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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 027/2019 

ANEXO 07 

PROJETO BÁSICO 

 

1. OBJETO 

O presente Projeto Básico consiste na descrição de serviços para contratação de 

empresa para mão de obra, locação, manutenção, montagem, desmontagem, limpeza 

e operação de sistemas de sonorização 

 

2. JUSTIFICATIVA 

A Autarquia Municipal de Turismo Gramadotur realiza os principais eventos da cidade 

de Gramado entre eles o Natal Luz em sua 34ª Edição. O evento apresenta um 

conjunto de apresentações artísticas A Lenda do Bosque de Natal, necessitando para 

sua execução a locação de sistemas de luz e estrutura. Dessa forma, se faz 

necessária a contratação de empresa que realize os serviços elencados no presente 

Projeto Básico na intenção de otimizar e viabilizar a realização do evento em 

atendimento ao interesse público de fomento ao turismo local. 

 

3. SERVIÇOS 

A execução dos serviços ocorrerá durante o período do evento, incluindo o período 

de montagem, operação e desmontagem. A montagem deverá ocorrer a partir da 

assinatura do contrato, deverá estar tudo realizado até a data de 15 de outubro e a 

desmontagem a partir do dia 10 de janeiro de 2020 após o encerramento da última da 

apresentação da Lenda do Bosque. 

 

3.1 Sistema de Sonorização 

 

3.1.1. A Lenda do Bosque de Natal 

3.2. Equipe Técnica: 

3.2.1. 01 Técnico de áudio para mixagem do P.A.; 

3.2.2. 01 técnico de áudio para mixagem para os monitores; 

3.2.3. 01 assistente técnico de áudio. 
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3.3. Equipamentos de sonorização para o House mix.: 

3.3.1.  01 mesa de áudio digital de 40 canais de entrada e com 16 saídas 

auxiliaries, fonte de ac e monitor; 

3.3.2. 04 processadores de sinal de audio digital c0m 03 entradas e 06 

saídas; 

3.3.3.   02 computadores desktop (principal e reserva), com processamento 

intel i7, clock de 2.8Ghz, 16 GB de memória ram, sistema operacional 

windows 7 ou 8 em ssd de 125 gb, 4 portas USB 3.0, 4 porta UBS 2.0, 02 

mouses, 02 teclado e 04 monitores de 21 polegadas, 02 ssd para 

arquivos de áudio e vídeo de 500 gb, 01 em cada computador, cabos e 

acessórios; 

3.3.4. 02 placa de áudio com no mínimo 08 entradas e 08 saídas A/D e D/A, 

conexão USB, com suporte para windows / asio/ core drives, com 

processamento em 48 e 44.1 khz “sample rates” e entradas e saídas 

MIDI; 

3.3.5. Software para “show control” com sistema de edição de áudio e vídeo 

(cue do show), com multi-track de áudio e vídeo, com no mínimo 08 

“tracks” de áudio e 02 “tracks” de vídeo, com suporte para enviar 

mensagens MIDI através da placa de áudio e RS232 através de porta de 

comunicação, compatível com arquivos de áudio em .mp3 e .wav, em 

44.1 kHz e 48 kHz. 

3.3.6. Que possa enviar e receber timecode. Programável para play, pausa 

automatico; 

3.3.7. 16 direct box passivos; 

3.3.8. 02 monitores de referência com woofer de 6’’ ou 8’’ e tweeter de 1’’, 

“Self-Powered”; 

3.3.9. 03 luminárias de led pequenas com dimmer; 

3.3.10. Todos os cabos de energia, cabos de ligação de sinal de áudio e 

sinal de computador. 
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3.4. Sistema de caixas acústicas: 

3.4.1. P.A. (L e R) – Trapezoidal (bi-amplificada de 3 vias)– “Self-

Powered”. 

