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Contrato nº. 113/2016 

Pregão Presencial nº. 060/2016 

Processo Administrativo nº. 115/2016 

 

Prestação de serviço de locação de palco, de sistema de sonorização, de 

iluminação, sistema de sonorização de pequeno porte para os eventos 

comemorativos ao aniversário de Guaranésia, que entre si celebram o 

Município de Guaranésia e a empresa FRANCA CENTER MUSIC LTDA ME. 

 

  O MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA, Estado de Minas Gerais, ente de direito 

público, inscrito no CNPJ nº. 17.900.473/0001-48, com sede na Praça Rui Barbosa, 40, 

Centro, Guaranésia/MG, CEP 37810-000, neste ato representado pelo Senhor Prefeito, 

João Carlos Minchillo, Gestão Administrativa 2013/2016, brasileiro, casado, empresário, 

residente e domiciliado na Rua Júlio Tavares, nº. 1.131, nesta cidade, portador do CPF/MF 

n° 012.582.906-00, através DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO, neste ato 

representado por seu diretor, Sr. Sérgio Donizetti Claudio, portador do CPF/MF n.º 

580.480.736.68 e RG n.ºM - 5.956.420 - SSPMG, e do outro lado a empresa FRANCA 

CENTER MUSIC LTDA ME, estabelecida na Rua Curitiba, nº 2.415, Brasilandia I, 

Franca/SP, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.433.080/0001-22, representada pelo Senhor Luiz 

Antonio Peixoto, portador RG n.° 21.963.711 e do CPF n.° 138.509.248-31, firmam o 

presente contrato nos termos constantes da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, nas 

condições seguintes: 

 1. DO OBJETO. Prestação de serviço de locação de palco, de sistema de 

sonorização, de iluminação, sistema de sonorização de pequeno porte para os eventos 

comemorativos ao aniversário de Guaranésia, segundo especificações constantes no Anexo 

I, apenso a este instrumento. 

  

 2. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO. Os bens locados serão para utilização entre 

os dias 09 e 18 de setembro de 2016, nas praças centrais da cidade de Guaranésia. 

 2.1. A proposta deverá contemplar o preço para todos os dias de locação. 

 2.2. O plano de montagem, manutenção e desmontagem deverá ser observado 

rigorosamente, conforme segue: 

Palco: 

→ montado até às 16 horas do dia 13/09/2016; 

→ desmontado até às 18 horas do dia 19/09/2016; 

→ a base de apoio do palco deverá ter dispositivo próprio regulável, que permita o seu 

perfeito nivelamento e segurança da estrutura e usuários. 

→ o camarim não poderá ser tipo tenda. 

Sistema de Sonorização: 

→ montado até às 16 horas do dia 14/09/2016; 

→ desmontado até às 18 horas do dia 19/09/2016;  

→ disponibilização de 02 (dois) técnicos durante todo o evento; 
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→ disponibilização de 05 (cinco) carregadores e 01 (um) coordenador dos mesmos para a 

descarga e carga dos sistemas de sonorização próprios e dos de som e luz de cada uma 

das bandas que se apresentarão durante as festividades. 

Sistema de Iluminação: 

→ montado até às 16 horas do dia 14/09/2016; 

→ desmontado até às 18 horas do dia 19/09/2016;  

→ disponibilização de 02 (dois) técnicos durante todo o evento; 

Sonorização de pequeno porte: 

→ montado até às 10 horas do dia 09/09/2016; 

→ desmontado até 18 horas do dia 12/09/2016. 

 

 3. DO PREÇO. A contratante pagará à contratada pelo item 01 o valor de R$ 

9.000,00 (nove mil reais), pelo item 03 o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), pelo item 04 

o valor de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais), pelo item 06 o valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), perfazendo o total de R$ 28.200,00 (vinte e oito mil e duzentos reais). 

 3.1. Os elementos que compõem o cálculo do referido preço estão representados na 

respectiva proposta da contratada que passa a constituir o Anexo I, parte integrante deste 

contrato. 

