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Anexo I 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Trata o presente memorial descritivo da locação de equipamentos para sonorização e iluminação nas 

dependências internas e externas do Theatro Pedro II, para a 14ª Feira Nacional do Livro de Ribeirão 

Preto, conforme características técnicas abaixo relacionadas:   

 

Área 1 - Sala Principal do Theatro Pedro II. 

 

Lote 1.1) Sonorização - Sala Principal do Theatro Pedro II. 

 

- P.A:  

04 caixas amplificadas 2 vias com, no mínimo, 400 watts de potência cada, equipadas com 01 (um) 

alto-falante de 12 ou 15 polegadas e 01 (um) drive de titânio de 1 polegada cada (DAS, JBL, RCF).; 

- 04 caixas amplificadas para subwoofer com, no mínimo 800 watts de potência cada, equipadas com 

01 (um) alto-falante de 15 ou 18 polegadas cada.  

Obs.: Os subwoofers deverão estar posicionados nas laterais e não no centro do palco. 

- Console:  

01 console de controle com pré-amplificadores destacados "stage rack", podendo estes serem 

alocados no palco com comunicação via coaxial ou fibra ótica. Total de pré-amplificadores de 

entrada: 32. Total de pré-amplificadores de saída: 24.  

A plataforma de controle deverá necessariamente possuir a facilidade de adição de "plug-ins”, com 

sistema de gravação multicanal. O sistema devera possuir facilidades de transmissão sem fio para 

operacionalização em tempo real.  

Computador com software para operacionalização da console  

- Periféricos:  

01 equalizador gráfico estéreo de 31 bandas ou paramétrico estéreo, com memória.  

01 crossover ou processador estéreo, com ajuste de delay por banda.  

01 processador digital de efeitos.  

02 CD player, modelo profissional, com capacidade para reprodução de arquivos em formato wma, 

mp3, mp4, entre outros.  

01 comunicador clearcom headset + power supply + belt-pack com 03 (três) pontos.  

- Iluminação apropriada para console e periféricos.  

 

- Monitor:   

Console - 01 console de controle com pré-amplificadores destacados "stage rack", podendo estes 

serem alocados no palco com comunicação via coaxial ou fibra ótica. Total de pré-amplificadores de 

entrada: 32. Total de pré-amplificadores de saída: 24.  

A plataforma de controle deverá necessariamente possuir a facilidade de adição de "plug-ins”, com 

sistema de gravação multicanal. O sistema devera possuir facilidades de transmissão sem fio para 

operacionalização em tempo real.  

Computador com software para operacionalização da console.  

Monitores - 06 caixas bi-amplificadas, equipadas com 02 (dois) alto falantes de 12 polegadas e 01 

(um) drive de 2 polegadas  
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- 01 sistema para side fill, composto por 02 (duas) caixas acústicas para baixas frequências, 

equipadas com 01 (um) alto-falante de 15 ou 18 polegadas cada e 02 (duas) caixas acústicas para 

médias e altas frequências, equipadas com 01 (um) alto- falante de 10 ou 12 polegadas e 01 (um) 

drive de titânio de 1 polegada cada;  

01 drumfill composto por 01 (uma) caixa amplificada com, no mínimo 400 watts de potência, 

equipada com 1 alto falante de 12 ou 15 polegadas e 1 drive de titânio com 1 polegada, e 01 (um) 

subwoofer equipado com 1 alto falante de 15 ou 18 polegadas.  

- Microfones:  

04 microfones sem-fio multi-frequência, transmissão em UHF  

04 microfones sem-fio multi-frequência tipo headset, transmissão em UHF  

01 kit de microfonação para bateria / percussão;  

06 microfones de mão com fio para voz, tipo bastão  

04 microfones de mão com fio para instrumentos;  

02 microfones condensadores  

Obs.: A CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a substituição de um ou outro modelo 

de microfone (ex.: microfone tipo headeset por lapela) sem acréscimo no valor da locação.  

- Acessórios:  

06 direct box ativo;  

18 pedestais modelo girafa; 

06 garras tipo “klamp” para microfones; 

Todos os demais adaptadores e acessórios necessários para o bom desempenho do sistema.  

