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PLANO DE TRABALHO DE TERMO DE FOMENTO OU ACORDO DE COOPERAÇÃO 
 

 

DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC  

Razão Social: AMOPLAN Associação dos Moradores de Planaltina DF 

Endereço Completo: Avenida Independência Edifício Plaza Shopping Quadra 01, Bloco C Sala 08 Térreo. 

CNPJ: 26.503.193/0001-97 

Município: Planaltina  UF: DF CEP: 73.330-000 

Site, Blog, Outros: amoplan@hotmail.com.br 

Nome do Representante Legal: João de Jesus Soares da Silva 

Cargo: Presidente  

RG:1510025 Órgão Expedidor: SSP/DF CPF:242.632.143-15 

Telefone Fixo: 61 3488-3665 Telefone Celular: 61 98457-4533 

E-Mail do Representante Legal: Amoplan@hotmail.com.br 
 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA  

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Renato Francisco Parente  

Função na parceria: DIREÇÃO DE PRODUÇÃO 

RG: 1997279 Órgão Expedidor:SSP-DF CPF: 926947561-15 

Telefone Fixo: 33894757 Telefone Celular: 995610887 

E-Mail do Responsável: renato.telles.10@gmail.com 
 

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: Aniversário de 160 anos de Planaltina DF 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 22 de outubro a 20 de dezembro de 2019 

INÍCIO: 22/10/2019 TÉRMINO: 28/11/2019 

DESCRIÇÃO DO OBJETO.  Realização de um evento em comemoração do 160º Aniversario de 
Planaltina/DF entre os dias 25 e 26 de outubro em um dos bairros mais pobres - Vale do Amanhecer 
Planaltina -DF   com diversas atividades, realização de shows com artistas locais e da região feira de 
artesanato, palestras, exposição de roupas folclóricas e espaço esotérico valorizando a cultura local. 

 

JUSTIFICATIVA: Planaltina Completou seus 160 anos dia 19 de agosto de 2019. Os documentos 
existentes não indicam a data exata da fundação de Planaltina, no entanto a data convencionada de 
fundação de Planaltina é 19 de agosto de 1859, mas há relatos de alguns historiadores de que a cidade 
possua mais de 200 anos. Segundo a tradição oral, o primeiro nome do povoado foi Mestre d'Armas, 
devido ao fato de que na região se instalara um ferreiro, perito na arte de consertar e manejar armas que 
recebeu o título de Mestre, expressão que passou a identificar o local. Em 1917, ela foi batizada com o 
nome atual.  

A região administrativa fica a 38,5 quilômetros do Plano Piloto e ocupa 1.537 quilômetros quadrados, 
cerca de 164 939 habitantes (PDAD 2010/2011). A cidade de Planaltina é ao mesmo tempo histórica, 
religiosa e turística, além de ser moderna. Em Planaltina nos deparamos com o antigo/moderno, o que 
torna a cidade esplêndida. Mesmo com toda a modernidade oferecida por Brasília, Planaltina manteve e 
preservou muitos de seus valores, o que a diferencia das demais cidades do Distrito Federal. 

A cidade abriu suas comemorações de seu aniversario já no início de agosto e segue em festa até 
outubro. Este projeto vai finalizar as comemorações de uma forma muito especial em um dos bairros mais 
carente de Planaltina.  Nossa idosa cidade é dividida em setores, um deles é o Vale do Amanhecer.  Há 
exatamente 50 anos atrás , em 1969 , o Vale do Amanhecer foi fundado por uma mulher Sergipana que 
com seus seguidores chegaram em busca de construir um complexo espiritual chamado doutrina do 
Amanhecer , nesse período Tia Neiva chegou  nessa região com cerca de 50 pessoas em uma fazenda 
doada pelo então Governador do Distrito Federal José Aparecido e por ali começou sua grande obra . No 
início, com muitas dificuldades, essa mulher percebeu que muitas pessoas carentes a procuravam, 
deixando seus filhos sob sua responsabilidade, criando então o famoso orfanato que chegou a abrigar 
mais 2.000 mil crianças ao longo de 25 anos de existência.  
 