3.4.2. 06 caixas com alto falantes de 1 x15’, 1 x 8” e drive de 2’’, com 

resposta de frequência de 60Hz a 18kHz e cobertura de 75° horizontal e 

50° de vertical por caixa; 

3.4.3. 08 sub-woofers com alto falantes de 2 x 18’’, com resposta e frequência 

de 40Hz a 250Hz; 

3.4.4. Base para coloção dos subs-woofer com 10 cm de altura e 

comprimento de cada caixa; 

3.4.5. Estrutura modular de madeira com 150 cm de altura, 100 cm de largura 

e 150 cm de comprimento, para colocação das caixas trapezoidais do 

P.A.. 

3.5. Front fill – trapezoidal (bi-amplificada de 2 vias) - “Self-Powered”: 

3.5.1. 06 caixas com alto falantes 1 x 12’’ + drive de 2’’, com frequência de 

resposta de 40Hz a 16 kHz, cobertura de 90° horizontal e 60° vertical. 

3.5.2. Todos os cabos de energia, cabos de ligação de sinal e acessórios 

necessários  

3.6. Linha de Delay 1 (L – R) – Line Array  (bi amplificada de 2 vias) – “Self-

Powered”: 

3.6.1. 06 caixas com auto falantes de 12” e drive 3” – 120° de cobertura 

horizontal cada caixa; 

3.6.2. 02 “bumpers”/ “array frames” para elevação do sistema de delay 1; 

3.6.3. 02 talhas manuais ou elétricas, cada uma com capacidade de carga de 

400 kg e 10 metros de elevação cada; 

3.6.4. Todos os cabos de energia e cabos de ligação de sinal. 

3.7. Linha de Delay 2 (L – R)  – Line Array (bi-amplificada de 2 vias) – “Self-

Powered”: 

3.7.1. 06 caixas com auto falantes de 12” e drive 3” – 120° de cobertura 

horizontal cada caixa; 

3.7.2. 02 “bumpers”/ “array frames” para elevação do sistema de delay 2; 
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3.7.3. 02 talhas manuais ou elétricas, cada uma com capacidade de carga de 

400 kg e 10 metros de elevação cada; 

3.7.4. Todos os cabos de energia, cabos de ligação de sinal e acessórios 

necessários de ligação e elevação das caixas. 

3.8.  Line de Delay 3 (L – R) – Line Array (bi-amplificada de 2 vias) – “Self-

Powered”: 

3.8.1. 06 caixas com auto falante de 12” e drive 3” – 120° de cobertura 

horizontal cada caixa; 

3.8.2. 02 “bumpers”/ “array frames” para elevação do sistema de delay 3; 

3.8.3. 02 talhas manuais ou elétricas, cada uma com capacidade de carga de 

400 kg e 10 metros de elevação cada; 

3.8.4. Todos os cabos de energia, cabos de ligação de sinal e acessórios 

necessários de ligação e elevação das caixas. 

3.9. Caixas de sub-woofer 

3.9.1. 08 subs-woofer com alto falantes 2 x 18” com resposta de frequência 

de 40Hz a 250Hz; 

3.9.2. Sistema de amplificação para os subs-woofer compost por 2 rack de 

amplificadores classe D cada, com no mínimo 3.000 watts RMS por canal 

em 2 ohms. 

3.9.3. Estrutura modular de madeira com 150 cm de altura, 100 cm de largura 

e 150 cm de comprimento, para colocação das caixas trapezoidais do 

P.A.. 

3.10. Monitor Mix: 

3.10.1. 01 Console digital de 40 canais de entrada, 18 auxiliares de 

saída e fonte de alimentação; 

3.10.2. 02 processadores digitais com 03 entradas e 06 saídas; 

3.10.3. 20 Microfones Headset (14 principais e 06 reservas), de encaxe 

nas duas orelhas, com resposta de frequência de 20Hz a 20kHz, com 

micro cápsulas direcionais, na cor bege e com espumas; 

3.10.4. 16 Transmissões UHF-R (14 principais e 02 reservas) com 

transmissão infravermelha autimática de sync, com possibilidade de troca 
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de potência de RF 10/50mW ou 10/100mW e com a função de scanner 

de frequência; 