- Backline:  

01 amplificador valvulado para guitarra; 

01 amplificador para guitarra / violão;  

01 sistema de amplificação para contrabaixo, equipado com “cabeçote” com, no mínimo, 800 watts 

de potência, 01 (uma) caixa acústica com 01 (um) alto-falante de 15 polegadas e 01 (uma) caixa 

acústica com 04 (quatro) alto-falantes de 10 polegadas  

01 bateria acústica completa, com peles novas, 04 estantes para pratos, banco, 2 pedais de bumbo, 

máquina de chimbal e ferragens completas.  

- Elétrica e Cabos:  

01 main power com, no mínimo, 5000 watts, com transformador, chave seletora dimensionada, 

disjuntor termomagnético e voltímetro, com conectores dentro das normas e especificações da 

ABNT; 

01 multicabo com spliter, com 32 vias balanceadas e conectores;  

02 sub boxes com, no mínimo, 8 canais cada; 

30 cabos balanceados para microfones com, no mínimo, 15 metros de extensão cada; 

10 cabos para interligação de instrumentos ou acessórios do tipo P10-P10; 

kit de cabeamento completo para PA: periféricos, acessórios, sinal para amplificação e ligação das 

caixas;  

kit de cabeamento completo para monitor: periféricos, acessórios, sinal para amplificação e ligação 

das caixas;  

01 kit de cabos para energizar, no mínimo, 05 (cinco) pontos no palco em 127 volts, com vários 

comprimentos e réguas com pelo menos 04 tomadas cada;  

01 cabo para alimentação em corrente AC bitola 35mm, com 50 metros, ou superior.  

- Equipe Operacional - A CONTRATADA deverá colocar à disposição no local equipe operacional 

devidamente uniformizada e com itens de proteção individual quando necessário para operação de 
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todos os equipamentos, visando o bom andamento do evento, com uma equipe mínima formada por 

02 (dois) técnicos de som responsáveis.  

02 (dois) assistentes de som.  

 

Lote 1.2) Iluminação - Sala Principal do Theatro Pedro II. 

 

- Refletores:  

12 refletores PAR 64 1000 watts - foco 5;   

12 refletores PAR 64 1000 watts - foco 2;   

24 refletores PAR 64 LED 3 watts;  

80 refletores Elipsoidais 36º ETC. 

 

- Acessórios  

02 máquinas de fumaça 1000 watts cada;   

Porta gelatinas, gelatinas, filtros e todos os demais acessórios necessários para o bom desempenho do 

sistema.  

 

- Equipe Operacional  

A CONTRATADA deverá colocar à disposição no local equipe operacional devidamente 

uniformizada e com itens de proteção individual quando necessário para operação de todos os 

equipamentos visando o bom andamento do evento, com uma equipe mínima formada por 01 (um) 

técnico de iluminação responsável;   

02 (dois) assistentes de iluminação.  

 

Lote 1.3) Projeção de Imagens - Sala Principal do Theatro Pedro II  

 

- Projetor de Imagens  

01 projetor de imagens com 5.000 ansi lummiens, resolução XGA 1024 x 768.  

- Tela para Projeção  

01 tela para projeção de imagens 150 polegadas, medindo 4 metros de largura por 3 metros de altura, 

montada em pedestais de suporte apropriados.  

- Acessórios  

01 DVD player;   

01 notebook;  

01 suporte para projetor de imagens;   

Todos os demais adaptadores e acessórios necessários para o bom desempenho do sistema.  

- Elétrica e Cabos  

01 main power com, no mínimo, 2000 watts, com transformador, chave seletora dimensionada, 

disjuntor termomagnético e voltímetro, com conectores dentro das normas e especificações da 

ABNT;  

kit de cabeamento completo para projeção de imagens.  

- Equipe Operacional A CONTRATADA deverá colocar à disposição no local equipe operacional 

devidamente uniformizada e com itens de proteção individual quando necessário para operação de 

todos os equipamentos, visando o bom andamento do evento, com uma equipe mínima formada por 

01 (um) técnico de projeção de imagens responsável.  
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Área 2 - Auditório Meira Júnior 

 

Lote 2.1) Sonorização - Auditório Meira Júnior 

- P.A:  

02 caixas amplificadas 2 vias com, no mínimo, 400 watts de potência cada, equipadas com 01 (um) 

alto-falante de 12 ou 15 polegadas e 01 (um) drive de titânio de 1 polegada cada (DAS, JBL, RCF).; 

- 02 caixas amplificadas para subwoofer com, no mínimo 800 watts de potência cada, equipadas com 

01 (um) alto-falante de 15 ou 18 polegadas cada.  