 4. DO PAGAMENTO. O pagamento será efetuado, em até 30 (trinta) dias após a 

entrega efetiva do objeto e da concernente Nota Fiscal de Serviço, desde que a respectiva 

Nota de Empenho seja processada atendidas as disposições da Lei 4.320/64, cabendo ao 

diretor requisitante proceder a liquidação do empenho observadas as disposições do art. 63 

da citada lei. 

 4.1. Deverá ser anexado à Nota Fiscal de Serviço o Certificado de regularidade 

perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitido pela Caixa 

Econômica Federal e a Prova de regularidade relativa aos Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União junto à Receita Federal do Brasil e Contribuições Sociais. 

 5. DOS RECURSOS FINANCEIROS. Os recursos financeiros necessários à 

execução deste contrato correrão à conta das Dotações:  

 Manutenção Atividades Festas Tradicionais – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Física – 02.80.01.13.392.0471.2.065 / 3.3.90.36.99 – 345; 

 Manutenção Atividades Festas Tradicionais – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica - 02.80.01.13.392.0471.2.065 / 3.3.90.39.99 – 346. 

6. DAS OBRIGAÇÕES.  

 6.1. Do Município.   

 6.1.1. Efetuar o pagamento em conformidade com os critérios definidos na cláusula 

terceira, quarta e quinta deste instrumento. 

 6.1.2. Fornecer todas as informações necessárias à execução do objeto. 

 6.1.3. Fiscalizar os serviços, notificando a contratada para eventuais correções.  

 6.2. Da contratada. 

 6.2.1. Manter as condições de habilitação durante toda a vigência do contrato.  
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 6.2.2. Manter na execução dos serviços pessoal especializado e uniformizado, 

responsabilizando-se por todos os ônus decorrentes da contratação, pela descarga, 

montagem, operacionalidade e carga dos equipamentos, transporte, alimentação do pessoal 

de apoio, hospedagem, bem como por salários, encargos e impostos decorrentes da 

locação. 

 6.2.3. Manter os responsáveis técnicos, nos termos do edital e do contrato.   

 6.2.4. Responsabilizar-se pela observância de todas as condições de apoio para o 

bom desempenho das festividades. 

 6.2.4.  Não terceirizar as locações. 

  7. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO. Compete ao 

diretor do departamento requisitante acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem 

como conferir a Nota Fiscal emitida pela contratada para fins de pagamento. 

 8. DAS ALTERAÇÕES. O presente Contrato poderá ser alterado na ocorrência de 

qualquer das hipóteses previstas no art. 65, da Lei nº 8.666/93, ressalvados os limites e as 

vedações legais. 

 9. DO PRAZO. A vigência deste contrato dar-se-á a partir de sua publicação 

encerrar-se-á em 30 de novembro de 2016, com a liquidação da respectiva nota de 

empenho, (art. 62 caput da Lei 8.666/93), podendo ser prorrogada nos termos do Art. 57, da 

lei 8.666/93. 

 10. DA RESCISÃO. Constituem motivos para rescisão do presente contrato o não 

cumprimento de quaisquer de suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos 

no art. 78, da Lei nº 8.666/93. 

 

 11. DAS PENALIDADES. Pela inexecução total ou parcial do contrato, garantidos a 

ampla defesa e o contraditório, o locador ficará sujeito às seguintes sanções: 

11.1.1. Advertência (art. 87, I da Lei 8.666/93), notificando o prestador do serviço 

sobre o descumprimento de quaisquer obrigações assumidas e adoção das medidas para 

correção. 

11.1.2. Multa (art. 87, II da Lei 8.666/93), calculada sobre o valor do serviço não 

realizado ou prestado com atraso; pelo serviço prestado com vícios que comprometa ou 

torne inviável a prestação do serviço, ou fora das especificações contratadas observados os 

seguintes limites: 

a) um por cento, até dez minutos de atraso; 

b) dez por cento, entre dez e trinta minutos de atraso; 

c) vinte por cento, pelo atraso superior a trinta minutos; 

d) trinta por cento, pela não prestação do serviço. 