3.10.5. 14 Receptores UHF-R (14 principais e 02 reservas), 

comfrequências selecionáveis através de 60 MHz de largura de banda, 

com seleção automatic de frequência, configuração automatic do 

transmissor, com software de monitoramento de frequência e consume 

de pilhas, 2 antenas omnidirecionais; 

3.10.6. 03 Distribuidores ativos de antenna combiner (splitter), com 8 

saídas na banda de frequência de 480-952 MHz; 

3.10.7. 04 Splitter passive de antenna – T; 

3.10.8. 02 Antenas ativas UHF direcionais com amplificador integrado e 

com  cabos; 

3.10.9. 04 Antenas Helical Widebanda UHF (480-960MHz); 

3.10.10. 06 Cabos BNC de 15 metros de 50 Ohms: 

3.10.11. 02 Microfones sem fio de mão UHF-R (dinâmico/ cardioide) com 

transmissor, receptor e antenas omnidirecionais; 

3.10.12. 09 Receptores para sistema de fone de ouvido UHF-R sem fio 

(08 principais e 01 reserva), com frequências selecionáveis, com seleção 

automatic de frequência; 

3.10.13. 09 Sistemas de monitores in ears (08 principais e 01 reserva), com 

ajuste de potência de 50 a 100mW, compost de transmissor sem fio 

(bodypack), com funcão de scan, sincronização sem fio de parâmetros 

do receptor para o transmissor. Com banda de frequência acima de 

620mHz; 

3.10.14. 13 fones de ouvido interno (09 principais e 04 reserva), com 

sensibilidade 107 db spl/mW, 20 Ohms, resposta de frequencia 22Kz a 

17.5 kHz, conector stereo e com 06 pares de adaptadores de silicone nos 

tamanhos (P,M,G); 

3.10.15. 10 caixas de monitores passivos (2 vias), com autofalantes 1 x 

12” + 1 drive 2”, cobertura de 90° horizontal e 60° vertical; 
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3.10.16. Sistema de amplificadores para as caixas de monitores 

composta por 02 racks de potência com 03 amplificadores classe D cada, 

com no mínimo 2000 watts RMS por canal em 2 ohms. 

3.10.17. Todos os cabos de energia, cabos de ligação de sinal e 

acessórios necessários de ligação. (Prever sistema de cabos, parafusos 

olhal e Cintas para possível elevação das caixas de monitores; 

3.10.18. Sistema de comunicação entre house mix, monitor mix e lado 

oposto do monitor mix. Com sistema de fone e luz de chamada; 

3.10.19. 01 multicabo de 100 metros, com 48 canais de entrada, 8 canais 

de saída e transformador isolador por canal. (podendo ser substituído por 

sistema multi-vias digital); 

3.10.20. 02 luminárias de led pequenas com dimmer. 

3.11. Sistema de energia (AC): 

3.11.1. 01 Main power trifásico mais neutro e terra, com 100 Amperes por 

fase, transformador isolador de 5.000 watts para distribuição de 127v, 

regulador de tensão, voltímetro, amperímetro, com conectores Camlock e 

jogo de cabos de 50 mm com 80 metros cada, saídas com conectores de 

32A 110v/220v; 

3.11.2. Distribuidores de AC trifásicos, neutro e terra para todo sistema; 

3.11.3. Réguas de AC com 12 saídas, com 6m cada, para  distribuição de 

127v; 

3.11.4. 50 metros de passa cabos modular de 5 canaletas, 

emborrachadas, antiderrapante, antichamas com tampa de abertura; 

3.11.5. Todas as pilhas e baterias (alcalinas) necessárias para os ensaios 

e espetáculos; 

3.11.6. ART de todo sistema de som, elétrico e estrutural; 

3.12. Obs:  Todo os equipamentos de sonorização do espetáculo “A lenda do 

Bosque de Natal” será instalado, ligado e alinhado conforme projeto de 

sonorização. 
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4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1. Fornecer à Contratada todas as informações necessárias para o 

desenvolvimento dos serviços, esclarecendo eventuais dúvidas; 

