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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
1. OBJETO 

 

Contratação de empresa especializada em pré-produção, produção e pós-produção para realização de 

evento da programação cultural do Programa Fábricas de Cultura, unidade Jd São Luís.  

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

Justifica-se a presente contratação para o atendimento de demandas técnicas, materiais e 

organizacionais necessárias para a realização de evento que deverá compor a programação cultural da 

Fábrica, conforme metas do plano de trabalho estabelecido entre POIESIS–Instituto de Apoio à Cultura, 

à Língua e à Literatura e Secretaria de Estado da Cultura da cidade de São Paulo. 

 

3. LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

 

O evento cultural acontecerá nas dependências da Fábrica de Cultura Jardim São Luís, localizada na Av. 

Antônio Ramos Rosa, n° 651 – Jardim São Luís. 

 

4. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

 

4.1. A empresa deverá fornecer serviços técnicos e equipamentos de palco, som e luz, além dos serviços 

para contenção de público, segurança e emergências para suporte ao espetáculo musical da Fábrica de 

Cultura de Jardim são Luís, segundo especificações abaixo, no dia 26/10/2013. Todo o equipamento 

deve estar montado com antecedência na área externa em local designado pela contratante, conforme 

especificado nos itens 4.6 e 4.10 do presente termo; 

 

Especificação de equipamentos e serviços: 
 
Palco: 

Palco de 10m de largura por 6m de profundidade e 1.50m de altura – palco sem cobertura. 
 
Montar Q25 Alumínio/Inox com 12m largura por 8m de profundidade e 4m de altura (pé direito 
do palco) com estrutura para back drop, testeira e fundo do palco fechado com cortina Preta. 
 
Duas Tendas: que ficarão localizadas na frente do palco para mesa de som e luz.  
 
Escada lateral do palco (altura de 1,50). 
 
Rampa na lateral de muro próximo a lateral do palco (altura de 0,8m x 6m de comprimento). 
 

Barricadas, gradil e tapume:  
30 metros de barricadas (1,2m de altura); espaço de 2m entre o palco e o público. 20 metros de 
gradil. 16 metros de tapume (2m de altura) fechando a parte de trás do palco. 
 

Sanitários Químicos:  
10 Banheiros químicos sendo: 04 masculinos, 4 femininos e 2 com acessibilidade para portadores 
de deficiência. 
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Contenção de público: 

16 pessoas para contenção de público e 4 carregadores, todos com camiseta identificadora.  
 

Segurança e emergências: 
30 profissionais de segurança e vigilância devidamente uniformizados distribuídos pela Fábrica 

conforme determinação da Poiesis e da Fábrica de Cultura Jardim São Luís, das 12h00 às 22h00. 
2 profissionais Bombeiros. 
1 ambulância com médico e enfermeiro – Semi UTI. 
Sinalização da CET no trânsito: 6 faixas, 15 cones e 24 cavaletes. 

Equipamento de Som (show Mano Brown):  

A) MONITOR MIX 
01 console mix digital (m7cl ou ls9) 
01 processador digital para side fill (bss ou dbx) 
08 monitores (clair bros ou eaw sm400) 
01 side fill fly ou convencional dobrado 
01 subwoofer para dj (sb 1000 ou 850) 
10 microfones sem fio (shure sm 58 multifrequência) 
01 cue mix igual às vias 
01 comunicador monitor-p.a 
01 lâmpada da mesa ou luminária 

B) VIAS DE MONITOR 
01-mc’s lado direito - (dois monitores) 
02-mc’s central - (dois monitores) 
03-mc’s lado esquerdo - (dois monitores) 
04-d j - (dois monitores) 
05-sub d j - (subwoofer) 
06-spx 990 (próprio) 
07-efeito mesa 
08-efeito mesa out 

C) HOUSE MIX 
01 console mix digital (m7cl ou ls9) 
01 processador digital (bss ou dbx) 
01 line array ou fly p.aconv. Compatível com espaço e público estimado (duas mil pessoas) 
01 comunicador p.a-monitor 
01 lampada da mesa ou luminária 
Obs. O P.A deverá estar montado um metro e meio à frente e às laterais do palco. 

