
ANEXO VI – PORTARIA MROSC CULTURA 

 



 

PLANO DE TRABALHO DE TERMO DE FOMENTO OU ACORDO DE COOPERAÇÃO 

DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC  

Razão Social: TANTRI ARTE E CULTURA 

Endereço Completo: CLN 215 Bloco B SALA 109 

CNPJ: 07.702.824/0001-52 

Município: Brasília UF: DF CEP: 70874-520 

Site, Blog, Outros: 

Nome do Representante Legal: Ma Lucia de B. P. Arieira 

Cargo: Diretora Executiva 

RG: 3.472.466 Órgão Expedidor: DF CPF: 509.413.997-53 

Telefone Fixo: 61 3033-8007 Telefone Celular: 61 99857-2838 

E-Mail do Representante Legal: luciaarieira@hotmail.com 

 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA  

Responsável pelo acompanhamento da parceria:  

Função na parceria:  

RG:  Órgão Expedidor:  CPF:  

Telefone Fixo:  Telefone Celular:  

E-Mail do Responsável:  

 

OUTROS PARTÍCIPES (ATUAÇÃO EM REDE)  

Razão Social:  

Endereço Completo: 

CNPJ: 

Município: UF: CEP: 

Site, Blog, Outros: 

Nome do Representante Legal: 

Cargo: 

RG: Órgão Expedidor: CPF: 

Telefone Fixo: Telefone Celular: 

E-Mail do Representante Legal: 

Objeto da Atuação em Rede: 

ANEXOS 

 

[ ] Termo de Atuação em Rede 

[ ] Portfólio da OSC 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO: Feira Cultural de Planaltina  

PERÍODO DE EXECUÇÃO:  

INÍCIO: 21/08/2019 TÉRMINO: 30/09/2019 

DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

         Realização de uma feira cultural no Bairro de  Arapoangas Planaltina DF nos dias 30 e 31 de agosto  
de 2019, com uma programação diversificada e envolvente com área de comercialização de artesanatos 
locais e da região, shows com artistas locais, oficinas de artesanato de bordado, pintura reaproveitamento 
de matérias e outros, espaço para o entretenimento do público infantil que virá acompanhado dos 
responsáveis legais  com brinquedos e contação de história  e apresentações teatrais. Haverá também uma 
praça de alimentação dando prioridade a culinária local e comidas típicas das regiões.  Serão feitas várias 
ações sociais contanto com parceria do Sebrae, com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Turismo com 
palestra de empreendedorismo, emissão de carteirinhas para os artesãos, palestra sobre a violência 
doméstica.  

JUSTIFICATIVA:  
É sabido que o Distrito Federal é um importante polo do artesanato brasileiro, com cerca de 

onze mil profissionais legalizados através de cadastro no PAB (Programa do Artesanato Brasileiro).  
Planaltina, distante 38,5 quilômetros do Plano Piloto, é a mais antiga das regiões administrativas 

do Distrito federal. Conserva em suas estreitas, centenários casarões. O local, na época chamado de Vila 
mestre D’Armas, devido a um armeiro que morou na região, era ponto de escoamento do ouro retirado de 
Goiás e em 1917 a cidade foi batizada com o nome atual.  

Hoje a Região Administrativa VI, com 1.537,16 quilômetros, é um dos pontos turísticos do 
Distrito federal. Planaltina oferece ao visitante atrações como a lagoa Bonita, a Cachoeira do Piripau, e 
Centro Histórico e o Vale do Amanhecer, umas das maiores comunidades mística do país.  

A mais importante reserva ambiental da América do Sul, a Estação de águas Emendadas, 
também se localiza próxima à cidade. Na área urbana, as maiores atrações são a Igreja de São Sebastião, 
a Igreja Matriz e o Museu Histórico e Artístico de Planaltina, que conserva a memória da cidade e oferece 
aos visitantes artesanatos da região, destacando-se a cerâmica e a tapeçaria.   
                A realização da feira fortalecerá a cultura e o turismo da região que beneficiará os artesãos locais 
dando oportunidade de divulgação e comercialização dos seus produtos. Promovendo o fortalecimento dos 
eixos geração de renda, educação e cidadania proporcionando a   integração entre os artesãos e a troca de 
conhecimento agregando valores humanos e econômicos aos artesãos e aos participantes das oficinas.  
             Através das oficinas de artesanato acreditamos que tem a arte e pode ser motivação determinante 
na construção de um projeto de vida.  Serão oferecidas oficinas com a pegada de reaproveitamento com o 
objetivo de aliar artesanato à conscientização ambiental, é uma forma eficaz de envolver a comunidade e 
tornar interativos os esforços para conservação dos recursos naturais.  

Observando o lado cultural, é sabido da importância do artesanato no DF. Como é tombado 
como patrimônio cultural da humanidade, ele traz consigo vários símbolos importantes, peculiares à cultura 
local. Essa condição permite que os artesãos daqui tenham um leque diversificado de arte a produzir e 
mostrar a moradores locais e turistas, divulgando assim a beleza da nossa capital para o Brasil e o mundo. 

Além da potência no artesanato Brasília e considerada a capital do rock ou do chorinho também 
é palco da diversidade cultural brasileira. Danças, brincadeiras e toadas tradicionais compõem a cena 
cultural de Brasília, que herdou a essência brincante de vários recantos do país. “Em Brasília, temos uma 
concentração de folclore e saberes tradicionais que não se apagam, porque são transmitidos da geração de 
pioneiros para os filhos e netos. Apoiar e divulgar a produção artística e cultural local será parte da feira 
através dos shows e das atividades realizadas no espaço que será montado para as crianças.  

E não para por aqui além das oficinas teremos uma praça de alimentação com culinária local e 
típica das festas de juninas.  



 

Além das atividades culturais terão também ações sociais através de parcerias totalmente 
gratuitas com a Secretaria de Turismo com um posto no segundo dia da feira para tirar e renovar  a 
carteirinha do artesão, Sebrae com  uma palestra de empreendedorismo , Secretaria de Saúde  em um  dos 
períodos da feira em uma tenda  realizando  testagem, Hepatite.  OAB com uma palestra sobre a violência 
doméstica e uma exposição de bicicletas e carros antigos durante os dois dias da feira.  
               Esse projeto é viável do ponto de vista econômico, social e cultural. Econômico e social, pois 
ajudará os artesãos locais a expor e comercializar seus produtos, gerando renda para eles e suas famílias, 
criando oportunidade de trabalho aos prestadores de serviço e fornecedores, na contratação dos artistas   
em um momento de crise e desemprego que enfrentamos, além de afirmar o compromisso do poder público 
em acolher este projeto. Vale destacar também, que o evento promoverá um fluxo de turista de outras 
regiões administrativas do DF, que além de participara do evento, terá a oportunidade de desfrutar das 
cidades e de seus pontos turísticos. 

O trabalho de divulgação será feito através de folders, cartazes, banners, nos órgãos públicos, 
comércio, e em locais estratégicos da cidade e nas redes sociais e carro de som. Buscamos atingir um 
público amplo do Distrito Federal e Goiás.  

 
 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES: 

1-Composição da Equipe, Contratação dos prestadores de serviço definição de cronograma e 
elaboração da identidade visual e divulgação. 

 Composição da equipe inicial de coordenação, produção e comunicação;                                                                    

 Seleção de grupos musicais e profissionais que irão compor a programação cultural do evento; 

 Organização de cronogramas e levantamento de necessidades; 

 Elaboração e desenvolvimento da identidade visual do evento – logomarca e peças de divulgação e 

material para redes sociais; 

 Contratação dos prestadores de serviço; 

 Início das campanhas publicitárias do evento pela internet e impressos – Facebook, Instagram etc. 

2- Reuniões de planejamento, montagem da estrutura e realização da feira. 

