      2083,333 208333,30 

 

Especificação : Banheiro quimico especificação: 
locação de banheiros quimicos      

1E+05 TENDA 10X10M   30,000 DIA          1566,667 47000,01 

 

Especificação : Tenda 10x10m especificação: 
montagem e desmontagem de tenda medindo 10x10m.      

1E+05 
SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE SEM 
EQUIPAMENTOS DE PALCO   12,000 SERVIÇO      10000,000 120000,00 

 

Especificação : Sonorização pequeno porte sem 
equipamentos de palco especificaçaõ: para público até 
1.000 pessoas. 04 caixas para subgraves (8 falantes, 

18 polegadas com 800rms cada); 04 caixas vias médio 
graves e médio agudo ( 1.000w rms cada); 
amplificadores compatível com o sistema; 01 
equalizador estéreo com 32 bandas e filtros de 12 db 
por oitava; 01processador de efeitos com reverb e delay 
com entradas e saidas balanceadas e convensores 
AD/DA de mínimo 20 bits; 04 canais 
compressores/limitadores com entradas e saidas 
balanceadas; 01 microfone sem fio para voz , com 
frequençia de trabalho selecionável e faixa de operação 
UHF; 04 microfones para uso diversos com pedestrais; 
04 canais de GATES com entradas e saidas 
balanceadas; 01 aparelho de CD player, 01 mixing 

console com mínimo 24 canais contendo o mínimo de 
08 subgrupos, 08 vias auxiliares, 04 bandas de 
equalização, sendo todas paramétricas, filtros de 
graves, todas as saidas deverão ser balanceadas com 
no mínimo 04 vias de monitor; 02 monitores tipo Spot 
passivo/ativo com 300w rms cada, cabos e conexões 
para ligar todo o sistema.      

1E+05 DECORAÇÃO COM TEMA JUNINO   12,000 SERVIÇO      16666,667 200000,00 

 

Especificação : Decoração com tema junino 
especificação: decoração com tema junino com portico 
de entrada, decoração no palco com banner na 
fachada, bandeirinhas cobrindo 5000m2      

1E+05 DECORAÇÃO TEMÁTICA   8,000 SERVIÇO      21000,000 168000,00 

 

Especificação : Decoração temática espeficação: 
decoração temática contendo: portico em estrutura de 
madeira e ferro de 14m de entrada, 24 porte 
banner,bandeirinhas e adereços cobrindo 
aproximadamente 8.000m2, identificação visual na 
fachada do palco.      

1E+05 ARQUIBANCADA 7 LANCES   500,000 METRO        810,000 405000,00 

 

Especificação : Arquibancada 7 lances espeficação: 
montagem e desmontagem de arquibancada com 7 
lances.      

1E+05 LOCAÇÃO DE SOM DE GRANDE PORTE   5,000 SERVIÇO      29000,000 145000,00 
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Especificação : Locação de som de grande porte 
espeficação: serviço de som de grande porte:P.A tipo 
line para publico superior a 20mil pessoas relação de 
equipamentos para o P.A: mesas de som sugeridas 
PM5D RH yamaha digidesignprofile soundcraft V13 ou 

6 digico SD 8,10 ou 12 midas pro 3 ou 6 P.A de 3 ou 4 
vias devidamente alinhado e processado corretamente. 
o P.A deve reproduzir 110ODB-SPL em curva c, em no 
mínino 30 metros sem distroções em suas vias. o P.A 
deve ser montado à pelo menos 1 metro a frente da 
linha do palco, nunca na mesma linha. é indispensável 
acomunicação entre P.A e monitor via intercon. relação 
de equipamentos para o monitor. mesa de som PM5D 
RH yamaha. sidefill de 3 ou 4 vias devidamente 
processado e alinhado corretamente. side sugeridos. 
EAW, Norton, Jbl, Das, Ls, NEXO outros modelos entre 
em contato com o técinco. sempre que possível modo 
fly.4: monitores para retorno de palco marcas 

sugeridas: EAW, RCF, JBL, NEXO, CLAIR 
BROTHERS, ELETROVOICE. caso seja cópias, quem 
sejam de boa qualidade e todos com a mesma resposta 
sonora. sistema de ac 117 volts aterrado e estabilizado 
em todo palco e nos racks de sem fio da dupla. É 
indispensável a comunicação entre P.A e monitor via 
intercon. 1 bateria completa em bom estado com seus 
pedestrais para Stand by da banda. não usaremos cubo 
de baixo, quitarra e nem sub para bateria. 20 
pedestreais em bom estado sendo dos tamanhos: 
grandes, médios e pequenos. 6 clamps LP. 100 cabos 
XLR todos em perfeito funcionamento e P10, P10. 
4sub-snake de 12 vias para toda ligação da banda e 

