
 

 

 

 

 

 

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE ITAITUBA 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº _068/2017-PP 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

 

1 – OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto deste Termo de Referencia a contratação de empresa especializada em serviços de  

sonorização, palco, iluminação, camarote, arquibancada, banheiro químico, carro de propaganda móvel e 

trio elétrico para atender a demanda FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, conforme especificações 

expressas na planilha deste Termo de Referencia. 

 

1.3. No caso de surgimento de dúvidas quanto ao tipo dos serviços requeridos, deverão ser dirimidas junto 

a Diretoria Administrativa da Secretaria Municipal de Educação, através do fone/cel. (01593) 99208-3779. 

 

2. DAS JUSTIFICATIVAS 

 

2.1. A licitante deverá executar os serviços de sonorização, palco, iluminação, camarote, arquibancada, 

banheiro químico, carro de propaganda móvel e trio elétrico conforme as especificações constantes neste 

Termo de Referencia, no tempo e no prazo solicitado; 

 

2.2. A empresa contratada não poderá modificar ou alterar a qualidade, quantidade, o tipo de serviços 

requeridos, equipamentos, tipo de arquibancadas ofertadas em sua proposta de preços; tão pouco, os 

previstos em contrato, sob pena de aplicação das sanções previstas no termo de contrato. 

 

2.3. Os serviços tratados são de suma importância para a correta prestação dos serviços geridos pelo 
Fundo Municipal de Educação. 
 

2.4.  Os serviços requeridos atenderão datas comemorativas, programações e eventos coordenados pela 

Secretaria Municipal de Educação, a exemplo da SEMANA DA PÁTRIA e outros. 

 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

 

          VALOR VALOR 

ITE
M 

DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE UNITÁRIO R$ TOTAL R$ 

1 SERVIçOS DE SONORIZAçãO DE MéDIO PORTE   14,000 DIA      0,00 0,00 



 

 

 

 

 

 

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE ITAITUBA 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

Especificação : Serviços de sonorização de médio porte: a 

empresa contratada manterá no local do evento equipe de 
operação e manutenção, para o perfeito funcionamento dos 

equipamentos abaixo relacionados. Todas as despesas 
relativas ao transporte, operação, montagem, e segurança 

serão por conta da empresa contratada, os equipamentos 
devem ser montado/instalado pelo prestador dos serviços e 

com operador de som 08 caixas de grave com 16 falantes de 
18 Polegadas 08 caixas de line array. 04 caixas para side 02 

monitores de palco 01 monitor para contrabaixo com 02 caixas 
e 01 cabeçote 01 monitor para guitarra 01 monitor p/ teclados 

02 RACKS de potências p/ P.A com 03 potências cada um 
sendo todas de última geração (02 8.0 SD- 02 6.0 SD 02 2.8 

SD) 01 RACK com 02 potências para side 02 processadores 
digitais de áudio para P.A e SIDE 01 mesa digital com 24 

canais disponíveis sendo p/ PALCO e P.A 01 kit de microfones 
para bateria 05 microfones com fio 02 microfones sem fio 05 

pedestais 01 multicabo de 30 mts com split 01 notebook para 
reprodução de CDs DVDs e outras mídias 30 cabos XLR 20 

cabos p-10 06 direct Box passivo 01 bateria (corpo) sem 
acessórios 

     

 
Valor total extenso: 

2 SERVIçOS DE SONORIZAçãO DE GRANDE PORTE   8,000 DIA      0,00 0,00 

 

Especificação : Serviços de sonorização de Grande porte: a 

empresa contratada manterá no local do evento equipe de 
operação e manutenção, para o perfeito funcionamento dos 

equipamentos abaixo relacionados. Todas as despesas 
relativas ao transporte, operação, montagem, e segurança 

serão por conta da empresa contratada, os equipamentos 
devem ser montado/instalado pelo prestador dos serviços e 

com operador de som 20 caixas de grave com 40 falantes de 
18 Polegadas 16 caixas de line array. 04 caixas KF para side 

04 monitores de palco 01 monitor para contrabaixo com 02 
caixas e 01 cabeçote 01 monitor para guitarra 02 monitores p/ 

teclados 02 power plays para monitor auricular de 08 canais 
cada um 16 monitores auriculares (fones de ouvido) 02 RACKS 

de potências p/ P.A com 05 potências cada um sendo todas de 
última geração (04 8.0 SD- 04 6.0 SD 02 2.8 SD) 01 RACK com 