4.2. Fornecer mapa de som e luz para montagem; 

4.3. Permitir o livre acesso da Contratada para execução dos serviços 

necessários proporcionando todas as facilidades para que possa 

desempenhar suas funções; 

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - ILUMINAÇÃO 

5.1. Fiação em quantidade suficiente (energia e sinal), necessária para ligação 

de todo sistema conforme os projetos de som e luz, devendo toda a fiação 

estar dentro das normas ABNT de conexão e capacidade contando com 

alguma sobra para possíveis mudanças do plano de som e luz; 

5.2. Todo sistema elétrico, bem como os artefatos devem estar aterrados 

conforme normas da ABNT; 

5.3. A empresa contratada deverá ser responsável pela qualidade final dos 

serviços, fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos 

funcionários; 

5.4. Fornecer quando solicitado pelo CONTRATANTE passa cabos; 
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5.5. Todos os equipamentos descritos devem estar com seus repspectivos 

acessórios (garras, íris, pantalhas, bandoores etc.); 

5.6. Todos os equipamentos devem contar com cabo de segurança 

confeccionado em cabo de aço e mosquete com dimensionamento correto 

pelo peso de equipamento; 

5.7. Disponibilizar 10 técnicos de som com comprovação técnica para 

atendimento das necessidades e operação de sonorização nos 

espetáculos e espaços solicitados pelo CONTRATANTE; 

5.8. Disponibilizar 01 programador / operador com experiência comprovada 

mínima de 6 anos em eventos de Grande porte; 

5.9. Disponibilizar 01 desenhista com experiência comprovada em sistema 

Grand MA; 

5.10. Disponibilizar 02 programadores com experiência em  e sistema grand 

MA; 

5.11. Disponibilizar 03 operadores de luz com experiência em sistema Grand 

MA; 

5.12. Disponibilizar 02 técnicos de luz com experiência comprovada mínima 

de 8 anos em eventos de grande porte; 

5.13. Disponibilizar 10 auxiliares técnicos de iluminação com experiência 

comprovada mínima de 2 anos em eventos de grande porte; 

5.14. A empresa contrada deverá indicar anterior ao início das atividades 

quem serão os técnicos responsáveis que irão manusear eletricidade 

básica e trabalhos em altura e apresentando certificação NR10 e NR35 

válidas destes profissionais;  

5.15. Responsabilizar-se por possíveis erros causados pela Contratada, 

realizando a devida correção sem ônus para a Contratante; 

5.16. Comunicar por escrito e verbalmente a Gramadotur todo acontecimento 

entendido como irregular e que possa vir a apresentar risco; 

5.17. Emitir Documento Fiscal dos serviços prestados efetuando os devidos 

recolhimentos tributários exigidos; 
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5.18. Garantir a prestação dos serviços do objeto e fiel observância das 

normas técnicas que os regram no prazo determinado e em conformidade 

com o Projeto Básico; 

5.19. Garantir os serviços, ressarcindo imediatamente à Contratante os danos 

pessoais e materiais ao mesmo, e/ou a terceiros causados, por 

atos/omissões dos seus empregados, contratados e/ou prepostos; 

5.20. Arcar com o pagamento de todas e quaisquer importâncias relativas à 

mão-de-obra, material, tributos, serviços de terceiros, obrigações 

trabalhistas, previdenciárias e fundiárias, transporte, alimentação, 

equipamentos, seguros, licenças, entre outros, decorrentes e necessários 

à prestação dos serviços, laudos técnicos e ART’s necessárias 

  

6. ETAPAS DOS SERVIÇOS 

6.1. A prestação de serviços ocorrerá durante o período e realização do evento, 

iniciando na data de assinatura do termo contratual; 

6.2. Todo o sistema de som, luz e estrututra terá que estar finalizado até dia 15 de 

outubro; 

6.3. O servidor que irá fiscalizar a execução dos serviços será nomeado por 

portaria. 

 

Responsável pela elaboração deste Projeto Básico: Cristiane Taborda 


