
DOM Nº 6742 DE 16/02/2023

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 158/2022.
CONTRATANTE:  O  MUNICÍPIO  DE  CACHOEIRO  DE  ITAPEMIRIM através da  SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD.
CONTRATADA: TCI TELÕES LOCAÇÕES LTDA – ME. 
OBJETO:  aditar  o  valor do  Contrato  nº  158/2022,  firmado  em  21/06/2022,  para  dar  continuidade  a
contratação da locação de equipamentos  para  infraestrutura  técnica de eventos  incluindo seu transporte,
montagem, manutenção, operação (quando for o caso) e desmontagem.
VALOR:  fica acrescido em R$  334.940,60 (trezentos e trinta e quatro mil, novecentos e quarenta reais e
sessenta centavos) o valor do contrato originário, passando de R$ 1.411.432,20 (hum milhão, quatrocentos e
onze mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte centavos) para R$ 1.746.372,80 (hum milhão, setecentos e
quarenta e seis mil, trezentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), ou seja, aproximadamente 23,73%
(vinte e três vírgula setenta e três por cento) do valor inicial do contrato. 

ESPECIFICAÇÃO

QUANTIDAD
E

CONTRATO

VALOR
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VALOR
CONTRATO 
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ADITIVO

VALOR
ADITIVO

VALOR ATUAL 

PALCO 6M X 6M
-  Com montagem e desmontagem de palco
medindo 06mx06m,  montado em  estrutura
tubular de alumínio(q30),  coberto  em lona
sintética  com  área  de cena com 06m de
comprimento por 06m de largura, com
fechamento ao  fundo  e  laterais  e  saia  e
sistema  de  proteção  contra incêndio
(extintores). OBS.: A estrutura deverá possuir
ateste de conformidade do Corpo de
Bombeiros.

18 R$ 2.000,00 R$ 36.000,00 4 R$ 8.000,00 R$ 44.000,00

PALCO 12M X 10M COM CAMARIM 
-  Palco coberto medindo 12 x 10 metros em
estrutura  de  alumínio  (q30 ou  q50),  com
cobertura em lona PVC, na cor branca, anti-
chama, com proteção UV, sombrites laterais
e fundo, com piso de módulos de 02m x 01m
em maderite naval de 20 mm, 01 rampa com
corremão e piso  antiderrapante, sistema de
proteção contra incêndio (extintores), sistema
de aterramento bilateral com fechamento nas
laterais e fundos. Dois camarins, medindo
09 m² cada, em padrão octanorm com as
seguintes descrições:
-  paredes em painéis TS formicalizados
frente e verso na cor branca, acoplados a
perfis de alumínio anodizados com 2,20m de
altura;
- piso em maderite naval de 20mm;
 - carpete vermelho;
- porta com chave;
 – 01 frigobar
- 01 sofá de dois lugares;
- 01 mesa de centro com tampa de vidro;
- 04 cadeiras com estofamento;
- 01 espelho de corpo inteiro climatizado com
aparelhos de ar condicionado tipo janela ou
outros mantendo sempre uma temperatura
do ambiente não superior a 22 graus;
- iluminação e tomada interna, com barricada
separadora  de público toda em alumínio,
com 1 metro  de largura por  1,20 metro  de
altura, com piso anti- derrapante, medindo 1
metro por 70 centímetros em toda a frente do
palco até as laterais a uma distância de dois
metros fechando nas laterais. OBS.: A
estrutura deverá possuir ateste de
conformidade do Corpo de Bombeiros.

12 R$ 6.000,00 R$ 72.000,00 3 R$ 18.000,00 R$ 90.000,00

PALCO 16M X 14M COM CAMARIM 
- Palco coberto medindo 16 x 14 metros em
estrutura  de alumínio (q30 ou q50),  com
cobertura em lona PVC, na cor branca, anti-
chama, com proteção  UV, sombrites  laterais
e fundo,  com módulos de 02m x 01m em
maderite naval  de  20mm,  01 rampa  com
corremão e  piso antiderrapante, sistema  de
proteção contra incêndio (extintores), sistema

4 R$
11.483,00

R$ 45.932,00 1 R$ 11.483,00 R$ 57.415,00
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de aterramento bilateral com fechamento nas
laterais e fundos. Dois  camarins, medindo
16m² cada, em padrão octanorm com as
seguintes descrições:
-  paredes  em painéis  TS formicalizados
frente e verso na cor branca, acoplados a
perfis de alumínio anodizados com 2,20m de
altura;
- piso em maderite naval de 20 mm;
- carpete vermelho;
- Porta com chave;
- 01 frigobar;01 sofá de dois lugares
- 01 mesa de centro com tampa de vidro;
- 04 cadeiras com estofamento;
- 01 espelho de corpo inteiro;
-  climatizado com aparelhos de ar
condicionado tipo janela ou outros mantendo
sempre uma temperatura do ambiente não
superior a 22 graus;
iluminação e tomadas interna;
barricada separadora de público toda em
alumínio, com 1 metro de largura por  1,20
metro de altura;
pisoanti- derrapante, medindo 1 metro
por 70 centímetros em toda a frente do palco
até as laterais a uma distância de dois
metros fechando nas  laterais. OBS.: A
estrutura deverá  possuir  ateste  de
conformidade do Corpo de Bombeiros.