A comunidade que no primeiro momento era pequena cresceu ao redor do templo e hoje conta com mais 
de 30 mil habitantes. Diante de  seu processo de construção como bairro de Planaltina, sempre teve a 
omissão do estado que nunca garantiu os serviços necessários para a população que sempre sofreu com 
ausência de serviços básicos como saneamento, saúde educação e lazer além de ser geograficamente 
distante do Plano Piloto e ainda ser discriminada religiosamente colocando a mesma em situação de 
vulnerabilidade social. Grande parte dos moradores são trabalhadores sem qualificação profissional ou 
alguma formação técnica ou superior , há um grande índice de analfabetismo e essa falta de 
compromisso do poder público colocou o bairro numa condição de exclusão social impondo sobretudo a  
juventude em processo de marginalização social.  



 

 

 
Mesmo diante de tantas dificuldades, essa comunidade virou ao longo dos anos um celeiro cultural. 
Dezenas de pessoas tem se esforçado ao máximo em projetos fazendo da arte e da cultura um 
mecanismo de inclusão e inserção e com todo esse trabalho hoje temos grandes representantes no meio 
cultural desenvolvendo seus projetos e utilizando sua arte como fonte de renda na música, na dança e 
outros elementos da arte. Todo esse esforço permite que muitos jovens sejam inseridos na educação 
superior pública e privada e entendemos que esse evento tem como intuito atender estas famílias, 
principal público a ser atingido. Porque são as que apresentam maior perfil de vulnerabilidade social e 
estão mais expostas à criminalidade. Normalmente quando há programações neste sentido, concentra-se 
na área central da cidade. A intenção deste projeto é fazer com que esta parcela da população seja 
inserida nesta vivência cultural.  
 

Como uma forma de valorizarmos essa prática cultural tão marcante para a cidade que acontece a anos, 
será um diferencial esse ano de levar a uma população que na sua maioria não conseguem prestigiar as 
festas   dos calendários de atividades da cidade a qual está incluído as comemorações de aniversário. 

Além das apresentações artísticas teremos um espaço destinado para artesanatos garantindo o 
fortalecimento econômico, cultural, divulgação e comercialização dos produtos o que garantirá a inclusão 
social destes artesãos locais. Será destinada uma área para aproximadamente 15 artesãos sem cobrança 
de taxa destes, cada artesão poderá expor os artesanatos, com expectativa de ganho de R$ 140,00 
(cento e quarenta reais) por dia para cada artesão, podendo variar de acordo com as mercadorias 
expostas, movimentando aproximadamente R$ 4.200,00 no tocante ao artesanato nos 2 dias de evento.  
A intenção do projeto é agregar as pessoas que trabalham com artesanato na comunidade, para que 
possam adquirir cada vez mais força visando a expansão e comercialização dos seus produtos com o 
objetivo de promover o desenvolvimento da produção artesanal visando a geração de trabalho e renda 
além de proporcionar um encontro entre eles. Será oferecido área coberta pelo projeto para exporem e 
comercializarem suas mercadorias;  
 

 A realização do evento movimenta a economia local e região através da contratação dos artistas, 
fornecedores e prestadores de serviço envolvendo em torno 200 (duzentas) pessoas diretamente gerando 
emprego, renda e sustentabilidade  o que  traz inúmeros benefícios para a localidade e região 
favorecendo o desenvolvimento econômico, atraindo participantes e turistas, o que movimenta a cidade e 
o setor de serviços e vendas. Servindo ainda, para o entretenimento familiar e promoção cultural, onde 
permite conhecimento e acesso aos espaços turísticos e cultural da cidade como Museu Histórico e 
Artístico de Planaltina. 
 
Importante ressaltar que as estruturas do evento são todas montadas com acessibilidade as pessoas com 
deficiência, gestantes e idosos. Contando também com banheiros químicos portátil para portadores de 
necessidades especiais e rampas de acesso onde necessário, entretanto, ressaltamos que o local 
escolhido é um estacionamento plano e acessível. 