11.1.3. Suspensão temporária (art. 87, III da Lei 8.666/93), de participar em 

licitações e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de dois anos. 

11.1.4. Declaração de inidoneidade (art. 87, inc. IV da Lei nº. 8.666/93) para licitar 

ou contratar com a Administração enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição, até que seja promovida sua reabilitação. 

11.2. A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções 



 

Prefeitura Municipal de Guaranésia 
MINAS GERAIS 

___________________________________________________________________________________________ 
Página 4 de 14 

Praça Rui Barbosa, nº 40, Centro, CEP 37810-000, Guaranésia – MG 
Fone / Fax : (35)3555-3556/1200 

Endereço eletrônico: www.prefguaranesia.mg.gov.br  /  E-mail: licitacao@prefguaranesia.mg.gov.br 

 

previstas neste Edital. 

11.3. A quantia correspondente a multa aplicada deverá ser recolhida em cinco dias 

contados da notificação, sob pena de ser descontada da garantia prestada ou do pagamento 

eventualmente devido pela Administração. 

 110.4. É competente para aplicar as sanções de advertência e multa o Departamento 

Municipal de Cadastro, Tributos e Fiscalização. As demais sanções são de competência do 

Prefeito Municipal sendo em qualquer hipótese de descumprimento facultada a defesa 

prévia do Contratado e assegurados a ampla defesa e o contraditório. 

 12. DISPOSIÇÕES GERAIS. Aplicar-se-á na execução do presente contrato, 

especialmente aos casos omissos, os detalhes da Lei 8.666/93 e Lei 8.183/90 (Código de 

Defesa do Consumidor). 

 13. DA PUBLICIDADE. A eficácia do presente contrato depende de publicação de 

seu extrato na Imprensa Oficial. 

 14.  DO FORO. As partes elegem o foro da Comarca de Guaranésia - MG para 

dirimir eventuais dúvidas oriundas deste contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 Assim, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em três vias 

de igual teor e forma. 

 

Guaranésia, 01 de setembro de 2016 

 

 

 

João Carlos Minchillo 

Prefeito do Município 

 

 

 

Sérgio Donizetti Cláudio 

Diretor do Departamento de Cultura e Turismo 

 

 

 

Luiz Antonio Peixoto 

Franca Center Music Ltda ME 

Contratado 

Representante Legal 
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Anexo I do Contrato nº. 113/2016 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇO 

TOTAL 

FORNECEDOR 

1. LOCAÇÃO DE PALCO: 

 Conjunto de Palco: Um (01) conjunto de palco coberto, em Box truss 

P30 e P50, medindo 16m de frente x 14m de profundidade x 1,80m de 
altura do solo (piso), pé direito de 7m (totalizando 8,80m de chão até a 
cobertura); 

 Piso: Em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio, com 

capacidade de sustentação, conforme Normas da ABNT, revestido em 
madeira compensada, nova, tipo MDF de 15 mm, na cor preta, 
medindo: 16m de frente x 14m de fundo. A altura do piso poderá ser 
solicitada em: 1,80 metros de altura em relação ao solo medidos na 
boca de cena do palco. A estrutura deverá ser totalmente estável, sem 
que sejam percebidos movimentos laterais e/ou longitudinais, para 
isso, se caso for necessário, a contratada deverá efetuar colocação de 
contra pesos. Deverá ter guarda corpo em toda a volta do palco, 
exceto na área frontal. O revestimento de MDF deverá contemplar 
também as áreas de serviço e técnica, sem haver desníveis, “dentes” 
ou degraus, em relação à área de palco. O palco deverá ser forrado 
com easy floor ou carpete tipo forração nas cores: preto ou grafite; 

