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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 Ref.: Sonorização dos espetáculos e mostras do Projeto Núcleo Luz do Programa 

Fábricas de Cultura no período de novembro a dezembro de 2015. 

 

1. OBJETO 

Contratação de serviços de locação de equipamentos e mão-de-obra para sonorização 

das apresentações dos espetáculos e mostras do Projeto Núcleo Luz do Programa 

Fábricas de Cultura no período de 10 de novembro a 31 de dezembro de 2015. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

A presente contratação se faz necessária para atender às demandas técnicas das 

apresentações artísticas do Projeto Núcleo Luz do Programa Fábricas de Cultura, a 

fim de contemplar as metas estabelecidas no Plano de Trabalho 2015 e no Contrato 

de Gestão firmado com a Secretaria de Estado da Cultura.  

As apresentações artísticas incluem os espetáculos “Heurói” e “Okinosmóv – Um ballet 

nada russo”, que já compõem o repertório do projeto; o espetáculo “O Lago de Nós” e 

a “3ª Mostra Experimental de Dança Núcleo Luz”, ambos inéditos com estreia prevista 

para novembro-dezembro de 2015. 

A agenda de apresentações para o período ainda não está definida, uma vez que a 

programação depende da disponibilidade de agenda dos teatros e espaços, cujas 

negociações estão em curso. No entanto, para cumprimento das metas de 2015, está 

prevista a realização de 04 apresentações da “3ª Mostra Experimental de Dança 

Núcleo Luz” e de 04 apresentações do espetáculo “O Lago de Nós” ainda em 2015. 

 

3. LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os locais de prestação dos serviços serão teatros ou espaços culturais localizados no 

município de São Paulo, que ainda não foram definidos. 

 

4. ESCOPO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

Os serviços a serem executados incluem a locação de equipamentos de sonorização e 

a contratação de técnicos-assistentes para montagem de som, conforme as 
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necessidades técnicas específicas de cada apresentação artística e sua adaptação ao 

rider técnico disponível em cada teatro/espaço em que ocorrerá a apresentação. 

O escopo dos serviços está detalhado no Anexo 1 deste Termo de Referência. 

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
5.1. Arcar com todas as despesas decorrentes de tributos e quaisquer outros 

encargos de ordem fiscal, trabalhista, secundária, enfim todos os tributos e 

encargos decorrentes da prestação dos serviços. 

 
5.2. Ressarcir os danos e prejuízos comprovadamente ocasionados, pelos seus 

funcionários ou por terceiros contratados, ao patrimônio, sob responsabilidade 

da Contratante, e/ou pertencente a terceiros, após terem sido apurado os 

valores.  

 

6. PAGAMENTO  

O pagamento será feito ao término de cada temporada (cronograma) de 

apresentações, tendo por base a quantidade de equipamentos e diárias de técnicos-

assistentes contratadas. O pagamento será efetuado 10 (dez) dias úteis após a 

prestação de serviços, por meio de emissão de nota fiscal.  

 

7. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

O prazo para a execução dos serviços será de 10 de novembro a 31 de dezembro de 

2015. 

 

8. DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO 

O CONTRATADO, para fins de formalização do Contrato, deverá apresentar os 

seguintes documentos: 

 Inscrição no CNPJ; 

 Inscrição estadual e/ou municipal; 

 Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 Contrato social e alterações; 

 Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso 

de sociedade civil/simples, acompanhada da prova de diretoria em exercício. 
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 Comprovante de endereço da empresa 

 Comprovante de conta bancária em nome da empresa 

 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; 

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

 

9. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

9.1. A proposta comercial deverá detalhar os valores de cada kit para cada 

cronograma, conforme especificado no Anexo I deste Termo de Referência. 

9.2. A proposta deverá ratificar o entendimento total do escopo definido neste 

Termo de Referência. 

9.3. As propostas deverão ser anexadas no site da Poiesis. 

 

10. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

A seleção do profissional a ser contratado levará em consideração os seguintes 

aspectos: 

 Preço 

 Análise de proposta  

 

 

São Paulo, 14 de outubro de 2015. 