04 potências para side 02 processadores digitais de áudio para 
P.A e SIDE 02 mesas digitais com 40 canais disponíveis sendo 

01 p/ PALCO e 01 p/ P.A 01 kit de microfones para bateria (07 
microfones) 01 kit de microfones para percussão (08 

microfones) 15 microfones com fio 04 microfones sem fio 20 
pedestais 01 multicabo de 50 mts com split 02 notebooks para 

reprodução de CDs DVDs e outras mídias 01 sistema de 
correção elétrica 50 cabos XLR 40 cabos p-10 12 direct Box 

passivo 01 bateria (corpo) sem acessórios 

     

 
Valor total extenso: 

3 
SERVIçOS DE SONORIZAçãO DE PEQUENO 
PORTE   40,000 DIA      0,00 0,00 

 

Especificação : Serviços de sonorização de Pequeno Porte: a 

empresa contratada manterá no local do evento equipe de 
operação e manutenção, para o perfeito funcionamento dos 

equipamentos abaixo relacionados. Todas as despesas 
relativas ao transporte, operação, montagem, e segurança 

serão por conta da empresa contratada, os equipamentos 
devem ser montado/instalado pelo prestador dos serviços e 

com operador de som 08 caixas graves com falante 18 
polegadas 12 caixas line array 01 mesa com 32 canais digital 

01 mesa de palco com 32 canais digitais 38 metros de multi 
cabo 05 microfones com fio 05 microfones sem fio 06 vias de 

compressor 01 efeitos digitais 05 pedestais 04 monitores de 
palco 02 retornos 

     

 
Valor total extenso: 

4 SERVIÇO DE PALCO E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO 
PORTE   14,000 DIA      0,00 0,00 
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Especificação : SERVIÇO DE PALCO E ILUMINAÇÃO DE 
MÉDIO PORTE Serviço de locação de estrutura de palco 

(MÉDIO PORTE AÇO): Os equipamentos devem ser 
montado/instalado e operacionalizado pelo prestador dos 

serviços e disponível para uso a partir das 07:00 horas 01 
PALCO em AÇO 10x06mts com cobertura em lona anti - 

chamas piso todo em aço e madeira suportando 340 kg a 
400kg por m2 01 grid 6x6 02 torres p/ FLY P.A 04 OU 0 mts 

com bases 3x4 01 escada com degraus antiderrapantes 01 
camarim 4x4 com piso carpetado 01 ar-condicionado 01 

geladeira ou frigobar "opcional'' 01 extintor Tomadas em 110 e 
220 volts 02 cortinas laterais p/o grid do palco Serviços de 

iluminação de médio porte: a empresa contratada manterá no 
local do evento, equipe de operação e manutenção, para o 

perfeito funcionamento dos equipamentos, todas as despesas 
relativas ao transporte, operação, montagem, e segurança 

serão por conta da empresa contratada, os equipamentos 
devem ser montado/instalado pelo prestador dos serviços e 

com operador de iluminação 12 canhões par 64 02 
amplificadores para todo o sistema 01 máquina de fumaça 02 

moving 01 mesa de iluminação 01 Grid 06 x 04 com 3 de altura 
em estrutura metálica 02 Ribalta 03 Estrobo 

     

 
Valor total extenso: 

5 SERVIÇO DE PALCO,ILUMINAÇÃO,CAMAROTE E 
ARQUIBANCADA DE GRANDE PORTE.   8,000 DIA      0,00 0,00 

 

Especificação : SERVIÇO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, 

CAMAROTE E ARQUIBANCADA DE GRANDE PORTE. 
Serviço de locação de estrutura de palco (GRANDE PORTE 

AÇO): Os equipamentos devem ser montado/instalado e 
operacionalizado pelo prestador dos serviços e disponível para 

uso a partir das 07:00 horas 01 PALCO em AÇO 14x12mts com 
cobertura em lona anti - chamas piso todo em aço e madeira 

suportando 340kg a 400kg por m2 01 grid 10x06 02 torres p/ 
FLY P.A 06 OU 08 mts com bases 3x4 01 house mix 3x3 01 

escada com degraus antiderrapantes 01 camarim 4x4 com piso 
carpetado 01 ar-condicionado 01 geladeira ou frigobar 