 Cobertura: Em estrutura tubular de duralumínio ou aço galvanizado 

ou em box truss P30 e P50, com capacidade mínima de sustentação 
para 4.000kg, em formato Duas Águas, coberta com lona vinílica 
modelo KP 1.000, soldadas e vulcanizadas eletronicamente, 
impermeável com Blackout aos raios solar e proteção contra raios 
ultravioletas, deverá conter também propriedades anti-mofo, anti-
chama, resistência e leveza bem como uma elasticidade que permita 
um acoplamento perfeito na estrutura metálica. A Cobertura deverá ter 
pé direito mínimo de 07 (sete) metros. A cobertura deverá ser 
totalmente estável, sem que sejam percebidos movimentos laterais e 
/ou longitudinais, para isso deverá estar devidamente estaqueada e 
tencionada com fitas/cabo de aço, e se for necessário, a contratada 
deverá efetuar colocação de contra pesos; 

 House Mix: Em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço 

galvanizado, com cobertura, medindo: 05 x 05m, pé-direito de no 

locação 01 9.000,00 9.000,00 Franca Center Music Ltda ME 
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mínimo 2,00 metros altura, com cobertura em lona de PVC, deverá 
ser fechada em três lados e com 25 m² de piso modular de madeira 
estruturado em pallets e chapas de compensado de 15mm, nivelado e 
elevado a 0,10m do chão, forrado com carpete nas cores preto ou 
grafite ou easy floor.A House Mix deverá ser posicionada à frente e 
exatamente no alinhamento do centro do palco à no mínimo 20 (vinte) 
metros e no máximo 30 (trinta) metros de distância do palco; 

 Área Técnica: 02 Áreas de Técnicas, uma para monitoramento de 

palco e a outra para racks de iluminação, nas medidas mínimas de 
5x5 metros, com altura idêntica ao piso do palco e coberta nas três 
laterais; 

 Área de Serviço: 01 Área de Serviço (backstage) a ser delimitada 

com o recuo, do backdrop da Virada Cultural Paulista 2016, 
posicionando a 8m da boca de cena do palco, do fechamento no 
fundo do palco, resultando em uma área de serviço medindo 16 X 4m; 

 Fechamento de Palco: O Palco deverá ter o fundo e as laterais em 

tela ortofônica ou sombrite preto ou cinza, nas medidas do palco, 
devidamente afixada na estrutura do palco (na parte superior e 
inferior) e uma tela ortofônica preta ou cinza. Toda a “saia” do palco 
(espaço entre o piso do palco e o solo) deverá ser fechada em TNT 
(tecido-não tecido) de gramatura 100g/m² ou em lycra na cor preta; 

 Escada: 02 (duas) escadas em estrutura tubular de duralumínio ou 

aço galvanizado, com acabamento em madeira pintada, 
emborrachada ou acarpetado, com corrimão nas duas laterais e fita 
antiderrapante, conforme normas da ABNT/NR12, de no mínimo 2 
metros de largura e degraus de no mínimo 30 cm de altura, sendo: 01 
de acesso direito ao palco de 01 de acesso exclusivo à área técnica 
de monitor; 

 Rampa para Carga/Descarga: Deverá ter no mínimo 01 (uma) rampa 

de acesso ao palco, instalada paralela ao fundo do palco, com pelo 
menos 1,80 metros de largura, para carga e descarga de materiais 
e/ou acesso de PNE (cadeirantes). Para o cálculo de inclinação deve-
se utilizar a legislação em vigor (ABNT); 

 Camarim: Em estrutura de octanorm com teto, nas medidas 5x3 

metros energia 110 e 220 volts com tomadas sinalizadas (mínimo 4 
tomadas), com iluminação, porta com fechadura e chave, contendo: ar 
condicionado ou ventilador interno, 01 geladeira, 01 sofá, 01 mesa de 
madeira, 01 espelho corpo inteiro, 01 arara para roupas e 06 cadeiras; 

 Estrutura Fly PA: 02 Torres de sustentação para PA no sistema Fly 

em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio, com 
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capacidade para até 2.500 kg (cada). A estrutura deve ter medidas de 
09 (nove) metros de altura, largura de 2,5 metros (será fixada a 
comunicação visual do evento nesta estrutura, logo deverá possuir no 
mínimo três apoios no solo). Deverá ser totalmente estável, sem que 
sejam percebidos movimentos laterais e/ou longitudinais, para isso, se 
for necessário, a contratada deverá efetuar colocação de contra 
pesos. A estrutura deverá ser montada de forma que o P.A. (caixas) 
fique a 01 (um) metro à frente da linha do palco.  

3. LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO:  

 Sistema de PA: 
PA 

o PA Line Array, Flying, e com Subwoofers, compatível com 
ambiente aberto, ao ar livre, com capacidade de 20.000 pessoas, 
Média 98, Picos 118 dB SPL “A”, de 40 a 18 kHz, cobertura 
horizontal de 90 graus com resposta de fase 750hz 16khz +- 30 
graus Baixa THD, na House Mix, que deverá estar posicionada a, 
no mínimo 20 e no máximo 30 metros do Palco e centralizada em 
relação ao mesmo. Os Subwoofers deverão estar posicionados 
nas laterais e não no centro; 
 Modelos Referenciais: V-DOSC, DAS, NEXO GEO-T, Meyer 
Sound Milo, Norton. 

o 04 - Caixas 1x12 e Driver para Front Fill; 
Software para controle de amplificação individual de cada unidade, 
controle de volume, delay e rendimento. Sistema de hardware com 
08 entradas e 16 saídas para gerenciamento do sistema com 
conversores de 24 bits – 96 khz 8. 

AMPLIFICAÇÃO 

o Deverá ser composto por amplificadores projetados para trabalhar 
em 2 ohms em qualquer faixa de áudio-freqüência, com sistema 
de proteção incluindo Auto-Ramp, altas temperaturas, tensão DC 
na saída, curto circuito ou sobrecarga na saída, anti-cliping e 
limiters, montados obrigatoriamente em classe AB, ou superior. 

CONSOLE 

o 01 Console digital de controle com pré-amplificadores destacados 
"stage rack", podendo estes serem alocados no palco com 
comunicação via coaxial ou fibra ótica; 

o O total de pré-amplificadores de entrada: 48 / 192 khz; 
o O total de pré-amplificadores de saída: 24 / 192 khz; 
o A plataforma de controle devera necessariamente possuir a 

facilidade de adição de "plug-ins”, com sistema de graçao 

locação 01 9.000,00 9.000,00 Franca Center Music Ltda ME 
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multicanal; 
o O sistema devera possuir facilidades de transmissão sem fio para 

operacionalização em tempo real; 
o Computador com software para operacionalização da console. 

Modelos Referenciais: Digidesign Venue Profile, Yamaha 
PM5DRH, Digidesign D-Show. 

PERIFÉRICOS 

o 01 Equalizador Gráfico 31 bandas ou Paramétrico stereo, com 
memória; 

Modelos Referenciais: Klark Teknik DN 3600, BSS Varicurve ou TC 
Electronic 1128. 

o 03 Crossover ou Processador stereo, com ajuste de Delay por 
banda; 

Modelos Referenciais: BSS Omnidrive, XTA, DBX. 
o 01 Cd Player profissional do tipo CDJ; 

Modelo Referencial: Cd-J Pioneer 800 ou 1000; 01 Clearcom 
headset + power supply + belt-pack. 

o Iluminação apropriada para mesa, equalizadores e racks de efeitos. 

