














                                                           CENTRO DE ESTUDOS 

PARA O DESENVOLVIMENTO DA                                                                                                                           

CIDADE - SDS ED. ELDORADO SALA 615 - BRASILIA - DF   

CEP 70.392-901 - TELS. (05561) 999816775/999661677 

nossamarka@gmail.com

Item Descrição
Referên

cia

Unidad

e de 

Media

Qtde
Valor 

Unitário
Valor Total

1.1

COORDENADOR GERAL  - Coordenação, acompanhamento e 

monitoramento de todos os serviços a serem realizados antes, durante 

e depois do evento (lista de presença, avaliações, emissão de 

certificado), inclusive na realização de plenárias. Exemplo: controle, 

distribuição e supervisão do trabalho dos recepcionistas; apoio ao 

mestre de cerimônia; encaminhamento de autoridades, entre outros.

PESQUISA DE 

MERCADO
MÊS 1 R$ 7.493,87 R$ 7.493,87

Projeto: 15º FESTIVAL CARA 
E CULTURA NEGRA                                                                                                                       

Memória de Cálculo

Meta 1 - Pré-produção / Produção [as metas neste modelo são exemplificativas]



1.2

PRODUTOR GERAL DO EVENTO  - (Produção do evento) - Contratar 

profissional disponibilizado exclusivamente para atuar durante a 

operacionalização do evento, incluindo: montagem, realização e 

desmontagem do mesmo. Estabelecer e acompanhar o cronograma 

das atividades necessárias de apoio ao evento; designar os 

coordenadores setoriais; identificar e coordenar a montagem e 

desmontagem dos ambientes; emitir as normas de serviços instruindo 

e disciplinando procedimentos e rotinas de trabalho; organizar a 

produção executiva do evento; gerenciar a preparação e distribuição 

de materiais promocionais, de divulgação e apoio; selecionar, 

acompanhar e coordenar os serviços relacionados ao receptivo; 

supervisionar os serviços de manutenção e as instalações de todos os 

equipamentos do evento; coordenar a aplicação das normas 

estabelecidas quanto aos horários de funcionamento das diversas 

unidades de serviços.

PESQUISA DE 

MERCADO
MÊS 1 R$ 5.712,18 R$ 5.712,18

1.3

AUXILIAR DE PRODUÇÃO GERAL - Contratação de profissional para 

auxiliar o responsável pelo produtor do evento, devendo atuar no 

desenvolvimento das atividades relacionadas a elaboração, 

manutenção e atualização do planejamento estratégico, auxilia no 

desenvolvimento de novos projetos, com objetivo de melhorar os 

processos operacionais e estratégicos do evento. 

PESQUISA DE 

MERCADO
MÊS 1 R$ 2.877,99 R$ 2.877,99

1.4

AUXILIAR DE PRODUÇÃO "OFICINAS" - Contratação de profissional 

para auxiliar o responsável pelo produtor do evento, devendo atuar no 

desenvolvimento das atividades relacionadas a elaboração das 

"OFICINAS", manutenção e atualização do planejamento estratégico, 

auxiliar no desenvolvimento do projeto "OFICINAS", com objetivo de 

melhorar o processo operacional e estratégico do evento. 

PESQUISA DE 

MERCADO
MÊS 1 R$ 2.877,99 R$ 2.877,99



1.5

AUXILIAR DE PRODUÇÃO "ENCONTRO PENSAMENTO NEGRO 

CONTEMPORÂNEO" - Contratação de profissional para auxiliar o 

responsável pelo produtor do evento, devendo atuar no 

desenvolvimento das atividades relacionadas a elaboração do 

"ENCONTRO PENSAMENTO NEGRO CONTEMPORÂNEO", manutenção 

e atualização do planejamento estratégico, auxiliar no 

desenvolvimento do projeto "ENCONTRO PENSAMENTO NEGRO 

CONTEMPORÂNEO", com objetivo de melhorar o processo operacional 

e estratégico do evento. 

