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GRUPO SENZALA DE CAPOEIRA
EVENTO VADIAÇÃO SENZALA 2021
EDITAL N° 05/2020
O Grupo Senzala – torna público o edital para
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
OU
AUTÔNOMO RESPONSÁVEL PELO OS
EQUIPAMENTOS DE SOM DO EVENTO
VADIAÇÃO
2021,
conforme
normas
estabelecidas neste Edital.
1.

INICIAL

É notório que o evento Vadiação realizado pelo Grupo Senzala desde a década de 2000,
é muito importante para a continuidade do processo de ensino e aprendizagem dos capoeiristas
que compõem o Grupo e também, para o fortalecimento de sua identidade enquanto bem cultural
de referência da capoeiragem não apenas no Brasil, como para o mundo, já que seus praticantes
e aqueles que fazem parte do universo da capoeira desenvolvida pelo Grupo, estão inseridos em
vários estados brasileiros e países, ultrapassando fronteiras desde a década de 1970.
Com base nisso, temos a oportunidade de utilizar a força que o evento Vadiação Senzala
representa para o Grupo de modo geral, para inserção e difusão das políticas culturais de
salvaguarda que são utilizadas no Brasil dentro da principal instituição de preservação do
patrimônio cultural brasileiro que é o IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional.
Assim, para que o evento Vadiação Senzala possa servir de espaço para tal finalidade é,
que foi pensado pelo grupo de trabalho responsável pelo evento tomando como base o projeto
conceitual desenvolvido para o Vadiação Senzala 2021, que:
Todos os serviços referentes ao evento serão contratados de forma pública com ampla
divulgação por meio de editais específicos, fazendo com que haja a ampla concorrência e assim
elevando a qualidade técnica do evento.
Sendo assim, tornamos público o edital para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU AUTÔNOMO
RESPONSÁVEL PELO O SOM DO EVENTO VADIAÇÃO, conforme os requisitos abaixo.
Esperamos que todos contribuam para que o evento seja um sucesso.
2.

REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO
A empresa ou autônomo será responsável por montar o som e manipular os
equipamentos durante todo o evento Vadiação Senzala 2021. Os equipamentos necessários
serão listados em item próprio neste edital.
3. DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS
A empresa ou autônomo contratado deverá montar o seguinte check list de som
profissional: Microfones com suportes para toda a bateria da roda de capoeira (Microfones para
os três berimbaus, pandeiro, atabaque e agogô); Microfones de captura ambiente para que possa
ser gravado o áudio de toda a roda; Mesa de som com os canais necessários, caixas
amplificadas viradas para o público e caixas amplificadas de retorno para a bateria da roda de
capoeira). Computador com sistema de gravação da roda de capoeira (Será feito uma gravação
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ao vivo da roda de capoeira que irá compor um dos produtos do evento, no caso o Cd do evento
Vadiação Senzala 2021).
3. DA UTILIZAÇÃO DO SOM PROFISSIONAL
A empresa ou autônomo contratado ficará responsável pelo os equipamentos de som
necessários referente a roda de capoeira e do show que será realizado no último dia do evento;
4. DO MELHOR PREÇO E TÉCNICA:
Será contratado a empresa ou autônomo que apresentar melhor preço e técnica referente
a montagem dos equipamentos de som e captura do áudio que irá compor o Cd do evento
vadiação Senzala 2021;
4.1. Da montagem do som:
A Empresa ou Autônomo contratado deverá montar todo o som com os equipamentos
necessários descrito neste edital referente a roda de capoeira com horas de antecedência do
início
do
evento;
4.2. Do pagamento do contratado:
A Empresa ou Autônomo contratado receberá o valor correspondente até 5 dias após a
realização do evento Vadiação Senzala 2021. Obs. Mediante Nota Fiscal de serviço ou recibo
no caso de autônomo.
5. DO PRAZO PARA CONTRATAÇÃO:
5.1 O prazo final para o envio da proposta da Empresa ou Autônomo será até o dia 10 de
novembro de 2020.
5.2. Do envio da proposta:
A proposta será enviada para o seguinte e-mail: Salvaguardagruposenzala@gmail.com
Obs. A proposta será feita de acordo com o modelo em anexo neste edital.
5.3 Da escolha da melhor proposta:
O prazo final para a escolha da melhor proposta com base na melhor técnica e preço
será até o dia 20 de novembro de 2020.

Mestre Gato
Fundador do Grupo Senzala
Comitê Gestor da Salvaguarda do Grupo Senzala
GT do Evento Vadiação Senzala 2021
Colaboradores

23 de setembro de 2020.
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ANEXO
VADIAÇÃO SENZALA 2021
SOM PROFISSIONAL
MODELO DA PROPOSTA PARA PESQUISA DE PREÇO:

Item

1

Especificação

Contratação de empresa OU autônomo
especializado em fornecimento, montagem
e manipulação de som profissional
conforme os requisitos estabelecidos neste
edital e respeitando a qualidade técnica
referente aos equipamentos necessários
para a realização do evento Vadiação
Senzala 2021. Itens para o som
profissional: Microfones com suportes para
toda a bateria da roda de capoeira
(Microfones para os três berimbaus,
pandeiro, atabaque e agogô); Microfones
de captura ambiente para que possa ser
gravado o áudio de toda a roda; Mesa de
som com os canais necessários, caixas
amplificadas viradas para o público e
caixas amplificadas de retorno para a
bateria da roda de capoeira). Computador
com software de gravação para a roda de
capoeira bem como a sua manipulação
(Será feito uma gravação ao vivo da roda
de capoeira que irá compor um dos
produtos do evento, no caso o Cd do evento
Vadiação Senzala 2021).

Unidade

Quant.

Serviço

4 dias
de
evento

Valor Unit.
R$

Valor Total
R$

TOTAL R$

NOME DA EMPRESA / AUTÔNOMO:
ENDEREÇO:
E-MAIL:
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TELEFONE PARA CONTATO:
Nº DO CNPJ / CPF:
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