 Área de Comercialização de artesanato;  

 Realização de oficinas de artesanato e reaproveitamento de materiais; 

 Realização de shows, contação de histórias e apresentações teatrais; 

 Espaço com brinquedos para entretenimento do público infantil; 

 Espaço de Ações sociais;  

 Praça de Alimentação com a culinária local e comidas típicas. 

3-Finalização dos pagamentos dos fornecedores e prestadores de serviço e elaboração de relatório 
cumprimento do objeto e financeiro e prestação de conta.  

 Finalização de pagamentos aos fornecedores e prestadores de serviço; 

 Confecção do relatório de execução das atividades propostas no projeto com fotos; 

 Elaboração de Clipping de Imprensa; 

 Elaboração de Relatório Final de Prestação de Contas; 

 Acompanhamento da Prestação de Contas junto ao governo do GDF. 



 

A feira será composta por vários espaços com diversas atividades, tais como:  

1- Shows realizado no Palco a partir das 19:00h, será dada a oportunidade para artistas locais e com 

cachês abaixo de R$5000,00(cinco mil reais) proporcionando um número maior de participação, 

oferecendo divulgação e conhecimento a população da cidade e DF. Ressaltamos que os valores 

dos cachês destes artistas foram negociados pela por um preço inferior ao praticado no mercado 

justamente por serem da região. O palco será aberto para artistas locais e região se apresentarem 

durante o dia com o objetivo de dar oportunidade para mostrarem o seu trabalho devido a uma 

demanda solicitada muito grande pelo os artistas após o conhecimento da feira sem pagamento de 

cachê.   

2- Oficinas, serão oferecidas diversas oficinas, com temas variados de artistas experientes que já 

participaram de  outros eventos, em instituições culturais de excelência, como centro cultural  do 

Banco do Brasil, Caixa Cultural e eventos importantes do calendário do DF, como o COMA, o que 

comprova que os oficineiros tem capacidade técnica e profissional para a realização destas. Foi 

dada também preferência para os artistas locais e oferecido um cachê de valor pequeno que varia 

de R$2.000,00(dois mil reais), R$900,00(novecentos reais), R$500,00 (quinhentos reais) com o 

objetivo de ampliar a participação e oferecer uma maior diversificação de tema a população. As 

oficinas serão criativas com o objetivo de despertar nos participantes o encanto por ele mesmo o 

próprio potencial criativo, um convite para transformar sentimentos e ideias em criações únicas 

para embelezar sua casa, sua roupa ou sua vida. Será um espaço também de troca de experiência. 

Terá lista de presença, alguns materiais os oficineiros levaram e outros serão oferecidos pela 

instituição sem custo ao projeto. Ressaltamos que além do oficineiro a realização da oficina está 

sendo acompanhada por assistente de produção e monitores;   

3- Feira de artesanato com previsão de 30 (trinta) artesões locais e região, que serão convidados 

através das redes sociais, associações e ativistas dos seguimentos e da Administração de 

Planaltina a participarem da feira, onde as inscrições serão feitas pela administração totalmente 

gratuita. Artesões este que trabalham e fazem feira alternativa e que existe a vários anos na 

cidade. Será oferecido área coberta pelo projeto para exporem e comercializarem suas 

mercadorias;  

4- Praça de alimentação, serão convidados 07 (sete) integrantes da feira alternativa a participarem   

gratuitamente, onde serão selecionadas as bancas com comidas típicas da região e de festas 

juninas e outras garantindo a não duplicidade de cardápio, será oferecido espaço coberto e ponto 

de energia; 

5- Espaço para Crianças/Brinquedoteca – Será criado um espaço onde serão montados 

brinquedos, tobogã inflável, campo de futebol, centopeia, piscina de bolinha e cama elástica 

garantindo atração para crianças de todas idades onde terão monitores em cada brinquedo vindo 

junto com os brinquedos e  também terão acompanhamento de assistente de produção e monitores 

do projeto garantindo a segurança e participação de todas as crianças. Além desse espaço as 



 

crianças poderão participar das oficinas que serão oferecidas em outro espaço como, contação de 

história, origami, samba de rodas e outras;  

6- Ações Sociais, será montado um espaço para a realização das ações sociais, frutos de parcerias 

realizadas gratuitamente com Administração Regional, Secretaria de Turismo e Saúde, Sebrae, 

OAB e CERPIS Hospital de Planaltina e CEBRAC- Centro Brasileiro de Cursos Profissionalizantes 

onde terá as ações de:  

Emissão e renovação de carteirinha dos artesões; 

Testagem de Hepatite;  

Palestra de Empreendedorismo; 

Palestra sobre a Violência doméstica;  

Exposição de ervas medicinais com automassagem; 

Teste Vocacional  

 

 Programação  

                                                           Dia –30  de agosto de 2019 

9h às 
9:30   
Início  

 Solenidade de Abertura 
Tenda Central 

9hás 22h 
Feira de Artesanato  

Tenda de Bambu 

9h 
às00h30 Praça de Alimentação  

Tenda Central -
tenda Bambu  

9h às 
14h 

Emissão e Renovação de Carteirinhas de Artesão pela Secretaria de 
Turismo  

Tenda Central 

9h às 
10h Automassagem - CERPIS Hospital de Planaltina 

Tenda Central 

9h às 
17h Exposição de Plantas Medicinais - CERPIS Hospital de Planaltina 

Tenda Central 

9h às 
12h Testagem de Hepatite – Secretaria de Saúde  

Tenda Central 

9:00h as 
14:00h 

Brinquedoteca -com  tobogã inflável, campo de futebol, centopeia, 
piscina de bolinha 

Tenda -
Brinquedoteca  

10:00h 
Palestra de Empreendedorismo pelo Sebrae 

Tenda de 
Oficinas  

10:00h 
Oficina – Jerusa Eulálio-Despertando o contador de história que 
tem dentro de você 

Tenda Oficinas 

11:00h Oficina – Miguel Habacuc- fabricação de barros e cerâmicas 
Tenda Oficinas 

14:00h Oficina – Miguel Habacuc- Pintura em Cerâmicas e barros Tenda Oficinas 

14:00 
Testes Vocacional com Cebrac- Centro Brasileiro de Cursos 
Profissionalizantes  

Tenda Central 



 

 

15:00h Oficina - de Origami Tenda Oficinas 

15 :00h Oficina - Bordado Ponto Cruz Tenda Oficinas 

16:00h Contação de Histórias Maria das Lembranças Tenda Oficinas 

17:00h Oficina - capoeira angola Da Raiz ao Fruto Tenda Oficinas 

18:00h Oficina - Poesia das Quebradas - Ravena do Carmo Tenda Oficinas 

18:00h Oficina - O canto do berimbau Tenda Central 

18:30h Batalha de Rimas / Como fazer Rima Tenda Central 

18:30h Oficina - de Samba de Roda – Mestre Diogo Tenda Oficinas 

19:45h Grupo Junino – Quadrilha Arrasta-pé Palco/ Noite 

20:30h Guilherme Santos  Palco/ Noite 

21:00h Luca Rodrigues e Banda Palco / Noite 

22:30h Robson Ferraz Palco / Noite 

00:30 Alana Macedo  Palco / Noite 

Dia 31 de agosto de 2019  

9:00h as 
20:00h 

Brinquedoteca - tobogã inflável, campo de futebol, centopeia, piscina 
de bolinha 

Tenda -
Brinquedoteca  

10:00h  Palestra sobre Violência Doméstica pela OAB Tenda Central  

10:00h  Oficina - de produção de Atabaque- Diogo Tenda Oficinas 

14:00 
Testes Vocacional com Cebrac- Centro Brasileiro de Cursos 
Profissionalizantes  

