
  

CHAMAMENTO PUBLICO PARA SOLICITAÇÃO DE COTAÇÕES DE PREÇOS 

A prefeitura de Jupi/PE, torna público que está aberto o procedimento para coletar balizamento 

de preços para prestação de serviços de aluguel de infraestrutura conforme anexo para realização 

das festividades da Padroeira do Povoado Santa Rita no Município de Jupi/PE entre os dias 19 a 

22 de maio. Durante o período de 03 dias uteis a partir da publicação deste termo, encaminhar 

para o e-mail: cpl_jupi@hotmail.com. 

 

ÍTEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL DIÁRIAS. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

1 

PALCO MÉDIO PORTE, em estrutura 
metálica de Box Truss (grid de ajumínio) 
na linha p30, com dimensões mínimas de 
10 x 08 x 06 com 1,80m de altura do piso 
ao chão, com cobertura, escada de 
acesso e com os devidos aterramentos 
com 01 camarins em ts medindo 4x4 com 
piso acarpetado com 02 mesas cada e 20 
cadeiras plásticas cada, com fechamento 
para área de produção (Back Stage) 05 x 
05 com 1 portas de acesso de 1 m e 3 m, 
com iluminação para todos os ambientes 
de back stage, 2 extintores p/ camarim e 
área de produção, tudo conforme 
determinação e especificação de corpo de 
bombeiros local. Incluindo montagem e 
desmontagem. 

01   

2 

SOM MÉDIO PORTE - equipamento de 
sonorização. Especificações mínimas: 
Periferico-p.a • mesa digital 32 canais 
(mixer); processador digital 3 vias estereo; 
p.a - line array (la) • 08 subgraves com 2 
alto-falantes de 18” / 800 rms (cada); 
08caixas 212 ti com 2 alto-falantes de 12”/ 
800rms + 1 ti(cada); 02 amplificadores 
com 6400 watts rms (grave); 02 
amplificadores com 5000 watts rms (medio 
grave); 02 amplificadores com 1500 watts 
rms(agudos); multicabo de 36 vias com 40 
metros de extenção; 01 regulador de 
voltagem de 1000 watts (110 v); 01 
regulador de voltagem de 1000 watts (220 
v); Periférico-monitor • 01 mesa digital 32 
canais; 12 vias de monitor, processador 
digital stereo; 01 amplificador de fones de 
ouvido com 8 canais; 08 fones de ouvido 
para monitor (ponto). Side-fill • 02 caixas 
de subgrave 800 watts rms; 02 caixas kf 3-
way; 01 amplificador 3000 watts rms 
(graves); 02 amplificadores 2000 watts 
rms (3 way); 02 amplificadores de 1000 
watts rms;• caixa sub para bateria 
(retorno) 500 rms;• 04 monitores para voz 
500 watts rms; Back line• bateria acústica 
reduzida com 3 tons;amplificador para 
baixo com 250 watts rms 2 amplificadores 
para guitarra com 100 watts rms; 
Microfones • 1 kit de 7 microfones, 
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completo para bateria 10 microfones com 
cabo para voz e outras aplicações;;• 
10 microfones com cabo para 
instrumentos /percussão;• 2 microfones 
sem  fio com  alcance  de  100  metros  
para voz;• 15 
pedestrais. 

3 

TOLDOS TENCIONADOS BRANCOS 
com dimensões mínimas de (5,0m x 5,0m) 
cada, confeccionados em lona “vulcam” 
branca e estrutura em ferro galvanizado c/ 
2,50m de altura. Incluindo montagem e 
desmontagem. (05 Toldos brancos) 

04   

4 

DISCIPLINADOR em estrutura metálica de 
ferro galvanizado com dimensões de 1.10 
mt de altura. Incluindo montagem e 
desmontagem. (60 METROS) 

01   

5 
LOCAÇÃO DE 01 GERADOR, com de 180 
KVA c/ 1 Técnico de plantão, abastecido e 
aterrado. Incluindo abastecimento. 

01   

TOTAL GERAL  