PESQUISA DE 

MERCADO
MÊS 1 R$ 2.877,99 R$ 2.877,99

1.6

AUXILIAR DE PRODUÇÃO "ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS" - 

Contratação de profissional para auxiliar o responsável pelo produtor 

do evento, devendo atuar no desenvolvimento das atividades 

relacionadas a elaboração das "ATIVIDADES ARTISTICAS E 

CULTURAIS", manutenção e atualização do planejamento estratégico, 

auxiliar no desenvolvimento do projeto "ATIVIDADES ARTISTICAS E 

CULTURAIS", com objetivo de melhorar o processo operacional e 

estratégico do evento. 

PESQUISA DE 

MERCADO
MÊS 1 R$ 2.877,99 R$ 2.877,99

1.7

SECRETÁRIA - Contratação de uma  profissional  que possua as 

seguintes habilidades profissionais: redação, expedição, controle e 

arquivo de cartas e ofícios;  Preparação e remessa de material de 

divulgação do evento: malas diretas, e-mails, cartazes, dentre outros; 

Listagem de autoridades e convidados especiais;

Contato com conferencistas; Recebimento e controle dos trabalhos a 

serem apresentados no Evento sob supervisão da Comissão 

responsável: fornecimento de instruções e informações; Organização 

de reuniões ordinárias para avaliação das atividades desenvolvidas, 

juntamente com a Comissão Organizadora; Relação do material a ser 

utilizado pelos participantes: pastas, crachás, convites, folders 

turísticos, etc.; Preparação dos envelopes de mesa, contendo mini-

curriculum, certificados e orientações para presidentes, secretários e 

coordenadores de mesa; Confirmação das presenças dos 

conferencistas, convidados e autoridades; Acompanhamento dos 

serviços de revisão de texto; 

PESQUISA DE 

MERCADO
MÊS 1 R$ 1.743,82 R$ 1.743,82



1.8

COORDENADOR ADMINISTRATIVO TÉCNICO - Profissional 

responsável por coordenar a equipe e as atividades administrativas, o 

controle, a análise e o planejamento das mesmas, garantir a realização 

de todas as atividades e operações do evento acompanhando a 

contração e o cumprimento dos prazos estipulados, desenvolver plano 

de ação de forma a garantir o alcance das metas e prestação de 

contas. Elaboração de Termo de Referência, de Minuta de Edital e de 

Contratos para procedimentos de compra e contratação de serviços. 

Elaboração de relatórios das atividades realizadas. Acompanhamento 

dos processos de compra e contratação junto à Comissão Permanente 

de Licitações, para efeitos de seleção de documentos para inserção 

nos sistemas de controle. Inserção de documentos de qualquer 

natureza nos sistemas de controle.  Todos os contratos e seus 

cumprimentos, elaborados e acompanhados pelo COORDENADOR 

ADMINISTRATIVO TÉCNICO, serão supervisionados pelas assessorias 

jurídica e contábil. 

PESQUISA DE 

MERCADO
MÊS 1 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00

1.9

PRODUTOR DE VÍDEOS (Produção de vídeos educativos) - 

Contratação de profissional capacitado para elaborar  04 SPOTS 

educativos para serem veiculados no blog e no site do evento. 

PESQUISA DE 

MERCADO
UNIDADE 2 R$ 5.000,00 R$ 10.000,00

1.10

DESIGNER GRÁFICO     **SARAU/SHOWS - LIVROS RONALDO** - 

Contratação de profissional com experiencia comprovada em eventos 

desta natureza para  definir o conceito artístico do Festival,  

desenvolver a arte/ identidade visual para aplicações diversas e de 

material gráfico (convites, folders, cartazes, folhetos, flyers, banners, 

faixas e fundos de palco, adesivos diversos, crachás, certificados, 

testeiras e outros materiais de divulgação ou sinalização), incluindo 

material a ser utilizado no sistema web. dos Shows, Sarau e Livros 

Ronaldo Ferreira – sujeito à aprovação pela CONTRATANTE, que pode 

solicitar até duas alterações antes de aprovar o projeto final.