Tenda Central 

14:00h Oficina - de Horta com Vasos auto irrigáveis Tenda Oficinas 

15:00h HORTA LINDA   Tenda Oficinas 

15:00h Oficinas - Palhacitas Sustentáveis  Tenda Oficinas 

16:00h Oficina – Batuque Tenda Oficinas 

17:00h Oficina - Roda de Capoeira Angola Tenda Oficinas 

17:30h O Garoto Tambor (espetáculo musical com histórias) - Carla Girija  Tenda Oficinas 

18:00h Oficina - de Dança Afro Tenda Oficinas 

19:00h Apresentação - Bê a Bá do Berimbau/Grupo Cultural Matilha Área Externa 

19:45h Mitsein/Rock Palco / Noite 

20:30h KPK – Kaiprak Palco / Noite 

21:15h Grupo de Dança Cia Transições Palco / Noite 

21:45h  D. Gracinha da Sanfona Palco / Noite 

22:40h  Cida Avelar e Banda Palco / Noite 

23:30h Amanda Amaral Palco / Noite 

00:30h Hermes Prada  Palco / Noite 

OBJETIVOS E METAS: Realização Feira Cultural  no Bairro Arapoangas em Planaltina DF a nos dias 30 e 
31 de agosto  de 2019, com uma programação diversificada e envolvente com área de comercialização de 
artesanatos locais e da região, shows com artistas locais, oficinas de artesanato, espaço para o 
entretenimento do público infantil e praça de alimentação oferecendo entretenimento e lazer ao público e 
outras regiões.  

         
Objetivos Específicos: 

 Estabelecer um marco na realização de eventos desta natureza, para alavancar a consciência 



 

dos gestores públicos a respeito da importância da organização de feiras cultural e de artesanato 
na geração e distribuição de renda; 

 Mensurar o valor de ações positivas na área, que proponham um novo caminho aos 
profissionais do artesanato, para que eles possam se desenvolver como pessoas e como 
empreendedores; 

 Promover o desenvolvimento cultural e artístico local a um novo patamar através da valorização 
dos artistas e artesãos locais; 

 Difundir o trabalho de artistas locais e dando a oportunidade de mostrar para a cidade o seu 
potencial criativo; 

 Estimular a parceria pública com empresas privadas e os artesãos para o desenvolvimento 
cultural de Planaltina e do Distrito federal, mostrando que é possível gerar e distribuir renda de 
forma rápida e com custos baixos para todos; 

 Refletir sobre políticas públicas viáveis através de ações positivas que envolvam diversas camadas 
da sociedade, ao mesmo tempo em que essas ações trazem o público que gosta de produtos 
diferenciados e diversificados ao seio do convívio com os artesãos e sua arte; 

 Fortalecimento do Turismo local, com a promoção das belezas arquitetônicas e naturais da região; 

 Apoiar os artesãos gerando renda e empregos para o Distrito Federal; 

 Fortalecimento do Turismo local; 

 
Meta: Promover o fortalecimento econômico social e cultural local oferecendo a inclusão social 

dos artesãos de Planaltina e de outras regiões do DF , realização de oficinas,  fortalecimento dos artistas 
locais buscando o resgate e a preservação do folclore e da cultura popular brasileira sobre tudo a 
valorização da identidade brasiliense em vertentes culturais, incentivando e tornando favorável a economia 
criativa e abrir caminho para o conhecimento da potencialidade da diversidade cultural, gastronômica e 
histórica de Planaltina.  
 

1 – Realizar o evento “Feira Cultural de Planaltina”, com duração de 2 dias, inteiramente gratuito, 
inédito na cidade, que visa a valorização do patrimônio artístico e turístico local, além do 
entretenimento cultural para os moradores de Planaltina; 
2 – Realizar um evento focado num público local e especialmente voltado para atrair pessoal de 
outras regiões administrativas do DF e demais cidades do Goiás; 
3 – Realizar uma programação para o evento que contará com: feira de artesanato, oficinas 
artísticas, apresentações musicais, ações sociais e praça de alimentação; 
 
 

PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO: 

           O projeto oferecera como opções de lazer e entretenimento atividades que permeiam todos os 
públicos, de diferentes faixas etárias e de todas as classes sociais. Previsão em torno de 10.000 (dez mil) 
pessoas nos dois dias de feira. Espera-se a participação de um público bastante diverso, de classe social 
de A a D; com nível de escolaridade do básico ao superior; de ambos os sexos; crianças e suas famílias, 
jovens estudantes, pessoas na terceira idade; moradores da cidade de Planaltina, bem como de demais 
cidades do DF e Goiás. 

              

CONTRAPARTIDA: 

[x] NAO SE APLICA (PARCERIA INFERIOR A R$ 600.000,00) 
 
[IDENTIFICAR CONTRAPARTIDA, QUANDO APLICÁVEL] 
 



 

 
 
 
 
 

MARCOS EXECUTORES [SE HOUVER]  

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

1- Feira de Artesanato com artesão locais e da região e Praça 30/08/2019 31/08/2019 

CRONOGRAMA EXECUTIVO 

Repasse de uma única parcela de R$295.706,53 

AÇÃO- 

1-Composição da Equipe, Contratação dos prestadores de 
serviço definição de cronograma e elaboração da identidade 
visual e divulgação.  

INÍCIO TÉRMINO 

Pré-Produção:  
 
 -  Composição da equipe inicial de coordenação, produção e 
comunicação;                                                                    
- Seleção de grupos musicais e profissionais que irão compor a 
programação cultural do evento; 
- Organização de cronogramas e levantamento de necessidades; 
-  Elaboração e desenvolvimento da identidade visual do evento – 
logomarca e peças de divulgação e material para redes sociais; 
-  Contratação dos prestadores de serviço; 
- Início das campanhas publicitárias do evento pela internet e 
impressos – Facebook, Instagram etc. 

    21/08/2019 29/08/2019 

2-Reuniões de planejamento, montagem e desmontagem da 
estrutura e realização da feira.    

Produção:  
 
-  Continuidade da distribuição do material gráfico e das campanhas 
em ambiente virtual/eletrônico; 
- Reuniões de planejamento da execução do evento, com todos 
envolvidos na produção, segurança e limpeza; 
-  Montagem/Desmontagem da estrutura no local; 
-  Realização, em dois dias, da ‘’Feira Cultural’’ em Planaltina/DF (02 
e 03 de agosto de 2019) 
 

29/08/2019 01/092019 

3-Finalização dos pagamentos dos fornecedores e prestadores 
de serviço e elaboração de relatório cumprimento do objeto e 
financeiro e prestação de conta   

  

Pós-Produção:  
 
-  Finalização de pagamentos aos fornecedores e prestadores de 
serviço; 
- Confecção do relatório de execução das atividades propostas no 
projeto com fotos; 
-  Elaboração de Clipping de Imprensa; 
-  Elaboração de Relatório Final de Prestação de Contas; 
- Acompanhamento da Prestação de Contas junto ao governo do 
GDF. 
 

01/09/2019 30/09/2019 



 

de Alimentação com comida típicas e juninas. 

2- Atrações Culturais- Grupos/bandas musicais com músicos 
intérpretes em formato de show musical, apresentação de 
quadrilha local e sanfona em homenagem a São João, de 
grupos culturais de pequena representação nacional com 
mais de 5 integrantes em formato de espetáculo de cultura 
popular que inclua música e dança, como capoeira, maculele, 
espetáculo B-A-BA do Berimbau. Oficinas sócio educativas 
com materiais recicláveis e conscientização para o meio 
ambiente, etc) que interajam com o público e outras de  
dança afro, oficina de percussão/batuque, oficinas de 
capoeira angola, Oficina de origami, Oficinas de artesanato, 
rimas e poesia, oficina de construção de atabaque, pintura em 
cerâmica, samba de roda, oficina aulão Reeduca, oficina de 
bordado. 