3multi vias de 12 para ligaçãoes de racks da dupla. 
todos os directbox e microfones. MINITOR: 01 
MIXER,DIGITALMODELOS YAMAHA PM5D, PM5D 
RH, M7, digi (PROFILE OU VENUE); 01 side fill duplo 
estereo com 04 vias ativo capaz de produzir 120 db; 10 
réguas de ac com 05 tomadas 2p+t ligado o pino de 
aterramento em comum com todo o sistema de aúdio e 
devidamente aterrado com tesão estabilizada; 02 kit de 
microfones de acordo com o input lis; 02 microfones 
sem fio ijhf de boa qualidade shure indispensável; 01 
sistema de fone completo com power play de 08 canais 
com fones porta pro para banda indispensável; 15 
pedestrais grandes e 05 pequenos, de acordo com o 

input list; 12 direct box modelo IMP 02 WHIRLWIND de 
acordo com o input list, luminária para a mesa de 
monitor e perisféricos indispensável. sistema de 
comunicação com a house mix indispensável; cabos e 
sub snake necessários para ligar todo o input.      

1E+05 ILUMINAÇÃO CÊNICA GRANDE PORTE   10,000 SERVIÇO      13333,333 133333,33 

 

Especificação : Iluminação cênica grande porte 
especificação: 01-mesa avolites pearl 2010 em perfeito 
estado; 12-movieng giotto 400 (indispensavel); 12-
movieng beam 700 (indispensavel); 06-strobo (atomic 
3000); 24 acls sem transformador; 30-par led rgb 
montado por cima do grid; 02-varas de lampada par 
com gelatinas 61 (para araras); 01 canhão seguidor 
(inse1200 wmsr); 06-mini-bruit de 06 Lâmpada; 10-
elipsoidal c/ iris e focus; 01 pró power; 40-saidas de ac 
220 e um divisor de sinal (splinter); 02-pontos de 
intercom; 03 máquinas de fumaça abastecidas com 
ventiladores potentes; 48-canais de dimer digital 
(funcionamento) não aceitamos analogica; 18 movieng 

beam 700; 10-movieng beam 450; 20-movieng heard 
700.      

1E+05 TENDA 10X10M(COM PONTO DE ENERGIA)   12,000 SERVIÇO      1666,667 20000,00 

 

Especificação : Tenda 10x10m (com ponto de energia) 
espeficação: tenda 10x10m (com ponto de energia) 
110v e lâmpada de led 12wat.      

1E+05 GRUPO GERADOR DIESEL   10,000 DIA          4333,333 43333,33 

 

Especificação : Grupo gerador de diesel especificação: 
grupo gerador diesel 60hz 136kw-170kv      

1E+05 TENDA 3X3M   20,000 SERVIÇO      600,000 12000,00 

 

Especificação : Montagem e desmontagem de tenda 
medindo 3x3      

1E+05 TRIO ELÉTRICO   10,000 DIA          5333,333 53333,33 
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Especificação : Trio elétrico especificação: 
especificações mínimas para trio elétrico: periféricos: 
01 mesa de som digital 32 canais; 01 mult cabo 48 vias 
explitado; 01 módulo dm5; 02 equalizadores; 01 tablet 
ipad. frente: 40 alto falantes de graves de 15"; 24 alto 

falantes de médio grave de 12"; 18 driver's d400; 48 
super tweeters. fundo: 40 alto falantes de graves de 
15";24 alto falantes de médio grave de 12", 18 driver's 
d400; 48 super tweeters. cada lateral; 32 alto falantes 
de graves de 18"; 32 alto falantes de médio grave; 16 
driver's ti.microfones:02 microfones sem fio beta com 
clamp ou pedestral; 15 sm 58 com clamp ou pedestral; 
25 sm 57 com clamp ou pedestral; 02 sm 81; 08 direct 
box; 20 pedestais rmv; 08 garras lp; 01 power play de 8 
vias. palco: medidas :4,40 mts de largura por 9mts de 
comprimento; 01 set completo para baixoamplificador 
com duas caixas com 4 de 10" e 01 de 15"; 01 
amplificador para guitarra; 01 amplificador para teclado; 