 

Lígia L. Frugis 

Supervisora de Articulação Sociocultural 

Projeto Núcleo Luz – Fábricas de Cultura 

POIESIS – Organização Social de Cultura 
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Anexo 1 

 

KIT A 

QTDE SISTEMA DE PA 

1 Mesa analógica de 8 canais com 2 auxiliares pós-fader (Referência: Yamaha MG124C) 

QTDE EQUIPAMENTOS 

2 Pioneer CDJ 200  

4 Monitor ativo com falantes de 12" (Referências: Mackie e JBL) 

2 Pedestal para monitor 

 

 

KIT B 

QTDE SISTEMA DE PA 

1 

Console de mixagem de no mínimo 32 canais Digital (Referências: DiGiCo SD11, Yamaha QL, Yamaha LS9, 
Yamaha 01V96 com conversor Behringer Ultragain Pro 8 Digital ADA800 e Equalizador Gráfico 31 Bandas 
Estéreo, Midas M32 e Behringer X32) 

QTDE EQUIPAMENTOS 

2 Pioneer CDJ 1000 MKII  

4 Monitor ativo com falantes de 12" (Referências: Mackie e JBL) 

2 Pedestal para monitor 

QTDE MICROFONES E ACESSÓRIOS 

3 Microfone direcional shotgun Sennheiser MKH-416 

4 Microfone Sennheiser EW165 (podem ser substituídos por 02 Shure UR2 BETA 87 e 02 Shure UR2 SM 58)  

1 Microfone headset Countryman E6 ou Sennheiser MKE2 Gold 

1 
Bodypack com cinto para microfone Countryman E6 ou lapela Sennheiser MKE2 Gold com transmissor e 
receptor sem fio 

5 Pedestal articulado de mesa para microfone 

QTDE SERVIÇOS 

1 Técnicos para montagem  

1 Técnicos para desmontagem  
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CRONOGRAMA 1 - KIT A 

Evento: 3ª Mostra Experimental de Dança Núcleo Luz 

Local: Bom Retiro ou Luz (espaço/teatro a definir)  

Previsão de entrega/montagem: 25/11, às 8h 

Previsão de retirada/desmontagem: 29/11, às 22h 

CRONOGRAMA 2 - KIT A 

Evento: Work in Progress - "O Lago de Nós" (mostra de cenas do espetáculo em processo de criação) 

Local: Bom Retiro, Luz ou Brasilândia (espaço/teatro a definir) 

Previsão de entrega/montagem: 15/12, às 8h 

Previsão de retirada/desmontagem: 20/12, às 22h 

CRONOGRAMA 3 - KIT B 

Evento: Okinosmóv - Um ballet nada russo 

Local: teatro a definir (distância de 15 a 40 km do Bom Retiro) 

Previsão de entrega/montagem: a definir 

Previsão de retirada/desmontagem: 02 dias após a entrega/montagem 

  

OBSERVAÇÕES 

> As datas e locais serão confirmados posteriormente, após definição da agenda de apresentações; 
> Os equipamentos e quantidades de diárias de técnicos-assistentes poderão variar conforme imprevistos ou alterações 
de acordo com o rider do espaço/teatro; 
> Todos os cabos e plugues necessários ao sistema devem ser fornecidos, incluindo cabos para microfones 
sobressalentes para qualquer eventualidade, de acordo com as necessidades verificadas em visita técnica, que será 
agendada assim que o local da apresentação for definido. 
> O dimensionamento do PA deve ser adequado para reproduzir o nível necessário e, principalmente, ter uma dispersão 
que cubra toda a plateia, utilizando delay e front-fill quando necessário. A via de sub deve ser separada do master, 
alimentada por via auxiliar, sendo indispensável o posicionamento da console centralizada em relação às caixas de som, 
a um máximo de 25 metros do palco e o nível de pressão sonora mínimo de 105dBA SPL na house mix, que em caso de 
teatros deve estar posicionada fora da cabine. 
> Os monitores de palco devem atender a função a que se destinam, tanto em qualidade quanto em potência, e todos 
devem ser iguais, tendo como referência técnica o modelo YAMAHA DXR12. 
> Para os sistemas sem fio, solicitamos, além da transmissão, um sistema de recepção de distribuição com amplificação e 
antenas.  
> Devem ser fornecidas pilhas ou baterias para todos os dias de ensaio e espetáculos, e é de suma importância um cinto 
para a colocação do Bodypack junto ao corpo do bailarino, assim como transpore e micropore. 