"opcional'' 01 extintor Tomadas em 110 e 220 volts 02 cortinas 
laterais p/o grid do palco 01 cortina frontal p/ uso na troca de 

atrações 03 praticáveis sendo 01 p/bateria 01 p/percussão 01 
p/teclados Serviços de iluminação de Grande porte: a empresa 

contratada manterá no local do evento, equipe de operação e 
manutenção, para o perfeito funcionamento dos equipamentos, 

todas as despesas relativas ao transporte, operação, 
montagem, e segurança serão por conta da empresa 

contratada, os equipamentos devem ser montado/instalado 
pelo prestador dos serviços e com operador de iluminação 60 

Refletores LED 3 Watts 24 Refletores LED 1 Wats 08 moving 
16 canhões par 64 03 máquina de fumaça 04 mini-bruts 01 

mesa de iluminação 01 Grid 150 metros estrutura de alumínio 
Q30 12 talhas Serviço de locação de estrutura de palco 

(MÉDIO PORTE AÇO): Os equipamentos devem ser 
montado/instalado e operacionalizado pelo prestador dos 

serviços e disponível para uso a partir das 07:00 horas 01 
PALCO em AÇO 10x06mts com cobertura em lona anti - 

chamas piso todo em aço e madeira suportando 340 kg a 
400kg por m2 01 grid 6x6 02 torres p/ FLY P.A 04 OU 0 mts 

com bases 3x4 01 escada com degraus antiderrapantes 01 
camarim 4x4 com piso carpetado 01 ar-condicionado 01 

geladeira ou frigobar "opcional'' 01 extintor Tomadas em 110 e 
220 volts 02 cortinas laterais p/o grid do palco Serviço de 

locação de Camarotes: 32 (trinta e dois) Camarotes de 2 (dois) 
andares do tipo piramidal medindo no mínimo 35 (trinta e cinco) 

metros de comprimento, com estrutura em ferro e/ou aço; com 
cobertura em lona térmica sustentada por uma estrutura de 

ferro; com calhas; com fechamento lateral e instalação de 01 
(um) ponto de energia (tomada universal - 110w e 01 (um) 

pontos de iluminação com lâmpada compatível. Obs: todas as 
conexões, fiação, l igações e chaves serão fornecidas pela 

empresa contratada e deverão estar em perfeitas condições de 
uso e isolamento, a empresa contratada manterá no local do 

evento equipe de operação e manutenção, para o perfeito 
funcionamento dos equipamentos. Todas as despesas relativas 

ao transporte, operação, montagem, e segurança serão por 
conta da empresa contratada. Os equipamentos devem ser 

montado/instalado pelo prestador dos serviços habilitada para 
tal. Serviço de Locação de Arquibancadas: Arquibancadas com 

estrutura metálica, medindo no mínimo 140 metros de 
comprimento, contendo no mínimo 8 (oito) degraus. Todas as 

despesas relativas ao transporte, operação, montagem, e 
segurança serão por conta da empresa contratada. Os 

equipamentos devem ser montado/instalado pelo prestador dos 
serviços habilitada para tal. 

     

 
Valor total extenso: 
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6 SERVIçO DE LOCAçãO DE BANHEIRO QUíMICO   40,000 DIA      0,00 0,00 

 

Especificação : Serviço de locação de banheiro químico: 08 

(oito) banheiros portáteis químico, com assento na altura; 
suporte para papel higiênico para rolo de 60 metros; com papel 

higiênico rolo de 60 metros; piso antiderrapante; ponto de 
ventilação natural, porta objeto, mictório; identificação 

masculino/feminino. Obs: A empresa contratada manterá no 
local do evento equipe de operação e manutenção, para o 

perfeito funcionamento dos equipamentos, todas as despesas 
relativas ao transporte, operação, montagem, e segurança 

serão por conta da empresa contratada. Os equipamentos 
devem ser instalado/montado, e a manutenção, l impeza e 

higienização por conta do prestador dos serviços. 

