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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
1. OBJETO 

 

Contratação de empresa especializada em montagem de estrutura completa para evento , 

com  instalações para sonorização, iluminação , acessórios ,  complementos, execução de 

serviços e providencias correlatas para realização de evento da programação cultural do 

projeto Fábrica de Cultura Jaçanã.  

 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

Justifica-se a presente contratação pela necessidade de realizar eventos culturais e 

educativos para compor a programação cultural da Fábrica, que necessitam de estrutura 

específica , 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 DE SERVIÇO 

 

O evento ocorrerá na Rua Roberto Lanari em frente à Fábrica de Cultura Jaçanã, na Rua 

Raimundo Eduardo da Silva, 138, na Jova Rural/Jaçanã.  

 

4. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

 

4.1. A empresa contratada  deverá fornecer serviços e equipamentos para suporte à 

Espetáculo Musical da Fábrica de Cultura Jaçanã, segundo especificações abaixo, no dia 

23/02/2014. Todo o equipamento deve estar montado antes das 11h. 

 
Especificação de equipamentos e serviços: 

RIDER TÉCNICO - PROJOTA 

Palco+House: 

Palco coberto de 6m x 6m x 1,5m – Q25 Aluminio/Inox com estrutura para back drop, 
testeira, 01 lateral fechada e Asa de PA (a ser montado sobre estrutura de concreto dentro 

da Fábrica de Cultura VNC); (OBS.: A área em que será montado o palco tem a largura de 
7,4m – entre um lado e outro da rua). 

House mix de 4m X 3m coberta com laterais fechadas – Q25 Aluminio/Inox 

 Som:  

PA com 16 caixas de 03 vias (cada com 02 falantes de 15" com drive) sendo: 08 Altas KF e 
08 subs  2 x 18”  

04 Caixas de 03 vias (cada com 02 falantes de 15" com drive) para side fill  

02 Altas e 02 subs 2 x 18"  
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04 Torres de Delay, colocadas 02 de cada lado com distância de 06m entre elas com: 02 
Caixas de Sistema  

01 Mesa de som - para PA  

01 Mesa de som - para monitor  

08 Monitores Passivos 

06 DIs Parico  

01 Par de Toca-Discos Technics  modelo MK2 Sl 1200 ou superior aptos a trabalhar com 
Emulador de Áudio (Serato).  

01 Mixer -  

01 Pedestal de MIC articulado para o dj. 

02 Mics sem fio – Shure modelo SM 58 

04 Mics com fio – Shure modelo SM58 

02 Praticáveis de aprox 1,5m x 2m x 1,2m preta para o DJ 

03 Réguas com 5 pontos de Energia (AC 110v). 

Cabo de AC com 50m para ligar no quadro de força  

 Luz+Gerador:  

12 Refletores par 64 foco 1 e 5 – para contra 

04 Moving Lights 575 –  

10 Ribaltas de LED –  

02 Strobo –  

01 maq fumaça -  

04 Set Light´s 1000w (plateia) 

02 Racks digital com 06 canais com 04 kilos por canal  

01 controladora digital –  

Cabo de AC com 50m para ligar no quadro de força 

01 Gerador 250 Kva 

 

RIDER TÉCNICO - THIG 
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03 Microfones SHURE SM58, AKG ou similar 

Technics Mk2 Tenho 1 Par  com agulhas e apetrechos 

1- Mixer DJM 700 Pioneer + Fone 

Cabos e componentes para ligação dos respectivos aparelhos  citados. 

 Grades:  

80 Grades de 2m 

15 Barricadas  de 1,5m 

Contenção de público: 

16 pessoas para contenção de público e 4 carregadores. 

Segurança e emergências: 
 
30 profissionais de segurança e vigilância devidamente uniformizados distribuídos pela 
Fábrica e  local do evento conforme determinação da Fábrica de Cultura Jaçanã, das 13h às 

21h. 
 
2 profissionais Bombeiros. 
 
1 ambulância com médico e enfermeiro – Semi UTI. 

Sanitários Químicos:  

24 Banheiros químicos sendo: 07 masculinos, 13 femininos e 4 com acessíveis. 

Ambulância: 

1 Ambulância com médico e enfermeiro - Semi UTI. 

Sinalização 

30 Cones pvc padrão CET 

30 Cavaletes padrão CET 

08 Faixas 8,00 x 0,70m 

O acompanhamento técnico de todo o evento está previsto nesta contratação.  

 

4.2. O evento acontecerá no dia 23/02/2014; 

 

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; 
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4.5. A empresa contratada é responsável pela boa qualidade da sonorização 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, previsto para às 17h. 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; 

 

4.7. 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 a Fábrica de Cultura, mediante 

fornecimento da placa e modelo do veículo, e nome e dados do motorista; 

 

4.9. Fica a cargo da empresa contratada a organização das ações, obtenção de autorizações  

e a interlocução junto a Prefeitura de São Paulo ,CET , Polícia Militar e ouros órgãos públicos 

que precisam ser contatados para a realização do evento  

 

4.10. Qualquer imprevisto deve ser imediatamente informado à Fábrica de Cultura Jaçanã. 

 
 
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; 

 
 
 
 
 
 