 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES: 

1-Contratação da equipe e divulgação do projeto e mobilização da comunidade local e região: 

• Composição da equipe inicial de coordenação, produção e comunicação; 
• Seleção dos artistas e finalização da programação; 



 

 

• Elaboração e desenvolvimento da identidade visual logomarca;  

• Encaminhamento de todas os pedidos de liberação do uso da área junto aos órgãos 
responsáveis; 

• Contratação dos prestadores de serviço; 

• Divulgação e realização das campanhas publicitárias do evento pela internet e impressos – 
Facebook, Instagram etc. 

2- Realização do Evento Aniversário de 160 Anos de Planaltina  

• Montagem e Desmontagem das Estrutura;  

• Realização de evento.  

3-Elaboração de Relatórios e Prestação de Conta; 

• Finalização de pagamentos aos fornecedores e prestadores de serviço: 

• Elaboração de Relatórios Financeiros e Cumprimento do Objeto:  

• Prestação de Conta. 

Serão realizadas algumas ações como:  

1- Shows com vários artistas da região possibilitando a participação de um maior número de pequenos 
artistas com cachês entre R$500,00 (quinhentos reais) a R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) 
proporcionando a divulgação e maior conhecimento da população.    

2- Ações sociais totalmente gratuitas: 

a) Bazar beneficente, onde a renda será revertida para o Instituto PINEV-Projeto Integrados Meninos do 
Vale para doações de alimentações a população mais carente da ocupação Pacheco; 

b) Campeonato de Vôlei e Futsal realizado na sexta-feira no período noturno e sábado o dia inteiro. Os 
atletas serão premiados com medalha e troféus doados pela Gerencia de Cultura da Administração 
Regional de Planaltina 

c) Palestra sobre ação de Vigilância Ambiental;  

d) Um posto de atendimento da Equipe de Gerência do Bairro Vale do Amanhecer da Administração de 
Planaltina ouvindo as reclamações da comunidade sobre infraestrutura da cidade como buracos e podas 
de arvores etc. que serão encaminhadas aos órgãos responsáveis do GDF-Governo do Distrito Federal; 

5- Exposição de roupas folclóricas feitas por crianças da comunidade com materiais recicláveis frutos de 
um trabalho do Grupo Sensação paraense que também realizam oficinas de danças folclóricas. Espaço 
que dará a oportunidade de divulgação e conhecimento deste trabalho desenvolvida na comunidade. 

 

Programação  

Sexta  – 25  de outubro de 2019 
 



 

 

 

 

 

9h às 9:30    Solenidade de Abertura 

9hás 22h 
Exposição de Roupas Folclóricas 

9h às 16h 
Posto de atendimento para ouvir declamações e sugestões da comunidade  

9h às 18h Bazar beneficente  

10:00h Palestra sobre Vigilância Ambiental totalmente gratuita  

18h as 20h Campeonato de Vôlei e Futsal 

20:00h Sensação Paraense 

20:45h Kawana  

21:30h Robson Ferraz 
23:00h Real Samba 

 
Sábado - 26 de outubro de 2019  

9h as 20h Exposição de Roupas Folclóricas  

9h às 18h Bazar beneficente  

9h às 00h Espaço Esotérico  

10:00h  Campeonato de Vôlei e Futsal 

20:00h Tambores do Amanhecer 

20:45h Omo Ayó 

21:30h MaReys Calin 
22:15h DJ Ana Ximenes 
23:00h Tiago Mura e Juliano 

 

OBJETIVOS E METAS:  

Objetivo Geral: Comemorar o 160º aniversário da cidade, oferecendo entretenimento como opções de 
lazer, shows e palestras, atividades que permeiam todos os públicos, atividades esportiva de diferentes 
faixas etárias e de todas as classes sociais promovendo o fortalecimento econômico social e cultural local 
e um conhecimento mais profundo do bairro Vale do Amanhecer  e da Cidade de Planaltina DF.  