01 staff- drum; 04 monitores com falante de 12"; 01 
monitor com falante de 15" 01 sub. de 18" para bateria. 
amplificadores: 22 amplificadores para graves; 14 
amplificadores para médios graves; 08 amplificadores 
para cornetas; 06 amplificadores para agudos. 
iluminação: 08 refletores par 64 foco 5; 08 refletores par 
6 leds prova d'agua; 02 strobus; 08 mini bruts; 02 rack 
dimmer analógico/digital-24 canais de 4kg; 01 mesa 
analógica 24 canais; 01 mesa de iluminação digital. 
sistema de energia: 01 gerador de 180 kva motor 
eletrônico; 01 regulador de voltagem 10 kw; 01 
regulador de voltagem 10kw(reserva) cavalo 
mêcanico;cavalo mêcanico trucado, traçado + 

bloqueado, freios abs, suspensão a ar, 1 marcha t 
trator. carreta : carreta 3 eixos comprimento total: 23m 
(documento da carreta escrito trio elétrico)camarim com 
banheiro, ar condicionado, sófas, frigobar. 
características gerais: a altura total do chão até a 
cobertura e varandas não pode exceder 5,50 metros.      

1E+05 LOCAÇÃO DE PALCO 8X6M   12,000 SERVIÇO      9500,000 114000,00 

 

Especificação : Locação de palco 8x6m especificação: 
serviços de locação de palco 8x6m, descrição: locação 
com montagem e desmontagem de palco medindo 8 
metros de frante por 6 de profundidade, piso do palco 
em estrutura metálica com compensado de 20mm, 
altura do solo de 2,00m com escada de acesso. altura 
total do palco de 6 metros.      

1E+05 SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE PARA REUNIÃO   20,000 DIA          3166,667 63333,34 

 

Especificação : Sonorização pequeno porte para 
reunião especificação: 04 caixas de som amplificadas e 
processadas 500w rms cada, com tripé; 01 mixing 
console com no mínimo 12 canais de entrada, 04 
subgrupos, 04 vias auxiliares, 04 bandas de 
equalização filtro de graves; 02 microfone sem fio para 
voz com frequência de trabalho selecionavél e faixa de 
operação em uhf; 02 microfones com fio; 01 notebook 
para player para sonorização ambiente; cabos e 
conexões para ligar todo o sistema; 01 operador 

técnico.      

      Total : 2684500,14 

 
 

5 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
5.1. A Contratada obriga-se a efetuar a Locação de Sonorização, 
Iluminação, Arquibancada e Banheiros Químico, incluindo Montagem e 
Desmontagem, deverá ocorrer  até o término do evento e/ou ação, em local 
definido pela Secretaria de Cultura, confome cronograma de prestação de 
serviço definido, sendo imediato;  
 
 
5.1.1. entrega dos veículos e dos maquinários em perfeitas condições, no 
prazo em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, 
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acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as 
indicações da prestação de serviços; 
 
5.1.2. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, 
inerentes a contratação de serviços da presente licitação; 
 
5.1.3. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas que antecede a data da Ordem de Serviço, os motivos que 
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 
 
5.1.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 
 
5.1.5. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo 
parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das 
prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo 
de Referência ou na minuta de contrato; 
 
5.1.6. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis 
anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; 
nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre; 
 
5.1.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, 
deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que 
incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 
 
 
6  -  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1  A Contratante obriga-se a: 
 
• Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 
através de servidor especialmente designado; 
 
• Efetuar o pagamento no prazo previsto. 
 

7 -  MEDIDAS ACAUTELADORAS 
 

7.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública 
poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar 
providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de 
risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou 
impossível reparação. 
 
8 - CONTROLE DA EXECUÇÃO 
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8.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da 
Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso 
da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.  

 
8.1.1. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a 
responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, 
na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração 
ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 
8.666, de 1993. 

 
8.1.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem 
como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o 
que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis. 

 
 
 
                                                                Bom Jesus do Tocantins, 09 de 
março de 2023 
 
 
 

 
______________________________ 

Fabricia de Souza dos Santos 
Secretário Muniicipal de Cultura 
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