
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
1. OBJETO 
 
Contratação de empresa especializada emsonorização e iluminação de eventospara co-
realização do show do grupo RacionaisMC’s, no Projeto Percursos, parte integrante das 
programações das Fábricas de CulturaJardim São Luís e Capão Redondo. 
 
2. JUSTIFICATIVA 
 
Justifica-se a presente contratação pararealização de eventos culturais e educativos, 
compondo a programação cultural das Fábricas de Cultura que necessitam de sonorização e 
iluminação, conforme metas do plano de trabalho estabelecido entre o Instituto Poiesis de 
Apoio à Cultura, à Língua e à Literatura e a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. 
 
3. LOCAL DA PRESTAÇÃO DESERVIÇO 
 
Oeventoocorrerána Rua Marmeleira da Índia, s/n - COHAB Instituto Adventis, endereço 
localizado entre as duas unidades das Fábricas de Cultura da zona sul: Jardim São Luís e Capão 
Redondo. 
 
4. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 
 
4.1. A empresa de sonorização e iluminação deverá fornecerserviços e equipamentos de som e 
luz para suporte à apresentação musical do grupo RacionaisMC’s, segundo especificações 
abaixo, no dia 21/06/2014. 
 
RIDERTÉCNICO –Racionais MC's 
 
PALCO 
 

Palco preto, coberto, Q25 Alumínio/Inox,com estrutura para backdrop e testeira. Tela para 
proteção de fachada preta (fachadeira) no fundo e nas laterais. O piso deverá estar 
inteiramente nivelado (caso seja com placas de ferro ou madeira, deve conter compensado 
naval de 20 mm), coberto com carpete preto ou chumbo – sem itens que possam causar danos 
como pregos, rachaduras ou falhas expostas. Na construção do palco, devem ser consideradas 
as seguintes medidas especificadas: 

- Pé direito (frente do palco): mínimo de 10 m em toda extensão do palco “livre”; 
- Pé direito (meio do palco): mínimo 8 m em toda extensão do palco “livre”; 
- Pé direito (fundo do palco): mínimo 8 m em toda extensão do palco “livre”; 
- Do chão até boca de cena (altura do palco): mínimo de 2,20 m; 
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- Área livre para a montagem do cenário, instrumentos, equipamentos e etc.: com 
profundidade mínima de 10 m e boca de cena mínima de 12 m; 

- Área livre nas laterais do palco para montagem da mesa do monitor. 
 
Duas estruturas separadas para fixação de dois totens sendo ambos frente e verso – 
totalizando 4 lonas (duas de JSL e duas de CPR) – com as seguintes especificações: 
- Trave em boxtruss Q25, com 4m de altura por 1,5m de largura (de área útil);  
- Base para fixação da trave com pelo menos 4m em boxtruss Q25, intertravados e 
parafusados, fixada à trave em cruz. 
 

Presença de 01 (um) funcionário da empresa responsável para o acompanhamento da 
montagem da estrutura do show (cenário, som, luz, etc.) e 01 (um) funcionário para limpeza 
de palco à disposição da produção do grupo durante a montagem do espetáculo até o final da 
apresentação do mesmo. 
 
INPUT LIST 

CANAIS MIC/DI STAND 

01. DJ 01 (KL JAY) / L DI Praticável Rosco 

02. DJ 01 (KL JAY) / R DI Praticável Rosco 

03. Voz 01 – Mano Brown  Shure SM 58   

04. Voz 02 – Ice Blue Shure SM 58   

05. Voz 03 – Edi Rock Shure SM 58   

06. Voz 04 – Lino Cris Shure SM 58   

07. Voz 05 – Helião Shure SM 58   

08. Voz 06 – Big Shure SM 58   

09. Voz 07 – Boy Shure SM 58   

10. Spare Shure SM 58   

11. Efeito Grave Shure SM 58   

12. Efeito Agudo Shure SM 58   

 
VIAS DE MONITOR 

VIAS 

01. DJ KL Jay 

02. DJ Ajamu 

03. Voz (frente) 

04. Voz (frente) 

05. Voz (frente) – Side L1 – 02 - EAW LA 325 

06. Voz (frente) – 02 - EAW SB 850 

07. Voz (contra) 
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08. Voz (contra) – Side R – 02 - EAW LA 325 

09. Efeito Agudo – 02 - EAW SB 850 

10. Efeito Grave 

 

EQUIPAMENTOS DE MONITORAÇÃO 

CONSOLE 

01 Mesa Yamaha PM5 RH/MC7 

14 EAW SM 400 

04 Subs EAW SB 850 – Side Dobrado 

04 EAW LA 325 – Side Dobrado 

02 EAW LA 325 para os DJs 

07 Microfones sem fio Shure SM 58 UR2,ULX com pilhas ebaterias novas 

02 Direct Box 

04 EarsShurecom fone PSM 900,PSM 600 ou Senheisercom phone(earspor conta da 
empresa de som). 

01 Toca-Disco Modelo Technics MK IL 1200 (StandyBy) 

 
Obs.: serão usados 10 (dez) microfones durante a apresentação (07 conforme pedido no 
rider e 03 de propriedade do grupo - Racionais). 
 