Objetivos Específicos:  
• Promover o fortalecimento do comercio local e dos moradores da região; 
• Fortalecer e incentivar o turismo através de um evento e da promoção cultural, consolidando a 

cidade de Planaltina como polo de desenvolvimento cultural no país; 
• Democratizar o acesso gratuito de toda a população a eventos culturais de qualidade, 



 

 

promovendo cultura e cidadania; 
• Proporcionar inclusão social e democratização da cultura através de atividades gratuitas, com 

acesso facilitado a todos, inclusive aos portadores de necessidades especiais.  

 
Meta: Realização do 160º Aniversario de Planaltina nos dias 25 e 26 de outubro sem cobrança de 
ingresso, no Vale do Amanhecer, Planaltina DF contando com a presença de vários artistas, artesão 
locais e da região e realização de palestras vigilância e ações sociais. 
PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO: Este projeto pretende atender ao público infantil, jovem, adultos e 
melhor idade, enfim toda da população de Planaltina, que serão atendidos cidadão e cidadãs oriundos de 
todas as regiões de Planaltina, DF e entorno. 

CONTRAPARTIDA: 

[ X] NAO SE APLICA (PARCERIA INFERIOR A R$ 600.000,00) 
 
 

CRONOGRAMA EXECUTIVO 

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

Contratação da equipe e divulgação do projeto e mobilização da 
comunidade local e região; 

22/10/2019 24/10/2019 

Realização do evento Aniversário de 160 anos de Planaltina DF; 25/10/2019 26/10/2019 

Elaboração de Relatórios e Prestação de Conta; 28/10/2019 28/11/2019 
 

MARCOS EXECUTORES [SE HOUVER]  

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 
1-Shows com vários artistas da região possibilitando a participação de 
um maior número de pequenos artistas. 25/10/2019 26/10/2019 

2- Campeonato lúdico de Vôlei e Futsal sexta no período noturno e 
sábado durante o dia. Premiação com medalhas a todos os 
participantes e troféus aos primeiros colocados 

 

25/10/2019 26/10/2019 

3-Bazar beneficente, onde a renda será revertida para o Instituto 
PINEV-Projeto Integrados Meninos do Vale para doações de 
alimentações a população mais carente da ocupação Pacheco 

25/10/2019 26/10/2019 

4-Palestra sobre ação de Vigilância Ambiental totalmente gratuita; 

 
25/10/2019 25/10/2019 

 5-Um posto de atendimento da Equipe de Gerência do Bairro Vale do 
Amanhecer da Administração de Planaltina ouvindo as reclamações da 
comunidade sobre infraestrutura da cidade como buracos e podas de 
arvores etc. que serão encaminhadas aos órgãos responsáveis do 
GDF-Governo do Distrito Federal; 

 

25/10/2019 25/10/2019 



 

 

6-Uma exposição de roupas folclóricas feitas por crianças da 
comunidade com materiais recicláveis frutos de um trabalho do Grupo 
Sensação paraense que também realizam oficinas de danças 
folclóricas. Espaço que dará a oportunidade de divulgação e 
conhecimento deste trabalho desenvolvida na comunidade.   

25/10/019 26/10/2019 

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

 

Concedente 

META 
Outubro Novembro Dezembro 

Realização do 
aniversário de 

Planaltina 

R$ 119.549,95   

 
* Registrar o valor mensal a ser transferido pelo órgão/entidade responsável pelo programa 
(concedente) 
 
Proponente (contrapartida) 
 

META 
Outubro Novembro Dezembro 

Realização do 
aniversário de 

Planaltina 

   

 

 
 

CRONOGRAMA FINANCEIRO 
 

Item Descrição 
Unidade 

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 no período de 
22/10 a 20/12/2019 

Semana  6 
R$ 

1.530,00 
R$ 9.180,00 

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 

Semana 4 
R$ 

2.500,00 
R$ 10.000,00 



 