30/08/2019 31/08/2019 

3- Área de lazer para as crianças com brinquedos, tobogã 
inflável, campo de futebol, centopeia, piscina de bolinha e 
cama elástica garantindo a diversão das Crianças  

30/08/2019 31/08/2019 

4- Serão realizadas ações sociais através de parcerias gratuitas 
com vários órgãos e instituições que oferecerá ao publico da 
feira palestras de empreendedorismo, violência doméstica, 
testagem de hepatite, automassagem, teste vocacional e 
emissão e renovação de carteirinhas do artesão.  

30/08/2019 31/08/2019 

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Repasse de uma única parcela em 21 de agosto de 2019 de R$295.224,63 

 

CRONOGRAMA FINANCEIRO 

 
      

It. Descrição 
Unida
de de 
Media 

Qtde Valor Unitário Valor Total 

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

1.1 

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E 
FINANCEIRA, responsável pela elaboração dos 
contratos, solicitação e verificação dos 
documentos financeiros, pagamentos, elaboração 
dos relatórios financeiros e organização dos 
documentos. Cálculo Feito =1700,00:7:8 horas o 
dia =R$30,35.  O trabalho será executado na pré-
produção, produção e pós-produção no período 
de 21/08 a 30/09 de 2019 

horas  355 R$ 29,40 R$ 10.437,96 

1.2 

DIREÇÃO DE PRODUÇÃO - Prestação de 
serviços de profissional qualificado, para atuar 
como responsável por todas as partes 
organizacionais, acompanhar ao evento, desde o 
planejamento à prestação de contas, passando 
pela montagem e execução do evento. Deve ter 
conhecimento sobre infraestrutura de eventos de 
pequeno, médio e grande portes, sobre estruturas 
necessárias, sobre organização de fornecedores, 

Horas  225 R$ 44,64 R$ 10.044,00 



 

funcionários e voluntários; sobre elaboração e 
controle de cronogramas; dinâmica de trabalho 
em bastidores; quadro de equipes de apoios, de 
técnicos e artísticas; monitoramento de todas as 
atividades envolvidas na pré e produção, 
produção e pós produção .  Cálculo Feito 
=2500,00:7 dias :8 horas o dia =R$44,64. 
Execução do trabalho no período de 21/08 a 
10/09/2018 

1.3 

PRODUÇÃO EXECUTIVA: Profissional 
responsável pela organização de todas as 
demandas do evento. Faz as diversas cotações, 
elabora, acompanha e cobra o cronograma de 
atividades de cada área, acompanha as reuniões 
de coordenação para desenvolver as atas e dar 
andamento nos encaminhamentos definidos em 
reunião. Organiza as necessidades de produção, 
faz o direcionamento da desmontagem do evento, 
definindo para onde vai cada uma das coisas e 
controla os fretes na pré-produção, produção e 
pós-produção.  Cálculo Feito =2000,00:7 dias :8 
horas o dia =R$35,71. Execução do trabalho no 
período de 21/08 a 10/09/2019 

Horas  225 R$ 35,71 R$ 8.034,75 

1.4 

COORDENADOR DE MONTAGEM- Coordenar e 
acompanhar a montagem de toda a infraestrutura 
do evento (Palco, som, led, iluminação, tendas, 
banheiros etc.), no período de 27/08 a 
03/09/2019. 

Diária 7 R$ 800,00 R$ 5.600,00 

1.5 

ASSISTENTE DE PRODUÇÃO 
/COORDENADOR DAS OFICINAS: Coordenar e 
acompanhar todas as oficinas do evento, realizar 
cronograma de horários de chegada dos 
oficineiros, contactar os mesmos, gerenciar os 
locais de realização das atividades, organizar 
materiais e outras necessidades dos oficineiros, 
coordenar inscrições e fluxo do público das 
oficinas, no período   na pré-produção, produção 
e pós produção.  Cálculo Feito =1300,00:7 dias :8 
horas o dia =R$23,21.  O trabalho será executado 
no período de 21/08 a 10/09/2019. São dois 
assistentes por dia. 

Horas  234 R$ 23,21 R$ 5.431,14 

1.6 

ASSISTENTE DE PRODUÇÃO /ÁREA 
INFANTIL: Coordenar e acompanhar todas as 
atividades para crianças do evento, realizar 
cronograma de horários de chegada dos 
fornecedores, contactar os mesmos, gerenciar os 
locais de realização das atividades, organizar 
materiais e outras necessidades do espaço, 
coordenar inscrições e fluxo do público das 
oficinas infantis, na pré-produção, produção e pós 
produção.  Cálculo Feito =1300,00:7 dias :8 horas 
o dia =R$23,21.  O Trabalho será executado no 
período de 21/08 a 10/09/2019. 02 assistentes 
por dia. 

Horas  234 R$ 23,21 R$ 5.431,14 



 

1.7 

ASSISTENTE DE PRODUÇÃO /Camarim 
Acompanha os artistas na chegada e durante a 
estada no camarim e coordena junto com o 
Diretor de Palco as apresentações dos artistas de 
acordo com a programação. Cálculo Feito em 
Diárias (1700:7=185,00). Sendo 01 assistente por 
02 diárias  

Diária  2 R$ 185,00 R$ 370,00 

1.8 

DIRETOR DE PALCO - Coordena a troca de 
palco de acordo com o rider de cada artista e 
libera o palco para as apresentações monitorando 
o tempo de cada artista conforme estabelecido na 
programação. 

Diária  2 R$ 1.000,00 R$ 2.000,00 

1.9 

LOUCUTOR -Tem a função de apresentar os 
artistas, citação e agradecimentos aos 
patrocinadores e apoiadores, anunciar e 
comunicar ao público toda a programação geral 
do evento.  

Diária  2 R$ 368,11 R$ 736,21 

1.10 

DIREÇÃO ARTÍSTICA: desenvolvimento de 
conceitos para o evento, associando este às 
atrações e convidados e emitir relatório pós 
evento na pré-produção, produção e pós-
produção. Analisar, aprovar, coordenar, 
acompanhar, controlar e executar a programação 
final. Cálculo: R$1800,00: 7 dias: 8horas =32,14 a 
hora. Período que o trabalho será executado de 
21/08 a 06/09/2019 

Horas  153 R$ 32,14 R$ 4.917,42 

1.11 

MONITORES: Assessorar o público e os 
oficineiros nas oficinas bem como distribuir 
materiais (07 monitores durante 2 dias totalizando 
14 diárias - na Tabela FGV cod. 83 mais IPCA 
monitor utiliza a unidade de semana no valor de 
R$ 1.663,00, aproximando este valor por diária 
daria aproximadamente R$ 237,00) 

Diária  14 R$ 200,00 R$ 2.800,00 

1.12 

DESPACHANTE - Serviço de despachante: 
Contratação de profissional responsável pela 
documentação para expedição de alvará, licenças 
e acompanhamento de visitas técnicas. 

Servic
o  

1 R$ 1.391,88 R$ 1.391,88 

1.13 

COORDENADOR EDITORIAL/COMUNICAÇÃO 
– Profissional responsável por planejar e 
desenvolver o plano de comunicação e 
divulgação durante todo o período de execução 
do projeto, utilizando principalmente as mídias 
digitais e a mídia espontânea, objetivando propor 
ideias, desenvolver conteúdo institucional. (Valor 
referente ao Cod. 39 da tabela FGV mais IPCA é 
de R$ 11.665,00 para pagamento mensal. 
Cálculo 11.665,00:30:8=48,60 a hora. Irá 
trabalhar na pré-produção, produção e pós-
produção no período de 21/08 06/09/2019.  