P.A. 
01 (um) sistema de P.A. LineArray Stereo alinhado até duas horas antes da passagem de som e 
dimensionado para área em que será realizado o show tendo cobertura uniforme em toda a 
área de plateia com a quantidade de Subwoofers necessária. O P.A. deverá estar montado com 
1,5 metros de distância à frente e às laterais do palco.  
House Mix de 4m X 3m coberta com laterais fechadas, Q25 Alumínio/Inox, com estrutura para 
backdrop. 
 
CONSOLE 
 

01 Console mix digital (PM5D/ m7cl) 

01 Processador digital (BBS) Intercom 

01 LineArray(compatível com espaço e 
público estimado de 8mil pessoas) 

01 Comunicador P.A. - Monitor 

01 Lâmpada da mesa ou luminária 

 
Obs.: Não serão aceitos consoles da serie M3000 Yamaha e Soundcraft serie Five, assim 
como mesas analógicas. Na indisponibilidade do fornecimento desses consoles, favor entrar 
em contato com a nossa produção. 
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MAPA DE PALCO 
 

 
 
Obs.: 02 Praticáveis 2 x 1 x 0,9 – rosco com travas para DJ. 
 
LUZ e GERADOR 
 

Qnt. Detalhamento 

02 Gerador 250 KVA 

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 lâmpadas) 

03 Atomic 3000 

30 Canais de rack 4k 

02 Fumaça DMX com circulador 

01 Mesa Avolites Perola 
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GRADES  
20 Grades de 2m 
15 Barricadas  de 1,5m 
 
CONTENÇÃO DE PÚBLICO 
10 (dez) pessoas para contenção de público (palco) e 04 (quatro) carregadores/montadores de 
palco e cenário. 
 
Observações finais: 
Não será permitida nenhuma pessoa que não seja da equipe do RacionaisMC's no palco 
durante a montagem e desmontagem do cenário, bem como durante o show.  
Fica expressamente proibida a colocação de qualquer peça publicitária, merchandising ou 
demais elemento publicitário no palco, visto que o mesmo estará completamente à disposição 
do grupo. 
 
O acompanhamento técnico de todo o evento está previsto nesta contratação.  
 
4.2. O evento aconteceráno dia 21/06/2014; 
 
4.3. A especificação dos equipamentos segue acima; 
 
4.4. 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; 
 
4.5.A empresa contratada é responsável pela boa qualidade da sonorização e iluminação do 
evento;  
 
4.6.A montagem dos equipamentos e a passagem de som deverão acontecer com, no mínimo, 
três horas de antecedência ao início da apresentação, prevista para às20h00. A empresa deve 
chegar ao local indicado com a antecedência necessáriapara que todos os equipamentos 
estejam montados, prontos e testados três horas antes do início do evento, que começará às 
10h00; 
 
4.7. A empresa deve necessariamente informar à contratante o número de telefone celular 
dos técnicos de som que acompanharão o evento; 
 
4.8. Embarque e desembarque dos equipamentos e técnicos de som devem acontecer em 
local seguro e combinado com antecedência com as Fábricas de Cultura JSL, CPR e com a 
organização Capão Cidadão, mediante fornecimento da placa e modelo do veículo, e nome e 
dados do motorista; 
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4.9. Fica a cargo da empresa contratada a organização das ações e a interlocução com os 
responsáveis pelo evento, representados pela organização Capão Cidadão. 
 
4.10. Qualquer imprevisto deve ser imediatamente informado às Fábricas de Cultura Jardim 
São Luíse Capão Redondo e à organização Capão Cidadão. 
 
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: 
 
Documentos (RG e CPF) do(s) representante(s) legal(ais) da pessoa jurídica. 
I. Inscrição no CNPJ. 
II. Documentos (RG e CPF) do(s) representante(s) legal(ais) da pessoa jurídica. 
III. Inscrição estadual e/ou municipal. 
IV. Registro comercial, no caso de empresa individual. 
V. Ato constitutivo e alterações subsequentes, devidamente registrados, em se tratando de 
sociedade comercial/empresarial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores. 
VI. Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no caso de 
sociedadecivil/simples, acompanhada da prova de diretoria em exercício. 
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