Obs: Os subwoofers deverão estar posicionados nas laterais e não no centro do palco.  

- Console:  

01 console de controle com pré-amplificadores destacados "stage rack", podendo estes serem 

alocados no palco com comunicação via coaxial ou fibra ótica. Total de pré-amplificadores de 

entrada: 16. Total de pré-amplificadores de saída: 08  

A plataforma de controle deverá necessariamente possuir a facilidade de adição de "plug-ins”, com 

sistema de gravação multicanal. O sistema devera possuir facilidades de transmissão sem fio para 

operacionalização em tempo real.  

Computador com software para operacionalização da console  

- Periféricos:  

01 crossover ou processador de áudio estéreo, com ajuste de delay por banda;  

02 CD player, modelo profissional, com capacidade para reprodução de arquivos em formato wma, 

mp3, mp4, entre outros;  

01 DVD Player; - Iluminação apropriada para mesa de som, equalizadores e racks de efeitos.  

 

- Monitores:  

04 caixas amplificadas com, no mínimo, 300 watts de potência, equipada com 01 (um) alto-falante 

de 10 ou 12 polegadas e 01 (um) drive de titânio de1 polegada cada 

 

- Microfones:  

02 microfones sem fio para voz, com transmissão em UHF; 

02 microfones sem fio tipo headset, com transmissão em UHF;  

02 microfones de mão com fio para voz, tipo bastão;  

02 microfones com fio para instrumentos.  

Obs: A CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a substituição de um ou outro modelo 

de microfone (ex: microfone tipo headset por lapela) sem acréscimo no valor da locação.  

- Acessórios:  

02 direct box ativo;  

06 pedestais para microfone, modelo girafa;  

Todos os demais adaptadores e acessórios necessários para o bom desempenho do sistema.  

- Backline:  

01 amplificador para guitarra / violão  

- Elétrica e Cabos:  

01 main power com, no mínimo, 4000 watts, com transformador, chave seletora dimensionada, 

disjuntor termomagnético e voltímetro, com conectores dentro das normas e especificações da 

ABNT; 

01 multicabo com spliter, com 16 vias balanceadas e conectores;  

01 sub box com, no mínimo, 8 canais;  
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10 cabos balanceados para microfone com, no mínimo, 10 metros de extensão cada;  

04 cabos para interligação de instrumentos ou acessórios do tipo P10-P10;  

kit de cabeamento completo para e monitor PA: periféricos, acessórios, sinal para amplificação e 

ligação das caixas; - kit de cabos para energizar, no mínimo, 03 (três) pontos no palco em 127 volts, 

com vários comprimentos e réguas com pelo menos 04 tomadas cada; 

01 cabo para alimentação em corrente AC bitola 35mm, com 50 metros, ou superior.  

- Equipe Operacional:   

A CONTRATADA deverá colocar à disposição no local equipe operacional devidamente 

uniformizada e com itens de proteção individual quando necessário para operação de todos os 

equipamentos, visando o bom andamento do evento, com uma equipe mínima formada por 01 (um) 

técnico responsável e 01 (um) assistente.  

 

Lote 2.2) Projeção de Imagens - Auditório Meira Júnior 

 

- Projetor de Imagens:  

01 projetor de imagens com 3.000 ansi lummiens, resolução XGA 1024 x 768.  

- Tela para Projeção:  

01 tela para projeção de imagens 120 polegadas, medindo 3 metros de largura por 2,5 metros de 

altura, montada em pedestais de suporte.  

- Acessórios:  

01 DVD player;   

01 notebook;  

01 suporte para projetor de imagens;   

Todos os demais adaptadores e acessórios necessários para o bom desempenho do sistema.  

- Elétrica e Cabos:  

01 main power com, no mínimo, 2000 watts, com transformador, chave seletora dimensionada, 

disjuntor termomagnético e voltímetro, com conectores dentro das normas e especificações da 

ABNT; - kit de cabeamento completo para projeção de imagens.  