PESQUISA DE 

MERCADO
MÊS 1 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00



1.11

MARCENEIRO (Serviço de Marcenaria ) - Contratação de 02 (dois) 

profissionais qualificados para execução dos seguintes serviços: fixação 

de painéis para a atividade Exposição Fotográfica; fixação de  Painéis 

para a atividade LUEDJI LUNA, fixação de  Painéis para a atividade 

ROSA LUZ; fixação painéis para a atividade Encontro Nacional de 

Pensadores; fixação de painéis para a atividade RONALDO FERREIRA; 

fixação de painéis para a divulgação da Programação Geral do Festival; 

conforme projeto, cujo profissional deverá possuir, além das 

ferramentas necessárias, fita dupla face para fixação dos painéis e luva 

antiestática para manuseio adequado dos painéis, de modo a 

preservar o estado físico e higiênico de cada uma.

PESQUISA DE 

MERCADO
SEMANA 4 R$ 639,05 R$ 2.556,18

1.12

PRODUTOR DE PALCO PARA OS SHOWS - Contratação de profissional 

especializado para organizar, planejar, orientar e acompanhar todas as 

fases da realização dos SHOWS  que será realizado em uma sessão, 

cabendo ao Produtor de Palco a responsabilidade de gerenciar a 

produção do encontro junto a equipe técnica, analisando e planejando 

as necessidades de montagem, dando cumprimento a prazos e tarefas 

como iluminação, som, segurança, acomodação,  alimentação, dentre 

outros, fazer cumprir o cronograma combinado, bem como resolver 

eventuais problemas de última hora. 

PESQUISA DE 

MERCADO
SEMANA 2 R$ 1.000,00 R$ 2.000,00

2.1 CACHÊ - Contratação do SHOW LUEDJI LUNA

APRESENTAÇ

ÃO DE 

ORÇAMENTO

SERVIÇO 1 R$ 11.500,00 R$ 11.500,00

2.2 CACHÊ - Contratação do show ROSA LUZ

APRESENTAÇ

ÃO DE 

ORÇAMENTO

SERVIÇO 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00

Meta 3 - Locação de Equipamentos / Veículos / Imóveis / Custeio / Insumos [as metas neste modelo são exemplificativas]

Meta 2 - Contratações Artísticas [as metas neste modelo são exemplificativas]



3.1
Chapas em MDF (para confecção de Painéis em MDF - Aquisição de 

chapas de MDF branco 

PESQUISA DE 

MERCADO
UNIDADE 40 R$ 155,00 R$ 6.200,00

3.2

Transporte - Locação  de dois  veículos, modelo VAN, com motorista, 

direção

hidráulica, combustível, ar

condicionado, tipo executivo.com capacidade mínima de 15 (quinze)  

passageiros,   para transporte dos artistas e equipe de apoio.

PESQUISA DE 

MERCADO
DIÁRIA 6 R$ 660,00 R$ 3.960,00

3.3

Transporte - Aluguel de caminhão com carroceria baú,  capacidade 

mínima de 3 ton, com motorista para transporte dos equipamentos 

dos artistas

PESQUISA DE 

MERCADO
DIÁRIA 3 R$ 740,00 R$ 2.220,00

3.4 Aquisição de passagens - 05 convidados - SP - BSB - SP 
PESQUISA DE 

MERCADO
trecho 5 R$ 483,68 R$ 2.418,40

3.5
Hospedagem - hospedagem para 05 (cinco) participantes convidado  2 

dias.

PESQUISA DE 

MERCADO
DIARIA 10 R$ 250,00 R$ 2.500,00

3.6
ALIMENTAÇÃO - Fornecimento de alimentação para 05 (CINCO) 

participante /convidado - 2dias

PESQUISA DE 

MERCADO
DIARIA 10 R$ 107,72 R$ 1.077,20

3.7

CAMARIM - Camarim de 6x4 – 24 m², contendo Mobiliário para 

camarim, 01 mesa de centro com tampa de vidro, 2 poltronas, espelho 

2,10x1,20, manutenção, limpeza, lixeira, alimentação dos artistas, 

tapete, arranjos e vasos para ornamentação.

