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1 Introdução. 

Este documento tem como objetivo especificar o processo de contratação de serviço de 
consultoria para desenvolvimento de Projeto Executivo (PE) para melhorias/modernização do 
sistema de sonorização do salão do templo da Igreja Presbiteriana Independente (IPI) do 
Ipiranga, localizada na rua Agostinho Gomes, 2235, Ipiranga, São Paulo/SP, CEP 04206-001, para 
as atividades ali desenvolvidas de Ministração da Palavra (palestras) com uso de recursos áudio-
visuais e Ministração de Louvor (música), com participação de cantores e instrumentistas, no que 
se refere à apresentação de propostas, condução dos serviços e apresentação do PE, o qual 
deverá conter todas as informações necessárias para a sua perfeita interpretação e aquisição de 
equipamentos, materiais de instalação, e serviços de instalação. 

2 Apresentação da Proposta. 

A proponente deverá apresentar proposta para elaboração de Projeto Executivo contendo: 

2.1.1 Ficha de identificação da proponente conforme anexo. 
2.1.2 Relação de 03 trabalhos recentes executados pela proponente, com breve 

descrição dos mesmos e contato dos clientes atendidos para consulta e 
referências. 

2.1.3 Proposta Comercial, apresentando o valor para execução do serviço bem como as 
condições de pagamento. 

2.1.4 Resposta Ponto a Ponto (RPP) conforme modelo anexo, preenchendo com “X” se 
atende (coluna “SIM”) ou não atende (coluna “NÃO”) cada um dos itens dessa 
Especificação de Contratação. 

2.1.5 Cronograma com prazos para execução das atividades necessárias para 
elaboração do PE. 

3 Projeto Executivo (PE). 

O PE a ser entregue pela contratada deverá abordar os seguintes itens: 

3.1 Acústica do Ambiente. 

Deverá ser apresentado levantamento das características acústicas do ambiente contendo: 

3.1.1 Valores de parâmetros acústicos medidos no recinto, com a descrição dos 
métodos/instrumentos utilizados na medição/aferição dos mesmos; 

3.1.2 Recomendação da faixa de valores aceitáveis para os mesmos de acordo com o 
uso previsto para o recinto; 

3.1.3 Recomendação de alterações arquitetônicas/tratamento acústico necessárias 
para adequação do recinto aos valores recomendados, com especificação do 
material a ser utilizado. 

3.2 Equipamentos. 

Deverá ser avaliado o estado atual dos equipamentos/instalações disponíveis e possível 
continuidade de utilização dos mesmos, e elaborada uma relação de equipamentos a serem 
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adquiridos, indicando-se as características mínimas recomendadas para os mesmos com 
sugestão de fabricantes/modelos que atendam tais características abordando: 

3.2.1 Sistema de Mixagem 

O sistema de mixagem recomendado no PE deverá permitir de um local centralizado a 
recepção individual e simultânea, com ajustes independentes, de todas as fontes sonoras 
conforme as atividades previstas para o recinto: preletores, cantores, instrumentistas, 
reprodutores audiovisuais, com saídas individualizadas permitindo o controle com ajustes 
independentes para os sistemas de P.A., retorno/monitores e gravação. 

3.2.2 Sistema P.A. (Public Address) 

Deverá ser indicado quais sistemas e disposição de sonofletores do sistema P.A. melhor 
se adaptam às características acústicas do recinto abordado no item 3.1, com indicação 
do nível mínimo de potência sonora a ser alcançado, bem como a variação máxima 
tolerada para diferentes locais da audiência, visando uma distribuição uniforme de 
potência sonora (dBSPL) e inteligibilidade (%ALCons/STI) no recinto, levando-se em conta 
também a galeria superior. 

3.2.3 Sistema de Retorno/Monitores 

Deverá ser indicado o sistema de retorno/monitores apropriado aos músicos que permita 
ajustes independentes e apresente o mínimo de interferência no conteúdo ouvido pela 
audiência/público através do sistema de P.A. 

3.3 Materiais/Serviços de instalação 

Deverão ser especificados os serviços de instalação e materiais de instalação necessários para as 
adequações tais como: 

3.3.1 Passagem de cabeação, com indicação de necessidade de dutos/esteiramento; 
3.3.2 Disposição de conectores em: 

3.3.2.1 Painéis fixos distribuídos; 
3.3.2.2 Quadros intermediários de distribuição de sinais (patchbay); 
3.3.2.3 Caixas de conectores p/ Multicabos (stage box);  

3.3.3 Necessidade de suportes/ferragens para equipamentos suspensos, bem como 
avaliação se a estrutura atual suporta carga de tais equipamentos, com indicação 
de adequações civis caso necessário. 

3.4 Disposição Física. 

Deverão ser apresentados desenhos de planta baixa e cortes do recinto contendo 
recomendações para disposição dos equipamentos, do sistema de P.A., retorno/monitores e 
cada um dos materiais de instalação conforme relacionado no item 3.3. 

3.5 Instalação Elétrica. 

Deverá ser avaliado o atual estado das instalações elétricas do recinto, e se a mesma deverá 
sofrer alguma adequação para suportar as melhorias propostas, com relação ao consumo de 
potência e sistema de aterramento. 
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3.6 Fases de Implantação. 

Deverá ser indicado no PE uma sequência no tempo para execução/implantação do mesmo, com 
a priorização de fases de implantação a serem discutidas com a IPI do Ipiranga. 

4 Disposições Gerais. 

4.1.1 Antes da apresentação da proposta, poderá ser realizada reunião com a 
proponente para esclarecimento dos requisitos apresentados nesse documento, 
ou enviados questionamentos por escrito através de e-mail 
etav@ipidoipiranga.org.br. 

4.1.2 Após a contratação dos serviços, serão realizadas reuniões periódicas para 
avaliação do andamento das atividades. 

4.1.3 A proponente/contratada deverá ter disponibilidade para a realização das 
reuniões referentes aos itens 4.1.1 e 4.1.2 em horário noturno, de segunda à 
sexta-feira, ou nos fins-de-semana em horário a ser acordado. 

4.1.4 Todas as vistorias/avaliações no local deverão ser previamente agendadas com a 
secretaria da IPI do Ipiranga (tel. 11-2273-0146 / 11-2273-0788), sem o qual não 
será autorizado acesso às dependências. 

5 Anexos: 

Ficha de identificação proponente; 

Resposta Ponto a Ponto (RPP); 

 