     

 
Valor total extenso: 

7 SERVIçO DE LOCAçãO DE CARRO DE 
PROPAGANDA MóVEL   60,000 HORA     0,00 0,00 

 

Especificação : Serviço de locação de carro de propaganda 

móvel - prestação de serviços de sonorização em propaganda 
volante veiculada em carro incluindo motorista, combustível e 

demais insumos. Carro de Som - ano mínimo de 2010 potência 
motor mínima de 1.0 76 cv flex. Equipado com aparelhagem de 

som apropriado 01 microfone sem fio 01 microfone com cabo 
01 mesa de mínimo de 06 canais 01 caixa amplificada com 04 

vias sonoras, 01 pirâmide 800 wts, 01 toca CD com entrada 
USB 

     

 
Valor total extenso: 

8 SERVIçO DE LOCAçãO DE ESTRUTURA DE PALCO 
(PEQUENO PORTE AÇO)   40,000 DIA      0,00 0,00 

 

Especificação : Serviço de locação de estrutura de palco 

(PEQUENO PORTE AÇO): Os equipamentos devem ser 
montado/instalado e operacionalizado pelo prestador dos 

serviços e disponível para uso a partir das 07: 00 horas 01 
PALCO em AÇO 6x6mts com cobertura em lona anti - chamas 

piso todo em aço e madeira suportando 340kg a 400kg por m2 
02 torres p/ FLY P.A 04 OU 06 mts com bases 3x4 01 escada 

com degraus antiderrapantes 01 camarim 4x4 com piso 
carpetado 01 ar-condicionado 01 geladeira ou frigobar 

"opcional'' 01 extintor Tomadas em 110 e 220 volts 02 cortinas 
laterais p/o grid do palco 

     

 
Valor total extenso: 

9 LOCAçãO DE TRIO ELéTRICO   30,000 HORA     0,00 0,00 

 

Especificação : Locação de Trio Elétrico conforme descrição 
abaixo: Estrutura do Equipamento: 13 metros de comprimentos 

Pneus em bom estado Emplacamento em dia (Detran) Grupo 
Gerador (30 KVA) 110 e 220 WTS 01 Camarim com fino 

acabamento com banheiro privativo, com ar condicionado. 02 
Acessos independentes ao palco (01 para banda e 01 para 

convidados) 02 varandas nas laterais superiores (dianteira e 
trazeira) Montado em carreta Truco, tracionada por cavalo 

mecânico compatível. 44.800 Watts Sub 20.000 Watts Médio  

     

 
Valor total extenso: 

     
TToottaa ll   ::  0,00 

Valor total da proposta por extenso : 

  

 

 

3. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

 

3.1. Executar os serviços conforme especificações deste termo de referencia, seus anexos e de sua proposta, 

na qualidade e quantidade especificadas, caso persistindo dúvida quanto ao objeto, a licitante deverá 

procurar o Fundo Municipal de Educação para esclarecer duvidas, de forma que os serviços sejam 

executados de acordo com sua natureza e orientação da Secretaria de origem, e ainda: 
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3.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo 

fiscal do contrato, os serviços sonorização, palco, iluminação, camarote, arquibancada, banheiro químico, 

carro de propaganda móvel e trio elétrico efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou de instrumentos utilizados; 

 

3.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 

14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante 

autorizada a descontar dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

 

3.4. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 

previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante; 

 

3.5 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia e expressa 

anuência da contratante; 

 

3.6 - Cumprir, satisfatoriamente e em consonância com as regras deste edital e legislação vigente, a entrega 

do objeto adjudicado; 

 

3.7 - Executar o objeto da licitação de acordo com o prazo estabelecido neste edital, os quais serão 

recebidos pelo(s) servidor (es) a ser (em) designado (s) pela Administração; 

 

3.8 - Apresentar os documentos de cobrança, inclusive Nota(s) Fiscal (is) /Fatura(s), com descrição 

completa dos serviços executados. 

 

3.9. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer execução do contrato; 

 

3.10.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

3.11. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

 

3.12. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para 

o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 

1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

4. DA CONTRATANTE: 

 

4.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas 

contratuais e os termos de sua proposta; 

 

4.2. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na 

execução do objeto, fixando prazo para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

 

4.3. Pagar à Contratada o valor resultante dos serviços de sonorização, palco, iluminação, camarote, 

arquibancada, banheiro químico, carro de propaganda móvel e trio elétrico, no prazo e condições 

estabelecidas no Edital e seus anexos; 
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4.4. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente a prestação dos serviços de sonorização, 

palco, iluminação, camarote, arquibancada, banheiro químico, carro de propaganda móvel e trio elétrico, no 

prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

 

4.5 - Designar, formalmente, um servidor para acompanhar, conferir, receber e fiscalizar a execução do 

objeto contratado, verificando a sua correspondência com as especificações prescritas no edital, atestando 

sua conformidade; 

 

4.6 - Atestar e receber o objeto de acordo com as condições e especificações estabelecidas neste Termo de 

Referencia; 
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