Horas  105 R$ 48,60 R$ 5.103,00 

1.14 

DESIGNER GRAFICO JUNIOR – Profissional 
responsável pela criação e desenvolvimento de 
identidade visual, diagramação e organização da 
campanha do projeto, sendo supervisionado por 
esta SEC/DF e pela coordenação de 
comunicação e redes sociais. Serviço 

Hora  100 R$ 55,00 R$ 5.500,00 



 

indispensável para a divulgação do evento e 
alcance do objeto da proposta, 01 profissional 
para trabalhar no mês de pré-produção.   Cálculo 
5.500,00:100:=55,00, a hora, 12h dia. Irá 
trabalhar na pré-produção e produção no período 
de 21/08 a 26/08/2019 

1.15 

ASSESSORIA DE IMPRENSA , Junto com 
Coordenador de Comunicação  definem a 
elaboração de um planejamento de trabalho que, 
dentre outras coisas, inclui quais serão os 
veículos-alvo, quais serão as editorias escolhidas 
(moda, gastronomia, economia, saúde etc) e 
quais assuntos poderão ser enviados para a 
imprensa responsável pelos release, agendar e 
acompanhar  entrevistas, conteúdos que serão 
divulgados, estabelecer e fazer contatos com a 
imprensa oferecendo uma pauta com objetivo de 
divulgação do evento. 

serviç
o 

1 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 

1.16 
ASSESSORIA DE REDES SOCIAIS: profissional 
que fará a divulgação do filme nas redes sociais 
com produção de conteúdo, posts, fotos e afins. 

Serviç
o 

1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 

SUB-TOTAL >>>>> R$ 74.297,49 

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

2.1 Atração Cultural - Compositor e músico 
sertanejo Hermes Prada  

Cachê 1 
R$ 14.000,00 R$ 14.000,00 

2.2 Atração Cultural - Cantor Sertanejo Guilherme 
Santos  

Cachê 1  R$    13.300,00  

R$ 13.300,00 

2.3 

ATRAÇÂO CULTURAL- Grupo/banda musical de 
pequeno porte com músicos intérpretes locais 
conforme pregão 09/2018, UASG: 925042 em 
formato de show de Allana Macedo  

Cachê 1  R$      4.500,00  R$        4.500,00  

2.4 

ATRAÇÂO CULTURAL- Grupos/bandas musicais 
de pequeno porte com músicos intérpretes locais 
conforme pregão 09/2018, UASG: 925042 em 
formato de show musical são eles - Cida Avelar e 
Banda, Luca Rodriguis, Robson Ferraz e Amanda 
Amaral, Grupo Cia Transições, KPK- Kaiprak 

Cachê 6  R$      3.000,00   R$     18.000,00  

  

ATRAÇÂO CULTURAL - Apresentação de 
quadrilhas locais sem maior relevância nacional 
em homenagem a São João são Eles Quadrilha 
Arrasta-pé, Dona Gracinha da Sanfona,  

Cachê 2  R$      3.000,00        R$ 6.000,00  

  

ATRAÇÂO CULTURAL -Artista Apresentação de 
grupos culturais de pequena representação 
nacional com mais de 5 integrantes em formato 
de espetáculo de cultura popular que inclua 
música e dança, como capoeira, maculele, 
espetáculo B-A-BA do Berimbau. 

Cachê 1  R$      2.000,00  
                                         
R$2.000,00 

2.5 
OFICINAS - contação de histórias com música e 
dança - O Garoto do Tambor  

Cachê 1  R$         900,00           R$ 900,00  



 

2.6 

OFICINA SÓCIO EDUCATAIVAS: oficina de 
dança afro, oficina de percussão/batuque, oficinas 
de capoeira angola, Oficina de origami, Oficinas 
de artesanato, rimas e poesia, oficina de 
construção de atabaque, pintura em cerâmica, 
samba de roda, oficina aulão Reeduca, oficina de 
bordado 

Cachê 17  R$         500,00          R$8.500,00  

SUB-TOTAL >>>>> R$ 67.200,00 

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

3.1 

SISTEMA DE SONORIZAÇÃO SISTEMA DE 
P.A.  01 Mix Console Digital com no mínimo 48 
canais para P.A ü 16 Caixas para subgraves (32 
falantes, 18 polegadas com 800W RMS cada); ü 
16 Caixas vias médio grave e médio agudo 
(1.000W RMS cada); ü Amplificadores 
compatíveis com o sistema de PA; ü 01 
Processador digital ü 01 Multicabo com no 
mínimo 48 vias (60mts); ü 01 Aparelhos de CD 
Player; MONITOR ü 01 Mixing Console Digital 
com no mínimo 48 canais contendo o mínimo de 
08 subgrupos, 24 vias auxiliares máster LR, 04 
bandas de equalização mais 01 paramétrico com 
ponto de INSERT em todos os canais; ü 10 
Monitores tipo Spot passivo/ativo com 800W RMS 
cada; ü Amplificadores compatível com o sistema 
de monitores; ü 01 sistema de Side Fill contendo 
02 Caixas para subgraves (04 falantes, 18 
polegadas com 800W RMS cada);02 Caixas vias 
médio grave e médio agudo (1.000W RMS cada); 
ü 01 Processador digital ü 01 multicabo com 
spleeter consert 48 com 04 sub snake com 
multipinos ou similar; BACK LINE ü 01 bateria  
ompleta Pearl, Yamaha, Tama, Premier ou 
similar; ü 01 kit de microfones para bateria ü 01 
amplificador para baixo GK 800 RB, Ampeg ou 
similar; ü 01 amplificador para guitarra (fender 
twin reverbtwin, marshall, jazz chorus ou similar); 
ü 16 microfones (shure SM 58 ou similar); ü 04 
microfones sem fio UHF; ü 24 pedestais modelo 
Boom; ü 12 direct box; ü 04 sub Snake com 
multipinos; ü 01 kit de microfones para percussão 
com no mínimo 08 microfones (shure ou similar) ü 
Mainpower trifásico de 125 ampères por fase, 
regulador de tensão, voltímetro, amperímetro e 
transformador isolador de 5.000 watts para 
alimentação em 110 volts; ü 02 Operadores 
técnicos e 01 Auxiliar técnico;  

Diária 2 R$ 7.212,50 R$ 14.425,00 



 

3.2 

PALCO - 01 (um)  10x08 com Cobertura - Palco 
medindo 10,00 x 08,000m com altura do piso 
regulável de 0,50cm até 2,00 metros de altura, 
confeccionado em estrutura tubular industrial do 
tipo aço arbono (liga 6013), revestido em 
compensado multi laminado, fenólico, de 20mm 
de espessura, fixado ao palco por parafuso e 
porca, sem ressalto, com gride necessário para 
suportar equipamentos de iluminação. 
Acabamento do palco em saia de TNT preto 
pintado na cor preta com tinta PVA/similar. Toda 
estrutura de palco recebe guarda corpo de 
proteção nas laterais e no fundo em grade 
metálica com altura de 1,10 e espaçamento entre 
tubos de 0,11cm conforme exigências técnicas do 
CBM-DF e Defesa Civil, o palco deverá ter 
escada de acesso em material antiderrapante 
com largura mínima de 1,20m. Cobertura do tipo 
duas águas, em estrutura de duralumínio tipo Box 
Truss 760x660 soldado com liga 6351 – T6, 
sustentado em torres de P40 de duralumínio 
soldado com liga 6351 – T6 e revestido em lona 
vinilica do tipo black out, anti-chama e anti-fungos 
comprovado por laudo de flamabilidade. 
Estruturas complementares como House mix de 
PA medindo 4,40x4,80 com cobertura modelo 
uma água montada através de torres do P30 
fabricado em alumínio e House mix de monitor 
medindo 4,40x4,80 com cobertura medindo 4x4 
modelo uma água montada através de torres do 
P30 fabricado em alumínio. O Palco recebe torres 
laterais para P.A/Fly. - A estrutura deverá ter ART 
devidamente registrada junto ao CREA-DF e 
memorial descritivo   