CARPETE MEDINDO 2M DE LARGURA
- Com  espessura  3mm, em  material
encarpetado, fixado no chão.

10.633 R$ 20,00 R$ 212.660,00 2.658 R$ 53.160,00 R$ 265.820,00

PISO  EM  COMPENSADO NAVAL DE
20MM
-  Com  estrado  em metalon  50x30,  em
módulos 2x1.

9.743 R$ 20,00 R$ 194.860,00 2.435 R$ 48.700,00 R$ 243.560,00

PRATICÁVEL
- Com altura ajustável de 60 centímetros até
1 metro altura em módulos  de  2mx1m  em
aluminio.

301 R$ 80,00 R$ 24.080,00 75 R$ 6.000,00 R$ 30.080,00

SEPARADOR PUBLICO
-  Módulo de 3m com 1,20m altura em cano
de 1,5 polegada com base para sustentação
das peças ao solo.

4.880 R$ 18,00 R$ 87.840,00 1.220 R$ 21.960,00 R$ 109.800,00

FECHAMENTO DE AREA  DE CHAPA DE
ACO GALVANIZADO
-  Medindo 2,20m de altura  em módulos de
2m - contendo encaixe nos pés, sustentado
por mão francesa ou similares.

2.400 R$ 35,00 R$ 84.000,00 600 R$ 21.000,00 R$ 105.000,00

STAND BÁSICO
-  Estrutura em perfis de alumínio padrão
octanorm e painel TD/ABS com  no mínimo
de  02 tomadas 110/220w,  fechamento  com
03 balcões na frente e parede de 1,00m de
altura nas laterais  e fundo. Estruturado em
peris de alumínio tendo a medida de 1,00m x
0,50m com altura de 1,00m, sendo frente
e laterais na cor branca, tampo em
madeira revestido de napa branca.
OBS.: Onde  necessário, altura  de  2,70m.
Arte fornecida pelo contratante impressão
por conta da contratada.

5.000 R$ 44,00 R$ 220.000,00 1.250 R$ 55.000,00 R$ 275.000,00

MESA PLÁSTICA
- Brancas e limpas, com capacidade para
suportar até 100kg cada.

1.141 R$ 1,00 R$ 1.141,00 285 R$ 285,00 R$ 1.426,00

CADEIRA PLÁSTICA
-  Brancas  e limpas, com capacidade para
suportar até 150kg cada.

12.369 R$ 1,80 R$ 22.264,20 3.092 R$ 5.565,60 R$ 27.829,80

GERADOR DE ENERGIA DE 180 KVA
-  Com  combustível,  com cabo de, no
mínimo,  200  metros,  com operador  a
disposição no local.

38 R$ 3.100,00 R$ 117.800,00 9 R$ 27.900,00 R$ 145.700,00

GERADOR DE ENERGIA DE 250 KVA
-  Com  combustível,  com cabo de, no
mínimo,  200  metros,  com operador  a
disposição no local.

5 R$ 3.494,50 R$ 17.472,50 1 R$ 3.494,50 R$ 20.967,00

SONORIZAÇÃO 01
- SOM - PA FLY
24 caixas line array 1000 watts cada;
24 caixas sub grave 1000 watts cada;
10 amplificadores de 8.000 watts cada;

7 R$ 8.312,50 R$ 58.187,50 1 R$ 8.312,50 R$ 66.500,00
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05 amplificadores de 3.000 watts cada;
16 amplificadores de 12.000 watts
rmscada;
16 amplificadores de 9.000 watts rms cada;
01 mesa digital 56 canais, 32 aux, 12
matrix, 12 dca - 12 dca digital;
01 crossover digital com controle wireless;
01 aparelho de notebook;
01 mesa digital 56
canais, 32 aux, 12 matrix,  12  dca  lS  dca
digital;
04 processadores
digitais 04 vias estéreo;
20 caixas de monitores de 400 watts cada;
01 amplificador para contra baixo com  02
alto  falantes de  15  polegadas  e  4 alto
falantes de 8 polegadas;
02 cubos para guitarra;
02 baterias completas;
39 microfones;
25 pedestais;
15 garras;
12 di passivo;
08 di ativo;
Cabos diversos necessários ao atendimento
da demanda;
Técnicos para manuseio  e  instalação  dos
equipamentos;
Atendimento ao rider técnico da banda/artista
quando necessário.