PESQUISA DE 

MERCADO
DIARIA 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00

3.8

ECAD - Escritório privado brasileiro responsável pela arrecadação e 

distribuição dos direitos autorais das músicas aos seus autores. 

Mémoria de calculo R$ 80,92 (vamor UDA)x0,109 UDA ( fator UDA 

especifico para o segmento) x 150m² ( area considerada) = 1.323,04 

por dia x2= 

PESQUISA DE 

MERCADO
UNIDADE 2 R$ 1.323,04 R$ 2.646,08

3.9

Transporte - Locação  de dois  veículos, modelo VAN, com motorista, 

direção

hidráulica, combustível, ar

condicionado, tipo executivo.com capacidade mínima de 15 (quinze)  

passageiros,   para transporte dos artistas e equipe de apoio. Transição 

- aeroporto/hotel  SHN- hotel SHN/teatro - teatro/hotel SHN -- hotel 

SHN/aeroporto

PESQUISA DE 

MERCADO
DIÁRIA 6 R$ 660,00 R$ 3.960,00



3.10

Transporte - Aluguel de caminhão com carroceria baú,  capacidade 

mínima de 3 ton, com motorista para transporte dos equipamentos 

dos artistas -  cidades satelites/ teatro nacional - teatro 

nacional/cidades satelites. 

PESQUISA DE 

MERCADO
DIÁRIA 3 R$ 740,00 R$ 2.220,00

3.11 Aquisição de passagens - 03 convidados - SP - BSB - SP 
PESQUISA DE 

MERCADO
trecho 3 R$ 483,68 R$ 1.451,04

3.12
Hospedagem - hospedagem para 03 (três) participantes convidado - 2 

dias

PESQUISA DE 

MERCADO
DIARIA 6 R$ 250,00 R$ 1.500,00

3.13
ALIMENTAÇÃO - Fornecimento de alimentação para 03 (TRÊS) 

participante /convidado - 2 dias

PESQUISA DE 

MERCADO
DIARIA 6 R$ 107,72 R$ 646,32

3.14

CAMARIM - Camarim de 6x4 – 24 m², contendo Mobiliário para 

camarim, 01 mesa de centro com tampa de vidro, 2 poltronas, espelho 

2,10x1,20, manutenção, limpeza, lixeira, alimentação dos artistas, 

tapete, arranjos e vasos para ornamentação.

PESQUISA DE 

MERCADO
DIARIA 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00

3.15

Banner em lona impressão digital medindo 100x200cm - Impressão 

de banner em lona vinílica 440G com impressão digital, alta definição 

cor, medindo 100x200cm. Acabamento: bastão, ponteira e cordão na 

extremidade superior. Os banneres serão fixados em locais de grande 

visibilidade, com anuência das administrações regionais. Incluindo 

instalação e a retirada dos banners em diversos locais, todos dentro do 

Distrito Federal a ser instalados em locais de fácil visibilidade.

PESQUISA DE 

MERCADO
UNIDADE 20 R$ 143,78 R$ 2.875,50

3.16

Cartaz formato A2 em papel couchê 115g colorido 4.0 tamanho 

40x60cm. Programação geral do evento. Cartaz formato A2 em papel 

couchê 115g colorido 4/0, impressão fotográfica, tamanho 40x60cm 

com a programação de todo o evento.

PESQUISA DE 

MERCADO
UNIDADE 500 R$ 1,80 R$ 900,00

3.17

Cartaz formato A2 em papel couchê 115g colorido 4.0 tamanho 

40x60cm. Divulgação do espetáculo MATEUS ALELUIA - Cartaz 

formato A2 em papel couchê 115g colorido 4/0, impressão fotográfica, 

tamanho 40x60cm com a divulgação do ESPETÁCULO MATEUS 

ALELUIA

PESQUISA DE 

MERCADO
UNIDADE 500 R$ 1,80 R$ 900,00

3.18

Cartaz formato A2 em papel couchê 115g colorido 4.0 tamanho 

40x60cm. Divulgação do espetáculo ZEZÉ MOTA - Cartaz formato A2 

em papel couchê 115g colorido 4/0, impressão fotográfica, tamanho 

40x60cm com a  Divulgação do espetáculo ZEZÉ MOTA.