- Equipe Operacional:   

A CONTRATADA deverá colocar à disposição no local equipe operacional devidamente 

uniformizada e com itens de proteção individual quando necessário para operação de todos os 

equipamentos, visando o bom andamento do evento, com uma equipe mínima formada por 01 (um) 

técnico de projeção de imagens responsável.  

 

Área 3 - Café do Theatro Pedro II 

 

Lote 3) Sonorização - Café do Theatro Pedro II 

 

- P.A:  

02 caixas amplificadas com, no mínimo, 300 watts de potência cada, equipadas com 01 (um) alto-

falante de 10 ou 12 polegadas e 01 (um) drive de titânio de 1 polegada cada, com pedestais de 

suporte.  

- Console:  

01 mesa de som analógica com, no mínimo, 08 (oito) canais pré-amplificados, equalização semi-

paramétrica, 02 (dois) auxiliares e 02 (dois) subgrupos. 
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- Periféricos:  

02 equalizadores estéreo 1/3 oitava;  

01 CD player, modelo profissional, com capacidade para reprodução de arquivos em formato wma, 

mp3, mp4, entre outros.  

- Monitor:  

01 caixa amplificada com, no mínimo, 300 watts de potência, equipada com 01 (um) alto-falante de 

10 ou 12 polegadas e 01 (um) drive de titânio de 1 polegada. 

- Microfones:  

02 microfones sem fio para voz, com transmissão em UHF;  

02 microfones de mão com fio para voz, tipo bastão.  

- Acessórios:  

01 direct box passivo;  

04 pedestais para microfone, modelo girafa;  

- Todos os demais adaptadores e acessórios necessários para o bom desempenho do sistema.  

- Elétrica e Cabos:  

01 main power com, no mínimo, 1000 watts, com transformador, chave seletora dimensionada, 

disjuntor termomagnético e voltímetro, com conectores dentro das normas e especificações da 

ABNT;  

05 cabos balanceados para microfone com, no mínimo, 12 metros de extensão cada; 

02 cabos para interligação de instrumentos ou acessórios do tipo P10-P10;  

01 kit de cabeamento completo para PA e monitor: periféricos, acessórios, sinal para amplificação e 

ligação das caixas;  

01 kit de cabos para energizar, no mínimo, 02 (dois) pontos no palco em 127 volts, com 10 metros de 

extensão e réguas com pelo menos 04 tomadas cada.  

 

- Equipe Operacional:   

A CONTRATADA deverá colocar à disposição no local equipe operacional devidamente 

uniformizada e com itens de proteção individual quando necessário para operação de todos os 

equipamentos, visando o bom andamento do evento, com uma equipe mínima formada por 01 (um) 

técnico de som responsável.  

 

Área 4 - Marquise do Theatro Pedro II 

 

Lote 4) Sonorização - Marquise do Theatro Pedro II 

 

- P.A:  

04 caixas amplificadas com, no mínimo, 400 watts de potência cada, equipadas com 01 (um) alto-

falante de 12 ou 15 polegadas e 01 (um) drive de titânio de 1 polegada cada.  

- Console:  

01 mesa de som analógica com, no mínimo, 08 (oito) canais pré-amplificados, equalização semi-

paramétrica, 02 (dois) auxiliares e 02 (dois) subgrupos.  

- Periféricos:  

02 equalizadores estéreo 1/3 oitava;  

01 CD player, modelo profissional, com capacidade para reprodução de arquivos em formato wma, 

mp3, mp4, entre outros.  

- Monitores:  
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02 caixas amplificadas com, no mínimo, 300 watts de potência cada, equipadas com 01 (um) alto-

falante de 10 ou 12 polegadas e 01 (um) drive de titânio de 1 polegada cada.  

- Microfones:  

01 microfone de mão com fio para voz, tipo bastão;  

04 microfones condensadores para coral.  

- Acessórios:  

01 direct box ativo;  

05 pedestais para microfone, modelo girafa;  

- Todos os demais adaptadores e acessórios necessários para o bom desempenho do sistema.  

- Elétrica e Cabos:  

01 main power com, no mínimo, 2000 watts, com transformador, chave seletora dimensionada, 

disjuntor termomagnético e voltímetro, com conectores dentro das normas e especificações da 

ABNT;  

06 cabos balanceados para microfone com, no mínimo, 10 metros de extensão cada;  

02 cabos para interligação de instrumentos ou acessórios do tipo P10-P10;  

01 kit de cabeamento completo para PA e monitor: periféricos, acessórios, sinal para amplificação e 

ligação das caixas; 

kit de cabos para energizar, no mínimo, 02 (dois) pontos no palco em 127 volts, com 10 metros de 

extensão e réguas com pelo menos 04 tomadas cada.  

