PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO
R. CEL. JOÃO FRANCO DE CAMARGO, 80 - CEP 12.270-000 - JAMBEIRO - SP
TEL / FAX : (012) 3978-2600
Email: licitacao@jambeiro.sp.gov.br

Jambeiro, 17 de abril de 2017.
Memorando cultura nº 08/2017
DE: Setor de Cultura e Turismo
PARA: Setor de Licitações e Compras
Ref.: Solicitação de contratação para realização do evento dia da Padroeira.
Solicito através deste que seja realizado o processo para contratação de empresa para realização do
evento dia da padroeira, que será realizado nos dias 09,10,15,16,17 de setembro de 2017, para isso setor de
Cultura necessita dos seguintes itens detalhados:
- 15 Metros de gradil de contenção, 10 metros de placas de fechamento, 01 camarim.
- 01 Palco aproximadamente medindo 06X04, 24 mts quadrados em estrutura metálica treliçada altura de no mínimo,
1,30 mts, altura do teto de no mínimo 4 mts, a partir do piso frontal e lateral com lona preta Piso em compensado naval
de 18 mm, tapadeira fixas em tela ou lona nas laterais e fundos do palco, escada com dois corrimãos na lateral ou fundo
do palco, 1 área de serviço 4X4 coberta com fechamento, traseiro e laterais, housemix com cobertura para proteção
contra sol e chuva.
- 1 Conjunto de Sistema de sonorização: 01 MESA DE SOM DIGITAL DE 32 CANAIS, 16 VIAS DE EQUALIZADOR GRÁFICO DE
31 BANDAS, 08 caixas de sub com 2 falantes de 18 pol em cada, 08 caixas altas linearray com 2flt de12" e 01 dti", 02
torres fly de treliça em alumínio, 1 Amplificadores de 2.500, 2 Amplificadores de 4.000, 2 Amplificadores de 6.000,
Processador de 4 vias. Digital, 01 console mix digital de 32 canais, 01 aparelho de cd, 1 amplificador para guitarra, 1
amplificadores para contra baixo sendo: com 2 alto falantes de 10 polegadas, 01 bateria completa, 01praticável 2,00x2,00
mts, 1 microfone especial para bumbo,1 kit de microfones para bateria, 12 microfones com fio, 12 Pedestais para
microfones, 2 microfones sem fio UHF ,08 Pedestais para microfones, 4 monitores com falantes de 12 ou 15 polegadas,
Sistema de sidfil com 2 caixas de grave e 02 caixasde definição e amplificação sistema de minitores via fone com 08 fones,
01 set de cabos xlr com 60 cabos, 01 multi cabo com 24 vias de 10 mts, 01 multi cabo com 12 vias de 10mts.
- 1 Conjunto de Sistema de iluminação: 18 canhões par de led, 01 maquinas de fumaça 1.500 wats, 01 strobocopatomic
3.000, 02 minis brute com 04 lâmpadas, 01 mesa de controle dmx para iluminação.
- 01 conjunto de SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: 04 moving Beam 200, 12 lâmpadas Par Led 3 We 12 Lâmpadas Pcs;
- 05 shows com duplas regionais no total sendo uma apresentação por dia de no mínimo de 3 horas de duração.
Sem mais para o momento, aproveitamos para enviar nossos protestos de estima e elevada consideração.
Atenciosamente,

_________________________________________
Valdo Damaceno
Chefe de Seção - Cultura & Turismo
(12) 99729-4480
cultura@jambeiro.sp.gov.br | www.jambeiro.sp.gov.br
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