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TERMO DE REFERÊNCIA 
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, LUZ E PALCO PARA A OFICINA CULTURAL ALTINO BONDESAN 

Comemoração de 6 Anos da OC Altino Bondesan 

 
 
1. OBJETO 

Contratação de empresa especializada em sonorização, iluminação e montagem de palco para 

realização de 05 (cinco) shows que acontecerão nos dias 25 e 26 /10 na Oficina Cultural Altino Bondesan 

– São José dos Campos SP 

 

2. JUSTIFICATIVA 

A presente contratação faz-se necessária devido à contratação dos artistas: Show: Nos Palcos da Altino 

Bondesan, Intervenção: Cia Quase Cinema, Show: Marina De La Riva, Espetáculo: Pia Fraus e Show: 

Barbatuques que se apresentarão na Oficina Cultural Altino Bondesan. Os shows compõem parte das 

atrações das Comemorações de 6 anos da Unidade. 

 

3. LOCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

•Parque da Cidade - Oficina Cultural Altino Bondesan – Avenida Olívio Gomes, 100 – Santana – CEP 

12.211-115 – São José dos Campos /SP 

 

4. ESPECIFICAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

4.1 A empresa deverá fornecer sistema/equipamentos de SOM, LUZ, GERADORES e PALCO; 

4.2 A montagem será a partir das 18h do dia 24/10 às 05h e desmontagem  após eventos até as 12h do 

dia 27/10 ; 

4.3 O material está listado de acordo com as necessidades de cada show; 

4.4 Os shows serão realizados nas seguintes datas: 

25/10 – Nos Palcos da Altino Bondesan 

               Cia. Quase Cinema 

               Marina De La Riva 

26/10 – Pia Fraus 

               Barbatuques 

 

 
1. PALCO 01 

NOS PALCOS DO ALTINO e MARINA DE LA RIVA (25/10/2013) 
BARBATUQUES (26/10/2013) 

 
 
PA 

- Sistema de line array com 8 caixas por lado 

- Caixas de sub grave modelo SB com 2 caixas por lado 

- Mesa digital CL 5 
 
MONITOR 
 
- 6 vias de monitor com caixa Turbosound 
- 1 sistema de Side Fill alinhado com caixas de line e de SUB 
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BACKLINE 
 
- 1 estante de caixa, máquina de chimbal com presilha e 2 estantes de prato 
- 1 Sistema de  
- 1 Amplificadores de guitarra  
 
ILUMINAÇÃO 
 
- grid de treliças (formato quadrado) 
- 04 Moving Head 575 
- 16 Canhões de iluminação Par 64 
- 12 Canhões LED 3w RGBW 
- 4 elipsoidais 26 graus 
- mesa avolite 
- racks de potencia  
- técnico de iluminação 
 
TABLADO 
 
- Tablado de madeira pregada (fixa no chão) 16x6 m 
- forração com linóleo preto 
 
 

2. PALCO 02 
SOMBRAS NA ARQUITETURA (25/10/2013) 

                PIA FRAUS (26/10/2013) 
 
SONORIZAÇÃO 
 
- 01 Estrutura de tablado de 8x4m x 0,50m 
- 01 Estrutura de tablado de 6x2m x 0,50m 
- Fechamentos frontal e laterais, acarpetado cinza e escada lateral 
- 02 sistemas de som com caixas de definição e de sub 
- 01 Mesa de som  
- Equalizador e processador de efeitos 
- 02 CD Players 
- Caixas de som para retorno no palco 
- 03 Microfones de mão sem fio 
- Cabos e fios necessários 
- Técnico de som durante o evento 
- 01 Extintor de incêndio 
 

3. GERADOR 
 

- 01 Gerador uso 100k pelo período de 12h por dia 
- Cabos e extensões necessárias 
- Técnico operador 
 

4. RÁDIOS COMUNICADORES 
 

- 10 Rádios comunicadores 
- 10 Fones de ouvido com sistema PTT 
- 04 Carregadores  
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5. ESTRUTURA DE BOXTRUSS 
 

- 01 Estrutura de boxtruss (treliça) no formato 16 x 4,0m 
- Bases e suportes 
- Confecção e instalação lona de responsabilidade do cliente 

 

 

 
4.5. A empresa contratada deve proporcionar aos eventos culturais equipamentos com qualidade, e 

suficientes para suprir as necessidades do rider técnico de cada show; 

 

4.6 A empresa contratada é responsável pela boa qualidade da sonorização dos shows que acontecerão 

da Oficina Cultural Altino Bondesan; 

 

4.7 A empresa deve necessariamente informar a contratante o número de telefone celular dos técnicos 

de som que acompanharão cada evento; 

 

4.8 Qualquer imprevisto deve ser imediatamente informado à Oficina Cultural. 

 
5. PAGAMENTO  
5.1. O pagamento será efetuado 15 dias após a execução do serviço mediante nota fiscal e boleto; 
 

6. PRAZO DA CONTRATAÇÃO 

6.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.  

 

 
7. A CONTRATADA, para fins de formalização do contrato, deverá apresentar à área de Suprimentos os 
seguintes documentos: 
 

 Contrato Social registrado; 
 

 Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, relativo à sede ou ao 
domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto de 
cotação; 

 

 Certidão de regularidade de debito com as fazendas estaduais e Municipais, da sede ou 
domicilio da proponente ou outra prova equivalente, na forma da lei; 

 

 Certidão de regularidade de débitos junto ao sistema de seguridade social (INSS), AO Fundo de 
Garantia por tempo de Serviço (FGTS); 

 

 Certidão conjunta de débitos relativos e tributos federais e à dívida ativa da união; 
 

 Documentos (RG e CPF) do(s) representante(s) legal (ais) da pessoa jurídica; 
 

 Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Poiesis aceitará 
como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de 
apresentação das propostas. 
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São Paulo, 16 de outubro de 2013. 
 
 
____________________________ 
Washington Freitas 
Coordenador 
Oficinas Cultural Altino Bondesan 
POIESIS – Organização Social de Cultura 