D) INPUT LIST E MAPA DE PALCO 
Ch1- d j l-cabo xlr 
Ch2- d j r-cabo xlr 
Ch3- mic brown-cabo xlr (mic próprio) 
Ch4- mic blue-cabo xlr (mic próprio) 
Ch5- mic hélião-cabo xlr (mic locadora)  
Ch6- mic lino kriss-cabo xlr(mic locadora) 
Ch7- mic big-cabo xlr (mic locadora) 
Ch8- spx990 return-cabo xlr (processador próprio) 
6 pontos AC 110 | 2 pontos AC 220 
8 cabos xlr 
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Via 1 _ mc’s | Via 2 _ mc’s | Via 3 _ mc’s 
Via 4 _ d j | Via 5 _ sub d j  
Via 6 _ spx990 
Via 7 _ ef mesa 
Via 8 _ ef out 
Main l _ side l | Main r _ side r 
Monitor mix 
5 pontos ac 110 
Ch9- omni out 8 return  cabo 
 
Backline necessário: 

DJ (2) Praticáveis com 20 cm de altura com saia preta, travas e rodas 

  

Luz e Gerador: 

Qnt. Detalhamento 

01 Gerador de 250kva 

12 Par 64 # 5 

04 Elipsoidal ETC 36 Graus Com Íris 

24 Par Led 3w Rgbw 

08 Giotto 400 Cmy ou Giotto 700 

04 Beam 300 

02 Mini Brut (4 Lampadas) 

03 Atomic 3000 

30 Canais de rack 4k 

02 Fumaça DMX com circulador 

01 Mesa Avolites Perola 

 
 
O acompanhamento técnico de todo o evento está previsto nesta contratação. 
 
4.2. O evento acontecerá no dia 26/10/2013 com início das apresentações em período vespertino e 

termino em período noturno; 

 

4.3. A empresa contratada deve proporcionar ao evento cultural equipamentos com qualidade, em bom 

estado e que não ofereçam riscos a integridade física dos músicos, técnicos e artistas envolvidos; 

 

4.4. A empresa contratada é responsável pela boa qualidade da sonorização do evento; 

 

4.5. A montagem do palco deve acontecer no dia anterior a apresentação e os demais equipamentos 

devem estar disponíveis até às 11h do dia do evento de modo que a passagem de som seja realizada 

com, no mínimo, três horas de antecedência ao início da apresentação. A empresa deve chegar ao local 

indicado com a antecedência necessária para que todos os equipamentos estejam montados, prontos e 

testados três horas antes do início do evento; 

 

4.6. A empresa deve necessariamente informar à contratante o número de telefone celular dos técnicos 

de som e luz que acompanharão o evento; 
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4.7. Embarque e desembarque dos equipamentos e técnicos de som e luz devem acontecer em local 

seguro e combinado com antecedência com a Fábrica de Cultura, mediante fornecimento da placa e 

modelo do veículo, e nome e dados do motorista; 

 

4.8. Fica a cargo da empresa contratada a organização das ações e a interlocução junto a CET e a Polícia 

Militar, que tenham relação com entrada e saída do público. 

 

4.9. Qualquer imprevisto deve ser imediatamente informado à Fábrica de Cultura Jardim São Luís. 

 

4.10 – Os interessados em apresentar proposta deverão obrigatoriamente visitar o local e esclarecer 
dúvidas com a Gerência da Fábrica de Cultura. 
 
5. PAGAMENTO  
 
5.1. O pagamento efetuado a contratada será realizado após o evento realizado à contento, em até 10 
(dez) dias da apresentação da nota fiscal. 
 
6. DOS DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO 

 

6.1 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 débitos junto ao sistema de seguridade social (INSS), ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS); 
 
Documentos (RG e CPF) do(s) representante(s) legal(ais) da pessoa jurídica; 
 
 
 
 
 
 
 
 