 

- Equipe Operacional;    

A CONTRATADA deverá colocar à disposição no local equipe operacional devidamente 

uniformizada e com itens de proteção individual quando necessário para operação de todos os 

equipamentos, visando o bom andamento do evento, com uma equipe mínima formada por 01 (um) 

técnico de som responsável e 01 (um) assistente de som.  

 

Área 5 - Auditório Pedro Paulo da Silva - Centro Cultural Palace 

 

Lote 5.1) Sonorização - Auditório Pedro Paulo da Silva 

 

- P.A:  

02 caixas amplificadas com, no mínimo, 300 watts de potência cada, equipadas com 01 (um) alto-

falante de 12 ou 15 polegadas e 01 (um) drive de titânio de 1 polegada cada, com pedestais de 

suporte.  

- Console:  

01 mesa de som analógica com, no mínimo, 08 (oito) canais pré-amplificados, equalização semi-

paramétrica, 02 (dois) auxiliares e 02 (dois) subgrupos.  

- Periféricos:  

02 equalizadores estéreo 1/3 oitava  

01 CD player, modelo profissional, com capacidade para reprodução de arquivos em formato wma, 

mp3, mp4, entre outros.  

- Monitores:  

02 caixas amplificadas com, no mínimo, 200 watts de potência cada, equipadas com 01 (um) alto-

falante de 10 ou 12 polegadas e 01 (um) drive de titânio de 1 polegada cada.  

- Microfones:  

02 microfones sem-fio para voz, com transmissão em UHF; 
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02 microfones de mão com fio para voz, tipo bastão;   

01 microfone headset sem-fio para voz, com transmissão em UHF;   

- Acessórios:  

04 pedestais para microfone, modelo girafa;  

Todos os demais adaptadores e acessórios necessários para o bom desempenho do sistema.  

Elétrica e Cabos:  

01 main power com, no mínimo, 1000 watts, com transformador, chave seletora dimensionada, 

disjuntor termomagnético e voltímetro, com conectores dentro das normas e especificações da 

ABNT; - 04 cabos balanceados para microfone com, no mínimo, 10 metros de extensão cada;  

kit de cabeamento completo para PA e monitor: periféricos, acessórios, sinal para amplificação e 

ligação das caixas;  

01 kit de cabos para energizar, no mínimo, 02 (dois) pontos no palco em 127 volts, com 10 metros de 

extensão e réguas com pelo menos 04 tomadas cada.  

- Equipe Operacional:  

A CONTRATADA deverá colocar à disposição no local equipe operacional devidamente 

uniformizada e com itens de proteção individual quando necessário para operação de todos os 

equipamentos, visando o bom andamento do evento, com uma equipe mínima formada por 01 (um) 

técnico responsável.  

 

Lote 5.2) Projeção de Imagens - Auditório Pedro Paulo da Silva  

 

- Projetor de Imagens:  

01 projetor de imagens com 3.000 ansi lúmens, resolução XGA 1024 x 768.  

- Tela para Projeção:  

01 tela para projeção de imagens 120 polegadas, medindo 3 metros de largura por 2,5 metros de 

altura, montada em pedestais de suporte.  

- Acessórios:  

01 DVD player;   

01 notebook;  

01 suporte para projetor de imagens;   

Todos os demais adaptadores e acessórios necessários para o bom desempenho do sistema.  

- Elétrica e Cabos:  

01 main power com, no mínimo, 2000 watts, com transformador, chave seletora dimensionada, 

disjuntor termomagnético e voltímetro, com conectores dentro das normas e especificações da 

ABNT;  

kit de cabeamento completo para projeção de imagens.  

 

- Equipe Operacional:  

 A CONTRATADA deverá colocar à disposição no local equipe operacional devidamente 

uniformizada e com itens de proteção individual quando necessário para operação de todos os 

equipamentos, visando o bom andamento do evento, com uma equipe mínima formada por 01 (um) 

técnico de projeção de imagens responsável.  