PESQUISA DE 

MERCADO
UNIDADE 500 R$ 1,80 R$ 900,00



3.19

Cartaz formato A2 em papel couchê 115g colorido 4.0 tamanho 

40x60cm. Divulgação do artista plástico RONALDO FERREIRA - Cartaz 

formato A2 em papel couchê 115g colorido 4/0, impressão fotográfica, 

tamanho 40x60cm com a divulgação do artista plástico RONALDO 

FERREIRA

PESQUISA DE 

MERCADO
UNIDADE 300 R$ 1,80 R$ 540,00

3.20

Cartaz formato A2 em papel couchê 115g colorido 4.0 tamanho 

40x60cm. Divulgação  da mesa e sarau exuzilhamentos ancestrais de 

negritudes e dissidências sexo-gênero - Cartaz formato A2 em papel 

couchê 115g colorido 4/0, impressão fotográfica, tamanho 40x60cm 

com a divulgação  da mesa e sarau exuzilhamentos ancestrais de 

negritudes e dissidências sexo-gênero 

PESQUISA DE 

MERCADO
UNIDADE 200 R$ 1,80 R$ 360,00

3.21

Cartaz formato A2 em papel couchê 115g colorido 4.0  tamanho 

40x60cm. Divulgação da apresentação LUEDJI LUNA - Cartaz formato 

A2 em papel couchê 115g colorido 4/0, impressão fotográfica, 

tamanho 40x60cm com a divulgação da apresentação LUEDJI LUNA

PESQUISA DE 

MERCADO
UNIDADE 200 R$ 1,80 R$ 360,00

3.22

Cartaz formato A2 em papel couchê 115g colorido 4/0 tamanho 

40x60cm. Divulgação da apresentação ROSA LUZ - Cartaz formato A2 

em papel couchê 115g colorido 4/0, impressão fotográfica, tamanho 

40x60cm com a divulgação da apresentação ROSA LUZ.

PESQUISA DE 

MERCADO
UNIDADE 200 R$ 1,80 R$ 360,00

3.23

Cartaz formato A2 em papel couchê 115g colorido 4/0 tamanho 

40x60cm. Divulgação das Oicinas - Cartaz formato A2 em papel 

couchê 115g colorido 4/0, impressão fotográfica, tamanho 40x60cm 

com a divulgação das oficinas. Serão distribuidos nas escolas do ensino 

básico e fundamental públicas e pivadas do Distrito Federal.

PESQUISA DE 

MERCADO
UNIDADE 200 R$ 1,80 R$ 360,00

3.24

Cartaz formato A2 em papel couchê 115g colorido 4/0 tamanho 

40x60cm. Divulgação do desfile MODA - Cartaz formato A2 em papel 

couchê 115g colorido 4/0, impressão fotográfica, tamanho 40x60cm 

com a divulgação da exposição educativa. Serão distribuidos nas 

escolas do ensino básico e fundamental públicas e pivadas do Distrito 

Federal.

PESQUISA DE 

MERCADO
UNIDADE 200 R$ 1,80 R$ 360,00

3.25

Folder em papel couchê 115g, colorido 4 0, formato A5 - Folder em 

papel couchê 115g, colorido 4/0, impressão fotográfica, formato A5 

para a divulgação da programação geral

PESQUISA DE 

MERCADO
UNIDADE 45.900 R$ 0,20 R$ 9.065,25



3.26

SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE PARA REUNIÃO, Descrição: 04 

Caixas de som amplificadas e processadas 600W RMS cada, com tripé, 

01 Mixing Console com no mínimo 12 canais de entrada 04 subgrupos 

04 vias auxiliares 04 bandas de equalização filtro de graves, 01 

Microfone sem fio para voz com frequência de trabalho selecionável e 

faixa de operação em UHF, 04 Microfones com fio, 01 Aparelho de CD 

player para sonorização ambiente, cabos e conexões para ligar todo o 

sistema, 01 Operador técnico. 