Diária 2 R$ 6.580,00 R$ 13.160,00 

3.3 

Rádios HT: Locação de rádios comunicadores 
com alcance de até 8 Km, 02 baterias inclusas, 
01 fone de ouvido e antena (02 dias de 
montagem e desmontagem e o2 dias de evento)  

Diária 20 R$ 32,25 R$ 645,00 

3.4 

Painel de LED P4.8 MM -AINEL DE ALTA 
DEFINIÇÃO DE INDOOR (4.8 mm ): – Locação 
de 20m² de painel de Led alta definição  
INDOOR, SMD, 4.8 mm real, Brilho acima de 
6.000 nits, Processamento digital com entradas e 
saídas SDI, HDMI, VGA, computador e controller, 
montado em estruturas de alumínio, talhas e 
acessórios para elevação e sustentação. 
Características dos painéis INDOOR: Painéis de 
LED modular com gabinetes slim fabricados em 
liga de alumínio e com peso inferior a 18 
Kg/gabinete, placas com medidas de 1,000x0,500 
– painéis tipo SMD (3 em 1) ou RGB, com 
resolução (dot pitch) entre 2.6mm e 9mm real, 
taxa de refresh rate de no máximo 2500Hz, 
temperatura de cor entre 5.000°K 9.000°K, 
ângulo de visão mínimo de 140° graus e brilho de 

m²/diá
ria 

40 R$ 342,72 R$ 13.708,70 



 

6.000 cd/m², painéis dotados de sistema de 
hanging (sustentação) compostos de bumper e 
hastes verticais em alumínio com resistência 
mecânica a tração de no mínimo 260Mpa, com 
encaixes macho e fêmea compartilhado em linhas 
verticais, com capacidade de sustentar em cada 
apoio até 500 kgf. Para atendero fundo  do 
palco.Equipe de Montagem e Operação – LED: 
01 Coordenador de Montagem; 03 Técnicos de 
montagem Sênior; 02 Assistentes de Montagem 

3.5 

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO - 01 Consoles de 
iluminação de 2048 canais sendo 1 de standby 
(Avolites pearl 2010, Avolites tiger touch, grand 
MA pc wing ou similar); ü Rack de dimmer com 16 
canais de 4000 watts; ü 36 canais de pro power; ü 
16 refletores de led de 12 watts; ü 4 elipsoidais de 
36 graus; ü 8 lâmpadas par 64 foco 2 ou 5; ü 2 
strobos atômic 3000; ü 2 máquinas de fumaça de 
3000 watts; ü 2 ventiladores; ü 12 Movings 
beams; ü 2 refletores minibrutt de 6 lâmpadas; ü 1 
técnico e 2 auxiliares  

Diária  2 R$ 3.750,00 R$ 7.500,00 

3.6 

FECHAMENTO CEGO - Para executar as 
delimitações dos locais e áreas internas do 
evento, com acabamento em pintura metalizada 
na cor alumínio ou zincada. (2 diárias de 250 
metros lineares) 

Metro 500 R$ 5,15 R$ 2.575,00 

3.7 

ALAMBRADO: Contratação de empresa para 
montagem, operação, manutenção e 
desmontagem de: empresa especializada para 
prestação de serviços de locação de 
ALAMBRADO Disciplinador de público - Estrutura 
de grade de alambrado disciplinador de público, 
em modulo de 2,00 m de largura, do tipo grade 
metálica tubular, fixados ao solo por pés tubulares 
com 1,20 m de altura, com acabamento em 
pintura metalizada na cor alumínio ou zincada. 
Obs.: As placas de alambrado deverão ser unidas 
após a montagem com abraçadeiras de aperto 
rápido “Tarap” de 39cmx4,0mm na cor preta.  

Diaria  100 R$ 8,00 R$ 800,00 

3.8 

BANHEIRO QUÍMICO PORTATIL MODELO 
STANDARD - Fornecimento de locação e 
serviços de Banheiro químico portátil, em 
polipropileno ou material similar, com teto 
translúcido, tubo de suspiro de 3” do tipo 
chaminé, com caixa de dejeto com capacidade 
para 220 lts, com porta objeto, porta papel 
higiênico, mictório, assento sanitário com tampa. 
Piso fabricado em madeira emborrachada e/ou 
revestido em fibra de vidro, do tipo 
antiderrapante. Paredes laterais e fundo com 

Diária 50 R$ 110,00 R$ 5.500,00 



 

ventilação. Banheiro contendo adesivo 
identificador de masculino e/ou feminino, 
fechadura da porta do tipo rolete com 
identificação de livre/ocupado. O banheiro deverá 
ter as dimensões de 1,22m x 1,16m x 2,30m. 
Porta com sistema de mola para fechamento 
automático quando não está em uso 

3.9 

BANHEIRO QUÍMICO PORTATIL PARA 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  - Fornecimento 
de locação e serviços de Banheiro químico 
portátil, em polipropileno ou material similar, com 
as seguintes especificações: Descrição do 
banheiro/Componentes cabine Tanque de 
contenção de dejetos Piso e corrimão em 
polietileno rotomoldado; Laterais; Porta; Batente; 
Papeleira; Assento; Tampa de Assento; Teto; 
Cano de respiro; Chapéu do Teto e Painel da 
Porta em polietileno termoformado Especificações 
Técnicas Altura: 2200mm; Largura:1100mm; 
Comprimento:1800mm; Altura do assento: 460 
mm; Volume do Tanque: 280 Litros; Peso: 102 Kg 
Informações Gerais Banheiro compacto, com piso 
e rampa de acesso apropriado para candeirantes; 
Proporciona ao cadeirante total segurança 
praticidade de acesso; Barras laterais compõem a 
segurança ao usuário; Conforto, comodidade e 
segurança para as pessoas que requerem 
cuidados especiais em banheiros portáteis; 
Nenhum ponto de retenção; Fácil abertura da 
porta; Acesso fácil e seguro para a cadeira de 
rodas  

Diária 4 R$ 147,50 R$ 590,00 

3.10 

ATERRAMENTO DE PALCO 12m x 8m: Serviço 
de fornecimento e instalação de serviço de 
aterramento para palco 12m x 8m, em 
atendimento a NBR 5410, NBR 5419 e NR 10. 
Cada haste deverá cobrir 03 (três) metros 
lineares, para proteção contra falha de isolação 
elétrica e descargas atmosféricas. Materiais: 
Mínimo de 15 hastes de aterramento 5/8” x 3m 
tipo copeld; 45 metros de fio de cobre com área 
transversal de 16mm²; mínimo de 15 conectores 
de compressão em latão ou cobre; Gel para 
tratamento de solos de alta resistividade; 15 
abraçadeiras em aço inox de 50m   

Diária 2 R$ 989,50 R$ 1.979,00 

3.11 

 ATERRAMENTO DE PONTO DE 
ESTRUTURASESPECIAIS (TENDAS) Ponto de 
aterramento para estruturas especiais: Serviço de 
fornecimento e instalação de serviço de ponto de 
aterramento para estruturas especiais de diversos 
tamanhos, atendendo a NBR 5410, NBR 5419 e 
NR 10. Cada haste deverá cobrir 03 (três) metros 
lineares, para proteção contra falha de isolação 
elétrica e descargas atmosféricas. Materiais: 01 
hastes de aterramento 5/8” x 3m tipo copeld; 01 

Diária 10 R$ 181,76 R$ 1.817,58 



 

fio de cobre com área transversal de 16mm², 
medindo 01metro; 01 conector de compressão 
em latão ou cobre; Gel para tratamento de solos 
de alta resistividade; 01 
abraçadeiras em aço inox de 50mm 

3.12 

Box truss Q-15 20 metros por dia durante 02 
dias totalizando de 40 metros lineares - Entrada 
principal do evento na medida 4,0 x 4,0 
estruturado com impressão em lona vinílica  

metro
s 

40 R$ 49,00 R$ 1.960,00 

3.13 

Tenda Sustentáveis de bambu Geodésicas (1 
dome 20X20, 2 dome 10X10) e mais 10 Mini 
tendas 2X2 de estrutura de bambu com lona.  