 

conhecimento sobre infraestrutura de eventos de 
pequeno, médio e grande portes, sobre 
estruturas necessárias, sobre organização de 
fornecedores, 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 de 22/10 a 
19/11/2019 

  

ASSISTENTE DE PRODUÇÃO  Auxiliar a 
Coordenação Administrava e Direção de 
produção,   acompanhar todas as oficinas e 
shows do evento, realizar cronograma de 
horários de chegada dos artistas das oficinas e 
shows, contactar os mesmos, gerenciar os locais 
de realização das atividades, organizar materiais 
e outras necessidades dos artistas das oficinas e 
shows, coordenar inscrições, listas de presença 
e fluxo do público das oficinas. emitir relatórios. 
Necessidade de dois assistentes. Executará o 
trabalho na pré-produção, produção e pós-
produção. No período de 22/10 a 28/10 de 2019  

Diária  12 182,50 2.190,00 

1.3 

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  2 262,50 525,00 

1.5 

DESPACHANTE - Prestação de serviços de 
profissional qualificado para atuar na Liberação 
de Alvarás junto aos órgãos públicos (Defesa 
Civil, CMBDF, Administração Regional e 
Secretaria de Segurança Pública. 

Serviço Serviço 1 
 R$            

937,50  

1.4 

DIREÇÃO ARTÍSTICA: desenvolvimento de 
conceitos para o evento, associando este às 
atrações e convidados. Analisar, aprovar, 
coordenar, acompanhar, controlar e executar a 
programação final no período no período de 
22/10 a 12/11/2019 

Semana 3 
R$ 

1.500,00 
R$ 4.500,00 

Total R$ 27.332,50 
  

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

2.1 

ATRAÇÂO CULTURAL- Grupos/bandas 
musicais de pequeno porte com músicos 
intérpretes locais  conforme pragão 09/2018, 
UASG: 925042 em formato de show musical e 
danças Sensação Paraense, Kawana, Tambores 
do amanhecer, Omo Ayó, MaReys Calin  

Cachê 5 
 R$     
500,00  

 R$    2.500,00  



 

 

2.3 

ATRAÇÂO CULTURAL- Grupos/bandas 
musicais de pequeno porte com músicos 
intérpretes locais conforme pregão 09/2018, 
UASG: 925042 em formato de show musical do 
cantor  - Robson Ferraz 

Cachê 1 
 R$  
1.200,00  

 R$    1.200,00  

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  - Real Samba 

Cachê 1 
 R$     
600,00  

 R$        600,00  

2.5 ATRAÇÂO CULTURAL - DJ Ana Ximenes  Cachê 1 
 R$     
700,00  

 R$        700,00  

2.6 

ATRAÇÂO CULTURAL Grupos/bandas 
musicais de pequeno porte com músicos 
intérpretes locais conforme pregão 09/2018, 
UASG: 925042 em formato de show musical do 
cantor - Tiago Mura e Juliano 

Cachê 1 
 R$  
2.500,00  

 R$    2.500,00  

Total   R$    7.500,00  
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 

Diária 2 
R$ 

6.640,00 
R$ 13.280,00 



 

 

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;  



 

 

3.2 

PAINEL DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO DE 
INDOOR (4.8 mm ): – Locação de 30m² 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 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 atender fundo do palco. Equipe de 
Montagem e Operação – LED: 01 Coordenador 
de Montagem; 03 Técnicos de montagem Sênior; 
02 Assistentes de Montagem 

m²/diária 30 R$ 313,94 R$ 9.418,13 



 

 

3.3 

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 duroalumínio tipo 
Box Truss 760x660 soldado com liga 6351 – T6, 
sustentado em torres de P40 de duroalumínio 
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$ 

6.130,00 
R$ 12.260,00 

3.4 

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 30 
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$ 

4.200,00 
R$ 8.400,00 

3.5 

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 

Metro 400 R$ 7,00 R$ 2.800,00 



 

 

metros lineares) 

3.6 

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.  

