XIV FESTIVAL ESTADUAL NOSSA ARTE
13 A 16 DE JULHO - SEDES DE TAUBATÉ/SP
ANEXO 1 - INFORMATIVO Nº04/2016
ASSUNTO: INFORMAÇÕES SOBRE AUDITÓRIO E PALCO

b)Estrutura disponibilizada pela Prefeitura Municipal de Taubaté:
1)Descrição do som/médio porte:
01 console de mixagem de 32 canais c/ 02 masters, 08 submasters e 10 vias auxiliares – digital
01 equalizador gráfico de 31 bandas p/ insert.
01 Gerenciador de sistemas com 04 entradas e 08 saídas, comequalização gráfica e paramétrica,
limiter, compressão, delay, por via de daída e canal de entrada.
02 compactdisc player com controle de pich.
01 mini disc player e record.
01 estabilizador de voltagem (110v e 220v).
04 caixa de subgrave, com no mínimo os seguintes equipamentos:
2 falantes de 18” com no mínimo 800 w cada.
04 caixa de definição a serem utilizadas em 2 ou 3 vias, com no mínimo os seguintes.
Equipamentos: 02 falantes 15” ou 12” 600w cada e 01 driver de titânio 150w cada.
Amplificador compatível com o sistema.
06 caixas p/ monitores de 02 vias com falante de 12” ou 15” e driver de titânio.
02 sidefilistereo contendo em cada:
01 caixa de 18” com no mínimo 800 w cada.
01 caixa de definição e serem utilizadas em 2 ou 3 vias, com no mínimo os seguintes.
Equipamentos:
02 falantes 15” ou 12” 600w cada..
01 driver de titânio 150w cada.
01 sidedrum (monitor de bateria).
Amplificadores compatíveis com o sistema.
10 microfones p/ voz c/ pedestais.
06 microfones e garras p/ bateria.
03 microfones e garras p/ percussão.
01 microfone s/ fio.
06 directbox p/ instrumentos.
01 amplificador p/ guitarra.
01 amplificador p/ contra baixo.
01 bateria acústica em bom estado de conservação.
Toda fiação e cabos necessários para ligação do sistema de áudio, transformadores e reguladores
de tensão, réguas de a/c e extensões com tomadas.
Obs: todo sistema aterrado.
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2)Descrição de iluminação de Grande porte:
01 console com 06 canais de primeira qualidade.
60 canais de dimer.
24 lâmpadas pares 64 foco 1.
24 lâmpadas para 64 foco 5.
24 lâmpadas par led3 watts RGBW.
06 mini brutes com 06 lâmpadas (cada).
08 Elypsoidais 100w.
12 moving heads Beam de 700 watts spot.
12 moving heads de 300 watts wash LED RGBW.
12 ribaltas de 48 LEDs de 3 watts.
04 strobo de 3000 watts.
24 ALC.
02 máquinas de fumaça.
02 canhões seguidores.
14 Q30 de 4 metros cada de aluminium.
14 Q30 de 3 metros cada de aluminium.
10 Q 30 de 2 metros cada de aluminium.
12 Q 30 de 1 metro cada de aluminium.
06 Q50 de 4 metros cada de aluminium.
06 Q50 de3 metros cada de aluminium.
06 Bases para Q30.
06 Paus de carga.
06 slev de Q50 com redução para Q30.
06 cubos de 5 lados para Q30.
06 Talhas com capacidade de 1000kg cada.
12 Cintas de nylon com capacidade de 2000kg cada.
Parafusos para montagem das Q30.
Gelatinas coloridas para refletores.
Cabeamento para ligação de todo o sistema.
Fonte: Informações disponibilizadas em documento próprio da Prefeitura Municipal de Taubaté,
através do Sr Jonas Bispo dos Santos.
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