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PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2017 

PROCESSO Nº 09/2017 

TIPO: Menor Preço por Item 

 

ANEXO III 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR PAULO 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

I – DO OBJETO 

 

1.1 Esta licitação tem por objeto a Contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de som, iluminação e demais estruturas necessárias para realização do evento 

“Carnaval Antecipado de Monsenhor Paulo”. 

 

1.2 Quantitativos e Especificações técnicas: 

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD VLR UN VLR TOTAL 

1 

- Som: 12 caixas graves com 02 

falantes 18¨; 12 caixas médio grave 

em fly, 12 cornetas; 01 mesa digital 

com no minimo 42 canais; 

microfonação que atenda o rider das 

bandas; back line completo com 01 

bateria completa , 01cubo de baixo 

com 1x15 e 4x10 com cabeçote ,  

cubo de guitarra;6 praticaveis  de 

1,10 x 2,00 ,  01 mesa digital com no 

minimo 42 canais para monitor; side 

fiull com 02 graves e 02 tree way por 

lado; 06 monitores de chão; 10 

fones; 04 microfones sem fio. 

- iluminaçao : 18 movies heads bean 

7r; 24 canhoes par led , 04 super 

strobo 3000 dmx; 100 metros de 

treliça q30; 02 sky walker 4000 wats 

movie dmx acompanhado com mesa 

dmx l; 02 mini bruts; 08 TVs de 42’’, 

02 projetores 4.000 lumens com tela 

SV 01 
R$ 
13.000,00 

R$ 13.000,00 
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de no minimo 4x3 e estrutura para 

montagem. 

- 02 Painéis de LED (laterais do 

palco): Em alta definição outodoor 

com resolução mínima de 7mm 

tamanho mínimo de 3x2 m² cada, 

montados ao lado do palco e treliças 

de alumínio q30 de 6 de altura por 4 

de largura. 

01 painel de LED para fundo do 

palco: 

Resolução mínima de 37,5mm 

outodoor no tamanho mínimo de 

6x3mts (18 m²).  

2 

Palco: Medindo 12m de frente por 

10m de fundo com cobertura de lona 

vinílica anti chamas, 02 áreas de 

serviço , 02 torres para fixação do 

som flyer , 01 house mix coberta  e 

01 camarim fechado com  com 

chapas galvanizadas e tenda 

chapéu de bruxa  4m x 4m.  

SV 01 R$ 4.600,00 R$ 4.600,00 

3 

Tenda: 10mx10m para ambulância e 

polícia militar, modelo chapéu de 

bruxa 

SV 01 R$ 943,34  R$ 943,34 

4 

Camarote: 250 metros, camarote 

com tendas chapéu de bruxa, 

elevado do chão com 1,10 metros, 

montado em 02 lances ,60 mts de  

fechamento em chapa galvanizada, 

60 mts de gradil 

SV 01 R$ 7.833,33 R$ 7.833,33 

5 

08  Banheiros químico: Alto padrão 

de funcionamento, higiene e 

conservação, com limpeza diárias, 

SV 01 R$ 1.833,33 R$ 1.833,33 
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papel higiênico, desinfetante, 

manutenção, etc., por conta da 

empresa 

 

VALOR TOTAL: R$ 28.210,00 

 

II – PRAZO E CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

  

2.1 As empresas licitantes deverão montar toda estrutura até 03 dias úteis antes do primeiro dia 

do evento. 

2.3 As estruturas deverão estar em bom estado de conservação, limpeza e atender à todas as 

normas regulamentares. 

 

 

III – DO VALOR ESTIMADO 

 

3.1 O valor médio estimado para esta contratação é de R$ 28.210,00 (Vinte e oito mil, duzentos 

e dez reais). 

3.2 No preço devem estar computadas todas as despesas com impostos, encargos sociais, 

tributos, seguros, taxas, descontos e demais ônus incidentes sobre o contrato a ser firmado.  

3.3 O preço proposto deverá ser compatível com o praticado no mercado. 

 

 

Monsenhor Paulo, 24 de Janeiro de 2017. 

 

 

 

 

 

Ana Maria Penha Martins. 

Departamento Municipal de Educação e Cultura. 