 

Área 6 - Auditório Superior   - Centro Cultural Palace 

 

Lote 6) Sonorização - Auditório Superior  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- P.A:  

02 caixas amplificadas com, no mínimo, 200 watts de potência cada, equipadas com 01 (um) alto-

falante de 10 ou 12 polegadas e 01 (um) drive de titânio de 1 polegada cada, com pedestais de 

suporte.  

- Console:  

01 mesa de som analógica com, no mínimo, 06 (seis) canais pré-amplificados, equalização semi-

paramétrica, 02 (dois) auxiliares e 02 (dois) subgrupos.  

- Periféricos:  

01 equalizador estéreo 1/3 oitava;  

01 CD player, modelo profissional, com capacidade para reprodução de arquivos em formato wma, 

mp3, mp4, entre outros.  

- Microfones:  

01 microfone de mão com fio para voz, tipo bastão;  

01 microfone de mão sem fio para voz.  

- Acessórios:  

02 pedestais para microfone, modelo girafa;  

- Todos os demais adaptadores e acessórios necessários para o bom desempenho do sistema.  

- Elétrica e Cabos:  

01 main power com, no mínimo, 500 watts, com transformador, chave seletora dimensionada, 

disjuntor termomagnético e voltímetro, com conectores dentro das normas e especificações da 

ABNT; - 02 cabos balanceados para microfone com, no mínimo, 10 metros de extensão cada;   

01 kit de cabeamento completo para PA: periféricos, acessórios, sinal para amplificação e ligação das 

caixas;  

01 kit de cabos para energizar, no mínimo, 01 (um) ponto no palco em 127 volts, com 10 metros de 

extensão e régua com pelo menos 04 tomadas.  

- Equipe Operacional:   

A CONTRATADA deverá colocar à disposição no local equipe operacional devidamente 

uniformizada e com itens de proteção individual quando necessário para operação de todos os 

equipamentos, visando o bom andamento do evento, com uma equipe mínima formada por 01 (um) 

técnico de som responsável.  
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Lote 7) Sonorização - Sala de Oficinas   - Centro Cultural Palace 

 

- P.A:  

02 caixas amplificadas 2 vias com, no mínimo, 200 watts de potência cada, equipadas com 01 (um) 

alto-falante de 10 ou 12 polegadas e 01 (um) drive de titânio de 1 polegada cada, com pedestais de 

suporte.  

- Console:  

01 mesa de som analógica com, no mínimo, 06 (seis) canais pré-amplificados, equalização semi-

paramétrica, 02 (dois) auxiliares e 02 (dois) subgrupos. 

 

- Periféricos:  

01 equalizador estéreo 1/3 oitava;  



 

 
                                    

 

 Rua Álvares Cabral, 370 – Centro – Ribeirão Preto – SP – CEP 14010-080 
 fone +55 16 3977-8111 / fax +55 16 3289-7119 

 www.theatropedro2.ribeiraopreto.sp.gov.br 

01 CD player, modelo profissional, com capacidade para reprodução de arquivos em formato wma, 

mp3, mp4, entre outros.  

- Microfones:  

01 microfone de mão com fio para voz, tipo bastão;  

01 microfone de mão sem fio para voz, com transmissão em UHF.  

- Acessórios:  

02 pedestais para microfone, modelo girafa;  

Todos os demais adaptadores e acessórios necessários para o bom desempenho do sistema.  

- Elétrica e Cabos:  

01 main power com, no mínimo, 500 watts, com transformador, chave seletora dimensionada, 

disjuntor termomagnético e voltímetro, com conectores dentro das normas e especificações da 

ABNT;  

02 cabos balanceados para microfone com, no mínimo, 10 metros de extensão cada;  

kit de cabeamento completo para PA: periféricos, acessórios, sinal para amplificação e ligação das 

caixas;  

01 kit de cabos para energizar, no mínimo, 01 (um) ponto no palco em 127 volts, com 10 metros de 

extensão e régua com pelo menos 04 tomadas.  

- Equipe Operacional:  

A CONTRATADA deverá colocar à disposição no local equipe operacional devidamente 

uniformizada e com itens de proteção individual quando necessário para operação de todos os 

equipamentos, visando o bom andamento do evento, com uma equipe mínima formada por 01 (um) 

técnico de som responsável.  
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