PESQUISA DE 

MERCADO
DIÁRIA 6 R$ 3.030,00 R$ 18.180,00

3.27

SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE COM EQUIPAMENTOS DE 

PALCO - Descrição: 04 Caixas para subgraves (8 falantes, 18 polegadas 

com 800W RMS cada); 04 Caixas vias médio grave e médio agudo 

(1.000W RMS cada); amplificadores compatível com o sistema de PA e 

monitor; 01 Divisor de frequência com no mínimo 04 vias com mínimo 

24 db por oitava, ajuste de ângulo de fase entre as bandas, entradas e 

saídas balanceadas; 01 Equalizador estéreo com 32 bandas e filtros de 

12 db por oitava; 01 Processador de efeitos com reverb e delay com 

entradas e saídas balanceadas e conversores AD/DA de no mínimo 20 

bits; 04 Canais compressores/limitadores com entradas e saídas 

balanceadas; 01 Multicabo com no mínimo 24 vias (50mts); 04 Canais 

de GATES com entradas e saídas balanceadas; 01 Aparelho de CD 

Player; 01 Mixing Console com no mínimo 24 canais contendo o 

mínimo de 08 subgrupos, 08 vias auxiliares, 04 bandas de equalização, 

sendo todas paramétricas, filtros de graves, todas as saídas deverão 

ser balanceadas com no mínimo 04 vias de monitor, 01 Microfone sem 

fio para voz com frequência de trabalho selecionável e faixa de 

operação UHF; 04 Microfones para uso diversos com pedestais, 01 

Amplificador e caixa para baixo com 800W RMS; 01 Amplificador e 

caixa para guitarra com 900W RMS; 01 Amplificador e caixa para 

teclado; 02 Direct Box de impedância para instrumentos, 06 Monitores 

tipo Spot passivo/ativo com 300W RMS cada, cabos e conexões para 

ligar todo o sistema, 01 Operador técnico e 01 Auxiliar técnico. 

PESQUISA DE 

MERCADO
DIÁRIA 3 R$ 1.700,00 R$ 5.100,00



3.28

ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA PALCO - Descrição: 24 

Refletores foco fechado (lâmpadas - par 64); 01 Mesa/DIMMERS com 

no mínimo 36 canais; 01 RACK DIMMER com no mínimo 06 canais; 

Cabos e conexões; 01 Máquina de fumaça; Gelatinas com cores 

variadas, Sistema montado de BOX TRUSS, 01 Operador técnico.

PESQUISA DE 

MERCADO
DIÁRIA 3 R$ 2.291,63 R$ 6.874,88

3.29

LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR - Descrição: Locação de grupo 

gerador de energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de 500 

KVA, trifásico, tensão 380/220 watts, 60 Hz, com combustível, 

operador e cabos elétricos para ligação.

PESQUISA DE 

MERCADO
DIÁRIA 10 R$ 1.999,00 R$ 19.990,00

3.30

LOCAÇÃO DE PRATICÁVEL - Para ser utilizado como palco para 

apresentação musical, em  módulo suporta até 1.500k por unidade, 

confeccionado em alumínio especial e acabamento em madeira, todos 

os módulos forrados com carpete, fabricados conforme as normas 

ADM 2005, AWS D1.2, NBR 7000, NBR 8116 e ESTA, fácil utilização. 

(SERÁ INSTALADO UM PRATICÁVEL COM 10m² PARA SER UTILIZADO 

PESQUISA DE 

MERCADO
DIÁRIA 15 R$ 444,01 R$ 6.660,19

R$ 171.102,87TOTAL>>>

Meta 4 - Divulgação [as metas neste modelo são exemplificativas]