 Sistema de Monitor: 
MONITORES 

o 10 Sistemas de fone sem fio com antena e amplificação de sinal 
(booster) (SHURE PSM 1000, 90 SENHEISER serie G3); 

o 10 Fones in ear (SHURE E5 ou SE 535); 
o 01 Amplificador Fone 04 canais (Powerplay ou Similar); 
o 03 extensões para fone 20 metros + 03 fones AKG K 404 ou K414; 
o 02 Sistemas Shure UR4D + com 2X KSM9 e 2X SM58; 
o 16 - Bi-amp wedges, 112 Hi Q L-Acoustics, Meyer, Clair Bros ou 

EletroVoice 1122FM; 
o 04 - Sidefills stacks CB, EAW KF850, SB850-EV, (4x MTL-2 & 4x 

MTH-2) ou (4xKF850 & SB850); 
o 01 - Drumfills composto por 02 caixas THREE WAY e 02 Sub-drum 

01 X 18’’. 
CONSOLE 

o 01 Console digital de controle com pré-amplificadores destacados 
"stage rack", podendo estes serem alocados no palco com 
comunicação via coaxial ou fibra ótica; 

o Total de pré-amplificadores de entrada: 48; 
o Total de pré-amplificadores de saída: 24; 
o A plataforma de controle devera necessariamente possuir a 

facilidade de adição de "plug-ins”, com sistema de gravação 
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multicanal; 
o O sistema devera possuir facilidades de transmissão sem fio para 

operacionalização em tempo real; 
o Computador com software para operacionalização da console. 

Modelos Referenciais:  Digidesign  Venue  Profile,  Yamaha  
PM5DRH,  Digidesign  D-Show, Yamaha CL5. 

PERIFÉRICOS 
o 10 Canais de Equalizador 1/3 oitava. Modelos Referenciais: KT, 

BSS, TEQ; 
o 02 Processadores Digitais de Efeitos; 

Modelos Referenciais: Lexicon PCM 70/80/90, Yamaha SPX 
900/990, TC M2000/5000, Eventide H3000; TC Eletronics M-ONE, 
TC Eletronics D-TWO. 

o 02 Crossovers 04 vias, para os side fills. Modelos Referenciais: 
BSS, Klark Teknik; 

o 01 Clearcom headset + beltpack; 
o 02 microfones sem fio Shure UHF, Beta 58 (02 pares de pilhas 

alcalinas); 
o Iluminação apropriada para mesa, equalizadores e racks de efeitos. 

 Elétrica e Cabos: 

o 01 Main Power de 8.000 w. mínimo, com transformador, chave 
seletora dimensionada, disjuntor termomagnético e voltímetro, com 
conectores dentro das normas e especificações da ABNT; 

o 01 Multicabo com Spliter com 48 vias balanceadas e conectores; 
o 10 Sub Snake Multpino com no mínimo 24 canais; 
o 08 Sub Boxes com no mínimo 06 e 08 canais; 
o 150 Cabos de microfones balanceados; 
o 20 Cabos para interligação de instrumentos ou acessórios do tipo 

P10-P10, todos cocm 10 metros. Kit de cabeamento completo 
para PA: periféricos, acessórios, sinal para amplificação e ligação 
das caixas; 

o Kit de cabeamento completo para monitor: periféricos, acessórios, 
sinal para amplificação e ligação das caixas; 

o Kit de cabos para energizar pelo menos 10 pontos no palco em 127 
v, com vários comprimentos e réguas de pelo menos 04 
tomadas; 

o 01 cabo para alimentação em corrente AC bitola 35 mm, com 50 
metros, ou superior; 

o Deverão ter pelo menos 02 fontes separadas  para  o  back  line,  
aterradas,  com  a  seguinte disposição: 
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 STAGE LEFT 
 02 - 30 amps 
 02 - 20 amps 
 STAGE RIGHT 
 02 - 30 amps 
 02 - 20 amps 
 STAGE CENTER 
 01 - 20 amps 
 HOUSE MIX 
 01 - 20 amps 

 Microfones: 

o 02 Kits completos para Microfonação de Bateria e Percussão 
(Shure ou AKG); 

o 10 Microfones Sem-Fio, transmissão em UHF, Shure Beta 58, 
sistema UR4; 

o 03 Microfones Shure Beta 52 A; 
o 01 Microfone Shure SM 91; 
o 10 Microfones Shure SM 81; 
o 04 Microfones Shure Beta 98; 
o 20 Microfones Shure SM 57; 
o 14 Microfones Shure SM 58; 
o 04 Microfones Sennheiser MD 421. 
A contratante poderá substituir um ou outro modelo de microfone (ex: 
microfone tipo “lapela” por “head-set”) sem acréscimo no valor da 
locação. 