Serviç
o 

1 R$ 9.250,00 R$ 9.250,00 

3.14 

 Tenda Pirâmide 10,00x10,00: Medindo 10,00 x 
10,00 (COM CALHA) 4 águas com armação em 
ferro quadrado galvanizado dotadas com calhas 
metálicas e revestida em lona de PVC Branca 
antichama, com altura mínima de 2 metros e 
máxima de 3 metros de seus pés de sustentação, 
(Montagem de Estruturas temporárias. 

Diária 10 R$ 639,46 R$ 6.394,58 

3.15 

Estruturas em Octanorm -STANDS: Montagem 
especial de 01 (um) unidades de stands com 
9.00m² (3,00x3,00 m), Totalizando 36m² linear 
composto por: Piso: Existente no local; Forração: 
Em super piso Bass Prata 4mm (decorflex) dentro 
dos stands; Paredes: Painéis “TS” na cor branca 
e meia parede de vidro com 2,20 mt de altura 
(nas paredes cegas) emolduradas com perfis de 
alumínio anodizado natural, Conforme Projeto; 
Iluminação: Através de 04 (quatro) arandelas com 
lâmpadas fluorescentes de 20w de 220w, 
proporcionando ótima luminosidade para o stand; 
Testeira: Em painéis retos e curvos 1.00 x 0.48 
com detalhes na cor branco com espaço para 
inserção de logomarca conforme indicado em 
projeto para cada stand; Teto: Vazado e travado 
com Z-500 de 96; Tomadas: Fornecimento de 02 
(duas) tomadas, no interior de cada stand com 
capacidade para 220 wts, para cada stand; 
Logomarcas: Serão fornecidos 01 unidade de 
logomarca em  vinil e impressão digital medindo 
1,00x0.50 para cada stand, conforme projeto, 
para cada stand; Vitrine: Instalação de 01 (uma) 
vitrine padronizada medindo 2.20x0.50x1,00m, 
com vidro na frente e lateral com tampo de MDSF 
e Vidro de 8mm, conforme projeto;  

m² / 
diária 

80 R$ 68,49 R$ 5.479,40 



 

3.16 

GERADOR 180 KVA - Grupo gerador singular de 
180kva – Container tratado acusticamente (nível 
de 75 db a 5mt de distância), com regulador 
automático de tensão frequência, painel elétrico 
completo (voltímetro, amperímetro, comandos), 
disjuntor geral tripolar, nas tensões de 220 volts, 
380 volts ou 440 volts. Com potência máxima de 
regime de trabalho de 180kvas, com combustível, 
operador, cabos elétricos com comprimento de 
até 50 metros, até 50 metros de passa cabos, 
extintor de incêndio ABC, caixa intermediária de 
distribuição elétrica com medidas de 50x40x20cm 
contendo internamente 05 barra de cobre sendo 
03 fazes 01 neutro e 01 terra isolado por epóxi, 
proteção externa e altura do solo de 10cm. 
Período de utilização do gerador de 12 horas e 
sistema de aterramento com no mínimo 03 haste 
de 5/8 e de 2,40 de comprimento. 

Diária 8 R$ 1.775,00 R$ 14.200,00 

3.17 

EXTINTOR DE INCÊNDIO - Contratação de 
empresa para locação de 
extintor de incêndio – Descrição: equipamento de 
segurança para 
eventualidades de incêndio, classes A/B/C 8 Kg 
de capacidade. 

Diária 20 R$ 39,74 R$ 794,70 

3.18 

SEGURANÇA desarmada com diária de 12h - 
SEGURANÇA DE SHOW - Fornecimento de 
locação e serviços de prestação de serviços de 
mão de obra de Segurança Desarmada, para 
atuar como segurança de show em área 
específica de eventos, uniformizado com 
camiseta e identificação da empresa, com carga 
horária de 12h, Com registro na Secretaria de 
Segurança Pública ou Órgão equivalente, 
conforme previsto no art. 14 c/c art. 20 da Lei nº 
Lei Nº 7.102, de 20 de Junho de 1983.  

Diária 44 R$ 162,50 R$ 7.150,00 

3.19 

BRIGADISTAS - 12h - 6 pessoas por dia - 
BRIGADISTAS DE EMERGÊNCIA DE 
PRIMEIROS SOCORROS – Fornecimento de 
locação e serviços de prestação de serviços de 
mão de obra de socorrista/brigadista – serviço de 
brigada anti pânico para atuar em primeiros 
socorros em linha de show, uniformizado com 
carga horária de 12h, de acordo com a portaria n° 
016 - CBMDF, de 28 de fevereiro de 2011.  

Diária 10 R$ 180,00 R$ 1.800,00 

3.20 

AUXILIAR DE LIMPEZA. Apoio para serviços 
gerais Pessoa. uniformizada capacitada para 
realização do serviço de limpeza incluído (panos 
de chão, aspirador, vassouras, baldes, papel 
higiênico, sabonete cremoso, papel toalha, álcool 
em gel, desinfetante para as mãos, protetor de 
assento descartáveis, sacos de lixo, e demais 
produtos necessários à conservação do 
ambiente).  

Diária 12 R$ 120,00 R$ 1.440,00 

3.21 
CRACHÁ MEDINDO -  10,5X15CM, papel couchê 
ou reciclado 300g. Impressão 4/0 cores. Com 

Unida
de  

30 R$ 5,87 R$ 176,03 



 

furos e cordão cru ou de silicone sem impressão. 

3.22 

LAMPADAS HQI 400W - Contratação de 
empresa para montagem, operação, manutenção 
e desmontagem de:  serviços de LOCAÇÃO E 
INSTALAÇÃO DE 10 lâmpadas tipo “REFLETOR 
TIPO HQI DE 400 WATTS”, CONFORME NBR 
5410, NBR 5419 E NR 10.  

Diária 120 R$ 18,33 R$ 2.199,80 

3.23 

CAMISETAS – Camisetas tecido em malha fria e 
impressão em 04 cores com Frases de impacto 
para distribuição em ações, convidados e equipe 
de trabalho,  

Serviç
o 

100 R$ 23,50 R$ 2.349,80 

3.24 

Mesa / Cadeiras - Aluguel de jogo de 4 cadeiras 
com 1 mesa, mesa plástica redonda/ quadrada 
em PVC 

Diária  200 
 R$              

8,00  
R$ 1.600,00 

3.25 

KIT MOBILIÁRIO PARA CAMARIM – com 
composição de: 02 sofás de 01 lugar, 01 sofá de 
02 lugares, 01 mesa de centro,, 01 mesa de 
canto, 01 arara com cabides, 02 tolhas de rosto e 
banho (branca), 01 espelho de corpo inteiro, 01 
espelho de bancada para maquiagem, bancada 
iluminada, 01 arranjo de flores , 01 vaso de planta 
artificial, 01 frigobar. 

Diária  2 R$ 1.725,00 R$ 3.450,00 

3.26 

SISTEMA DE SONORIZAÇÃO (AUDITÓRIO OU 
SIMILAR) 04 Caixas amplificadas com até 
300rms de potência cada, com tripé ü 02 Caixas 
amplificadas com até 100rms de potência cada 
para retorno, com tripé ü 01 Mix console com até 
08 canais ü 02 Microfones sem fio UHF ü 08 
Microfones com fio ü 08 Pedestais RMV ü 01 
Aparelho CDj’s profissionais; ü 01 mixer 
profissional ü 01 mains power trifásico de 30 
ampéres por fase ü Cabos e conectores para 
ligação do sistema ü 01 Operador técnico. 
Justifica: Item necessário para atender eventos 
de auditório, exceto show musical. 