Serviço 200 R$ 4,61 R$ 922,50 

3.7 

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 
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 

Diária 28 R$ 109,50 R$ 3.066,00 

3.8 

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 termo formado 
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 cadeirantes; Proporciona ao 

Diária 4 R$ 120,00 R$ 480,00 



 

 

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  

3.9 

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   

Serviço 1 
R$ 

2.089,50 
R$ 2.089,50 

3.10 

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  

metros 30 R$ 55,00 R$ 1.650,00 

3.11 

 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 
anti-chama, com altura mínima de 2 metros e 
máxima de 3 metros de seus pés de 
sustentação, (Montagem de Estruturas 
temporárias. 

Diária 4 R$ 347,25 R$ 1.389,00 

3.12 

TENDA 6X6 - Fornecimento de locação e 
serviços de Montagem, manutenção e 
desmontagem de COBERTURA TIPO TENDA 
PIRAMIDAL com fechamentos laterais em U, 
6,00 x 6,00 (COM CALHA), tipo 4 águas com 
armação em ferro tubular e revestida em lona de 
PVC Branca anti-chama, com altura mínima de 2 
metros e máxima de 3 metros de seus pés de 
sustentação, travadas com cabos de aço e 
estacas arredondadas de no mínimo 40 cm de 
profundidade, de conformidade com o projeto 
básico do evento. As tendas deverão estar 
devidamente estabilizadas, travada e aterrada 
conforme normas ABNT. 

Diária 16 R$ 316,25 R$ 5060,00 



 

 

3.13 

 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 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 

Serviço 13 R$ 174,87  R$    2.273,31  

3.14 

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 hastes de 5/8 e 
de 2,40 de comprimento. 

Diária 4 
R$ 

1.600,64 
R$ 6.402,56 

3.15 

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 8 R$ 39,00 R$ 312,00 

3.16 

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 

Diária 24 R$ 162,00 R$ 3.888,00 



 

 

Lei Nº 7.102, de 20 de Junho de 1983.  

3.17 

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 4 R$ 162,00 R$ 648,00 

3.18 

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 28 R$ 25,50 R$ 714,00 

3.19 
ÁGUA - Fornecimento de água mineral – garrafa 
de 500ml com gás e natural  

Unidade 450 R$ 2,45 R$ 1.102,50 

3.20 

Fornecimento de brunch Camarim para dois 
dias total de 120 pessoas sendo 60 por dia - 
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, rechauds e pessoal 
necessário.) 

Unidade  110 19,00 2.090,00 

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  1 R$ 273,75 R$ 273,75 

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  1 R$ 417,50 R$ 417,50 

3.33 CENTOPEIA INFLÁVEL (12 MT) Diária  1 R$ 243,41 R$ 243,41 

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  1 R$ 102,29 R$ 102,29 

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 

Diária  1 R$ 102,50 R$ 102,50 



 

 

disponibilidade mínima de locação de 06 horas 
diárias.  

3.24 

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 190 R$ 6,74 R$ 1.280,60 

        Total R$ 80.665,12 

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

4.1 

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 28 
 R$       
54,18 

R$ 1.517,04 

4.2 
Folders – Impresso (programa) formato 
15cmx22cm, com dobra, 4/cores , papel couchê 
150gr c/4 paginas  

Unidade  5000 
 R$          
0,14  

R$ 700,00 

4.3 
CARTAZES – confecção e impressão de 
cartazes medindo 60x40 cm, impresso em 
policromia sobre papel reciclado 120gr 

Serviço  50 
 R$          
0,70  

R$ 35,00 

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  40 
 R$       

45,00  
R$ 1.800,00 

R$ 4.052,04 
  R$ 119.549,95 

 

ANEXOS 

[ ] EQUIPE DE TRABALHO (OBRIGATÓRIO) 

[ ] PLANO DE COMUNICAÇÃO 

[ ] PLANO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPLEMENTARES 

[ ] OUTROS. Especificar: __________________ 
 