 Acessórios: 

o 18 direct box passivo; 
o 08 direct box ativo (Radial); 
o 50m de canaletas (passacabos) para proteção de cabos; 
o 50 pedestais modelo girafa (diferentes tamanhos); 
o 16 Garras LP (klamp) para microfones; 
o 02 Tapetes para bateria 3m X 3m. 

Todos os demais adaptadores e acessórios necessários para o 
bom desempenho do sistema. 

 Backline: 

o 01 Amplificador de Teclado Peavey KBA300 ou Meteoro QX 200; 
o 01 Amplificador Fender Twin; 
o 01 Amplificador Fender Twin reverb; 
o 01 Amplificador Fender Deville; 
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o 01 Amplificador de Contrabaixo Hartke System com 04x10” e 
01x15”; 

o 02 Amplificadores Marshall JCM 900, com 02 caixas 04x12 
Marshal; 

o 02 Amplificadores para Contrabaixo, Ampeg SVT 02 PRO AMP, 
com 02 caixas 08X10 Ampeg Classic; 

o 01 baterias acústicas completas Tama, Pearl ou DW (com peles 
novas, 04 estantes para pratos, ferragens completas, banco, 02 
pedais de bumbo, peles reserva) – cada, sendo 01: Gretch , 
Yamaha , Tama , Sonor ou DW. 

 bumbo 20/22” 
 tom 10” 
 tom 12” 
 floor tom 14” 
 floor tom 16” 
 caixa 14” 
 06 boom estantes de prato 
 01 estante de caixa 
 01 estante de hi hat 
 01 pedal de bumbo 
 01 banco de bateria 
 01 estande de teclado em X 
 04 estantes de Guitarra 
 04 estantes de Baixo 

 Praticáveis: 

o 18 Praticáveis pantográficos, com altura regulável, nas medidas 
1x2 metros, confeccionados em duralumínio, com rodízios e 
travas; 

     Modelos referenciais: Rosco, Feeling. 

o 02 Escadas com 40 centímetros de altura, para serem utilizados 
junto aos praticáveis. 

 Torre Delay: 

o Montagem de 04 torres de delay, cada uma contendo 08 caixas de 
som do mesmo modelo do P.A, amplificação necessária 
compatível ao P.A – processador com ajuste de tempo. (crossover 
digital ou processador de efeitos), com estrutura apropriada. 

4.  LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: 

 Controle / Dimmer: 

o 01 Mesa de comando de iluminação com no mínimo 60 canais 

locação 01 6.200,00 6.200,00 Franca Center Music Ltda ME 
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analógica e digital com sinal DMX 512;  
     Modelo Referencial: Avolites Pearl 2010/2008. 
o 80 Canais de Dimmer com sinal DMX 512 com 04 Kw por canal, 

demultiplexado, proteção por disjuntores, filtro de RF por canal e 
ventilação forçada;  
Modelo Referencial: C.I Tronic. 

o 01 Sistema Clearcom headset + power supply + belt-pack de 
Intercomunicação de no mínimo 02 pontos; 

o 01 Chave de distribuição de força Trifásica com no mínimo 500 
ampères por fase; 

o 01 Main Power de no mínimo 800 Ampéres; 
o 01 Cabo de AC de 240 mm com no mínimo 50 metros de 

comprimento; 
      Modelo Referencial: Pirelli antichamas. 
o Multicabos, gelatinas, filtros e todos os demais acessórios 

necessários para o bom desempenho do sistema. 