SONORIZAÇÃO 02
- SOM - PA FLY -
24 caixas de line array 1000 watts cada;;
24 caixas subgrave 1000 watts cada;
01 mesa de som de no mínimo 40 canais;
03 processadores digitais 04 vias estéreo;
04 subgrave e caixa 04 kf 850 ou similar;
03 amplificadores paraguitarra;
02 amplificadores para baixo com 04x 10/1 x
15, falantes de 800 watts;
30 pedestais para microfones;
20 garras;
03 pontos de intercom 20 direct box passivo;
15 direct box ativo;
01 bateria completa;
01 kit de microfone para  bateria (mizrofonar
bateria);
01 sistema man power;
20 praticâveis de aluminio;
25 microfones;
08 microfonoes condensadores;
Cabos diversos necessários ao atendimento
da demanda;
Técnicos para manuseio  e  instalação  dos
equipamentos.

8 R$ 7.350,00 R$ 58.800,00 2 R$ 14.700,00 R$ 73.500,00

SONORIZACAO N° 03 - SOM - PA 
- 16 caixas de line
16 subgraves;
02 mesas 32 x 8 canais digitais;
01 processador digital 04 vias estéreo;
01 monitor palco;
01 side fill por lado, com no minimo 03 vias
de frequêcia;
10 monitores com duas vias de frequência;
01 side drums com woofer back line – contra
baixo;
01 modulo 800 com caixas 04 falantes de 12’
e caixa de 15’ - guitarra;
01 amplificador teclado;
01 set monitor;
10 microfones s.m 58;
06 microfones s.m 57;
03 microfones s.m 81;
01 kit para bateria;
03 tons e 01 bumbo 01 - microfone dll2;
02 microfones sem fio;
04 microfones diversos;
20 pedestais;
10 garras;
15 direct box;
01 bateria;
02 tons e estante de prato, completa;
Cabos diversos necessários ao atendimento
da demanda;
Tecnicos  para  manuseio  e  instalação  dos
equipamentos.

10 R$ 6.300,00 R$ 63.000,00 2 R$ 12.600,00 R$ 75.600,00

SONORIZAÇÃO 04 3 R$ 2.275,00 R$ 6.825,00 -- -- -- 
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- SOM
-  02 caixas de som ativa com 02 vias
múltiplas  (titânio) com  crossover passivo
interno com respostas de frequêucia 40hz a
20khz, entradas/saídas  (2 xlr  in/out  e
2pl0in/out) balanceadas  com chaveamento
para mic line, sensibilidade de atlm) = l00db,
falante 1 x 15 full range, 01 drive de titânio (l
fi), com  potência  de  350 watts-rms com
tripé;
02 caixas de som passiva: com 02 vias
multiplas (titânio) com  crossover passivo
interno com respostas  de frequência 40 hz
a 20khc, entradas/saídas  2 paralelas =
speakon (pol.:1 + l-), sensibilidade de spl (1w
at lm) = l00db, falante 1 x 15” full range,
1 drive de titânio (1 3/4), com potência de
35O watts-rms e tripé;
01 mesa de somdigital com16 canais;
04 microfones com fio;
02 microfones sem fio;
01 aparelho DVD play;
Cabos diversos necessários  ao  atendimento
da demanda;
Tecnicos  para manuseio  e  instalação  dos
equipamentos.

ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE
- 4 cobs;
8 pares led;
8 movings heads bean;
4 strobos;
1 máquina fumaça;
1 mesa de luz;
1 rack dimmer.

9 R$ 2.050,00 R$ 18.450,00 2 R$ 4.100,00 R$ 22.550,00

ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE
8 cobs;
12 pares led;
12 movings head bean;
6 strobos;
1 máquina fumaça;
1 mesa de luz;
1 rack dimmer.

7 R$ 3.800,00 R$ 26.600,00 1 R$ 3.800,00 R$ 30.400,00 

ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE 
- 16 cobs;
- 24 pares led;
- 24 movings heads bean;
- 10 strobos;
- 2 - máquinas fumaça;
- 1 mesa de luz;
- 2 rack dimmer.

8 R$ 5.440,00 R$ 43.520,00 2 R$ 10.880,00 R$ 54.400,00

DOTAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA:  Recursos  da  seguinte  Secretaria/Unidade  Orçamentária  e  respectivo
Programa de Trabalho:
Órgão: 04.01
Projeto/Atividade: 2.010
Despesa: 33903999000
Ficha/Fonte:  348/150000000000  RECURSOS  NÃO  VINCULADOS  DE  IMPOSTOS  E
TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS. 
DATA DE ASSINATURA: 15/02/2023.
SIGNATÁRIOS: Lorena Vasques Silveira –  Secretaria Municipal de Administração e Thiago Alexandre
Rocha – Representante da Contratada. 
PROCESSO: 35640/2022.
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