Diária  2 R$ 400,00 R$ 800,00 

3.27 

UTE MÓVEL - Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de 
AMBULÂNCIA DE PRIMEIROS SOCORROS - 
serviços de empresa especializada para plantão 
de primeiros socorros, compreendendo: 1 (uma) 
ambulância estacionada permanentemente no 
local do evento com 01 Médico Intensivista, com 
apoio de 01 Técnico de Enfermagem e 01 
Motorista treinado em primeiros socorros. Os 
serviços devem compreender a Assistência de 
Pronto Socorro Móvel de Emergências e 
Urgências Médicas aos participantes do evento 
do GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Cultura deslocamentos 
de paciente até um centro hospitalar, com 
Equipamentos básico (1 macas, 1 cadeiras de 
rodas, suporte para soro, medicamentos/kit 
primeiros socorros, medidor de pressão, 
recipiente para lixo hospitalar); Para atender no 

Diária  2 R$ 2.081,17 R$ 4.162,33 



 

período da montagem e desmontagem, com 
carga horária de 8h. 

3.28 

FORNECIMENTO DE KIT LANCHE - 
alimentação armazenado em embalagem prática, 
higiênica e ambientalmente aceitável. Contendo 
01 fruta (revestida com papel filme), 1 suco em 
embalagem longa vida, 1 barra de cereal, 1 
chocolate, 1 biscoito (tipo club social ou cream 
cracker), embalados separadamente. 

Kit 200 R$ 8,00 R$ 1.600,00 

3.29 

Fornecimento de brunch (por pessoa) p 
Camarim/ Café da Manhã da Abertura - 
Camarim para dois dias total de 140 pessoas 
sendo 70 por dia e 150 pessoas para café da 
manhã de abertura - Cardápio mínimo: 15 
variedades entre salgados, bolos, doces, pratos 
quentes e frios, folhados, frutas fatiadas etc. 
Bebidas: café, chá, chocolate quente, água com e 
sem gás, dois tipos de sucos naturais, dois tipos 
de refrigerante. Uma hora e meia de duração. 
Com todos os materiais necessários (pratos, 
copos, taças, talheres, bandejas, guardanapos, 
réchauds e pessoal necessário.) 

unida
de  

290 R$ 20,50 R$ 5.945,00 

3.30 
ÁGUA - Fornecimento de água mineral – garrafa 
de 500ml com gás e natural 

unida
de  

200 R$ 2,50 R$ 500,00 

3.31 

TOBOGÃ INFLÁVEL, com altura mínima de 6,5 
metros, com largura mínima de 04 metros, com 
capacidade para até 08 crianças 
simultaneamente, com idade mínima de 03 anos 
e máxima de 12 anos, com disponibilidade 
mínima de locação de 06 horas diárias.  

Diária  3 R$ 315,00 R$ 945,00 

3.32 

CAMPO DE FUTEBOL INFLÁVEL, podendo ser 
utilizado a seco ou, idade mínima de 03 anos e 
máxima de 12 anos, com disponibilidade mínima 
de locação de 06 horas diárias.  

Diária  3 R$ 417,50 R$ 1.252,50 

3.33 CENTOPEIA INFLÁVEL (12 MT) Diária  3 R$ 243,41 R$ 730,24 

3.34 

PISCINA COM BOLINHAS, comprimento mínimo 
de 02 metros e largura mínima de 02 metros, com 
capacidade de 04 crianças simultaneamente, com 
idade mínima de 03 anos e máxima de 05 anos, 
com disponibilidade mínima de locação de 06 
horas diárias.  

Diária  3 R$ 109,17 R$ 327,50 

3.35 

CAMA ELÁSTICA com no mínimo 3,7 metros de 
diâmetro, com capacidade de até 03 crianças 
simultaneamente, para crianças de com idade 
mínima de 03 anos e máxima de 12 anos, com 
disponibilidade mínima de locação de 06 horas 
diárias.  

Diária  3 R$ 102,50 R$ 307,50 

3.36 

FILMAGEM - Serviço de filmagem de médio porte 
em formato HDV ou equivalente. Serviço de 
filmagem digital, com 2 (duas) câmeras em 
formato HDV ou equivalente e 01 mesa de corte 
(Switcher), com disponibilidade de transmissão ao 
vivo, para telões e web, com monitoração dos 
resultados em tela de LCD de, no mínimo, 42 

Diária  2 R$ 1.406,25 R$ 2.812,50 



 

polegadas para a mesa de trabalho dos 
apresentadores do evento. O material bruto 
filmado deverá ser entregue em 02 cópias, 
formato DVD. Recursos Humanos: 2 
Cinegrafistas, 1 Operador de Switcher, 2 
operadores dos refletores de Iluminação e 2 
assistentes de câmeras e luzes 

3.37 

FOTOGRAFIA - REGISTRO FOTÓGRAFO (COM 
EDIÇÃO) – Profissional capacitado com 
equipamento digital profissional reflexa, mínimo 
de 8,5 megapixel. O fotógrafo deverá realizar 
cobertura fotográfica com qualidade jornalística 
editada e tratada, imagens de montagem e 
desmontagens de estruturas para prestação de 
contas do evento, devendo ser entregue em 
material digital. Material deverá ser entregue 
organizado em mídia. Indicação de profissional 
sujeita à aprovação da contratante.  

Horas  3 R$ 500,00 R$ 1.500,00 

3.38 
COMBUSTIVEL - para deslocamento da equipe 
de produção coordenação  

Litro 200 R$ 4,00 R$ 800,00 

SUB-TOTAL >>>>> R$ 142.627,14 

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

4.1 

IMPULSIONAMENTO DE REDES - 
impulsionamento de postagem durante 07 (sete) 
dias com estimativa de alcance de 25.000 - 
150.000 pessoas por dia 

unida
de 

5 
 R$          

100,00  
R$ 500,00 

4.2 

IMPRESSÃO DE BANNER - Contratação de 
empresa especializada em montagem e 
instalação de serviço de confecção de BANNER 
EM LONA VINILICA – com acabamento em ilhoes 
e metalon, em 04 cores, em alta resolução, com 
instalação em estruturas de esquadros metálicos 
em metalon, adequados para suportar toda a 
demanda de ventos – Para palco e demais peças 
que constarem no projeto. Inclui 
aplicação/montagem no local do evento.   
m² 50 (tamanhos variados) 

M2 50 
 R$            
62,00  

R$ 3.100,00 

4.3 
FOLDER Fornecimento de serviços de impressão 
(programa) -formato 15cm x 22cm, com dobra, 
4/cores, papel couchê 150gr c/4 páginas) 

UNID
ADE 

10000 
 R$              
0,22  

R$ 2.200,00 

4.4 
CARTAZES – confecção e impressão de cartazes 
medindo 60x40 cm, impresso em policromia 
sobre papel reciclado 120gr 

Serviç
o  

100 
 R$              
5,40  

R$ 540,00 

4.5 

CARRO DE SOM (Volante) - Contratação de 
Carro de Som tipo Volante, com Equipamento 
completo de Som, quilometragem livre, de porte 
médio com no máximo 07 anos de fabricação; 
licenciado junto aos órgãos competentes 
conforme a legislação vigente, com condutor 
devidamente habilitado. Serviços de divulgação 
por carro de som volante, por hora, com potência 
igual ou superior a 3.000(três mil) 

Horas  70 
 R$            

68,00  
R$ 4.760,00 

SUB-TOTAL >>>>> R$ 11.100,00 

VALOR TOTAL >>>>> R$ 295.224,63 



 

 
 

ANEXOS 

[X] EQUIPE DE TRABALHO (OBRIGATÓRIO) 

[X] PLANO DE COMUNICAÇÃO 

[ ] PLANO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPLEMENTARES 

[ ] OUTROS. Especificar: __________________ 

 
 
 
 
 
 