 Refletores: 

o 24 Refletores PAR 64 1.000W Foco#5; 
o 24 Refletores PAR 64 1.000W Foco#2; 
o 24 Refletores PAR LED 3W RGBW; 
o 16 Elipsodais c/ Iris; 
o 10 Refletores PAR 56 500W ACL; 
o 06 Refletores PAR 36 Mini Brut 6/650W; 
o 04 Refletores Tipo Set-Light de 1000 W; 
o Lâmpadas Extras; 
o 06 Strobo Atomic 3000 Martin; 
o 08 refletores para iluminar a comunicação visual do palco (laterais 

PA e testeira); 
o 12 Moving heads beam 200. 

 Efeitos: 

o 02 Máquinas de fumaça com controle remoto à distância e 
temporizador; 

    Modelo Referencial: DF 50 Haze Maker. 
o 02 Ventiladores; 
o Multicabos, gelatinas, filtros e todos os demais acessórios 

necessários para o bom desempenho do sistema. 

 Acessórios: 

o Cabos de sinal e A/C de modo a atender todo equipamento 
solicitado e as distâncias envolvidas; 
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o Garras na quantidade suficiente para todos os refletores 
solicitados; 

o Sistema de multicabos e cabeamento para interligação dos 
equipamentos; 

o Sistemas de fiação (sinal a A/C) para interligação das varas; 
o Módulos Main Power dimensionados e caixas de distribuição de AC 

para todos os sistemas de iluminação; 
o Kit de cabos para energizar pontos nas varas em 110 v e 220 v 

com identificação clara e visível; 
o Todos os demais cabos e acessórios necessários para o bom 

desenvolvimento do sistema. 

 Sustentação: 

o A fixação e sustentação será feita em Módulos BOX TRUSS ou 
treliças tipo Q 30, ambos em alumínio aeronáutico, de 
conformidade com o local e de acordo com a quantidade de 
refletores a serem utilizados; 

o A fixação e sustentação dos módulos BOX TRUSS ou treliças será 
feita através de talhas elétricas, com capacidade para 500 quilos, 
com no mínimo 12 metros de corrente; 

o Caso não haja condições locais para fixação e sustentação de 
módulos BOX TRUSS ou TRELIÇAS através de Talhas, os 
mesmos serão fixados e sustentados em módulos de Ground 
Support em alumínio aeronáutico. 

6. LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE: 

 Sistema de Sonorização P.A (Public Address): 

o 04(quatro) caixas tipo line array 12” 400w +TI, sendo 02(duas) left 
e 02(duas) right; 

o Sistema de subwoofer com 04(quatro) caixas com 02(dois) auto-
falantes de 18” 600w por caixa, divididas em 02(duas) left e 
02(duas) right;  

o Todo o Sistema de Processamento, cabeamento e amplificadores 
necessários para o perfeito funcionamento do sistema. 

 Back Line: 

o 02 (dois) monitores contendo alto-falantes de 12” 400w + TI; 
o 01 (um) sistema de fones com 04(quatro) vias individuais; 
o 04 (quatro) cabos de fone com no mínimo 05(cinco) m de 

comprimento; 
o 06 (seis) pedestais para microfones; 
o 05 (cinco) microfones para voz com fio; 

locação 05 800,00 4.000,00 Franca Center Music Ltda ME 
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o 01 (um) microfone para voz sem fio; 
o 01 (um) kit de microfones para bateria ou percussão com garra 

clamp; 
o 05 (cinco) Direct Inputs passivos ou ativos; 
o 01 (uma) mesa de som com 32 canais e 06 vias auxiliares; 
o Todos os cabos XLR, P10 e REGUAS DE A/C necessários para a 

microfonação completa das bandas e ligação do sistema é de 
responsabilidade da contratada; 

o As vias de monitores deverão ser ligadas em canais individuais. 
ILUMINAÇÃO 

o 08(oito) canhões par led; 
o 02(dois) set lights; 
o 02(duas) torres de treliça de no mínimo 02(dois) m de altura. 

 


