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1. DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Proponente: 

Associação Imaginário Cultural

CGC/MF:
05.329.718/0001-40

Endereço: QS 103 - Conjunto 05 - Lote 05. Samambaia Sul

Cidade: MF: 

Brasília p F

CEP:
72.301-505

DDD/Telefone 

(61) 3013-1610

E.A:

Conta Corrente: banco:
Jb r b

Agência:

280

Praça de pagamenio.

Brasília/DF
r^r^r- 704 r\A

Nome do Responsável: Marcos Jú lio  Alves de O liveira U r r  ouo.oíj i ./ *  •

Cl/Órgão Expedidor: bargo: 

SSP/DF Presidente

-unção: Matricula:

Endereço:
QN 33 -  Conj. 08 -  Casa 07. R iacho Fundo II, Brasília/DF

CEP:

71.880-754

í .  UU I i iv^ir i - -

Órgão/Entidade: CGC/CPF: JE.A

Nome do Responsável: Função: CPF:

C.l./Órgão Èxpedidor: Cargo: Matrícula:

Endereço: Cidade: CEP:

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO ____________________

Título do Projeto: PAIXÃO DO CRISTO NEGRO -  20“ EDIÇAO/2018

Período de execução:
Início: 19/03/2018 Término: 30/05/2018

Identificação do Objeto: Q
Realizar o evento Teatral Paixão do Cristo Negro -  20“ Edição/2018, no dia 30/03/2018, no 
Centro Urbano, Quadra 102, Samambaia/DR 

Justifica tiva  da proposição



- - - - -  -  -  -  —■— Ronião Administrativa de Samambaia/DF, no
jÕ Projeto Paixão do Cristo Negro é realiza eJ L cjonamento o Conjunto 03 do referido
Centro Urbano, Quadra 302 em 25 06 ° UtUbr°  dfbentro e a Praça Pública.ac.lado do Fórum), que c n a a a ^  e ?1 Q1 Kma área rural.
1989 e possui uma área de 105,70 Km . sendo • sendo 48,75% dos moradores
Samambaia possui uma população de 25 . escolaridade, a maioria da população
estão na faixa de 25 à 59 anos?. (35,08%)3 *. Os que
concentra-se na categoria dos que em tota| Quanto à religião declarada, 58,62%
possuem nível superior completo represerrtam ™ do a de 10 anos de idade, 49,89% tem 
Ga população se diz católica. D e n tre » o s ^ ® stâ estudantes e 7,58% encontram-se 
atividades remuneradas, enquanto 17 ,20* sao e

Ía  Cidade também é carente de políticas defmfçãTdo sistema de

'alternativa social e cultural para toda a população de Sarna _ o amambaia/DF realizado
A Paixão do Cristo Negro é o maior evento cu,t“ ™ 'da 'maj®r evpnt0 do gènero'no DF. O 
desde 1997, além de ser comprovadamente_° 9 opu|ar (propostos por Paulo Freire),
óspetàculo teatral, alicerçado nos prlp ^  ,  metodologia teatral frutífera de Eugênio Barba, 
no Teatro do Oprimido, de Augusto Boal, e uma9profunda reflexão sobre o sofrimento
extrapola a dimensão religiosa ao Pr0P de crist0 e 0 p0vo excluido de nossa

~  °  ,3Z "  6Ven,°  Uma 
manifestação artística pertencente a todos os c re d o s ^ ^  ^  .  tfanscender seus

O teatro constituiu um meio de c° ^ P [^ nd® promove o desenvolvimento da criatividade,

h r  p S a d e f:, consequentemente, novas oportunidades de vida.

A Paixão do Cristo Negro

ne“  a  eesim°ddar a^JesusCrfeto a "cara" do P ^ ^ e n f i m 'q u X ^ r  ra ^ o u ^ tn ia T o d e m  
t Z Z p a ~ M e n s a g e m  universal de caridade e respeito ao

Por outro lado. a história do Brasil s e p r õ t a g S d â  história. Assim, a

£ 2 T , m * * * •  “  *  “  ‘

das pessoas, de forma que elas percebam Dermite retratar e questionar as diversas
k-^macTi-te ̂ InressãQ5p̂ »e nremetuameç^9<tfrimen to^de jjesus_C nsto^ jjem jjeJnc ita rjjjrá tica jie

1 FontetSeplan/Codeplan
2 Fonte-.Seplan/Codeplan -  PDAD/2015
3 FontetSeplan/Codeplan -  PDAD/2015
•< Fonte:5eplan/Codeplan -  PDAD/2015



uma relação vertical com o sagrado, inspira o compromisso, a responsabilidade social e a 

solidariedade.

O Processo de formação da comunidade: as O ficinas de Teatro

AS Oficinas de ^ o  r e f e r ^
surgiram no ano de 1998, dada a necessiaaae 0 à linguagem teatral e

K S f ° n da° S Í S S . "  ~  " e lo  fazer i e r ^  bem como desenvolver nos 
participantes o senso critico, artístico e criativo inerente a todo ser humano.

O projeto das oficinas em questão ^ / - “ P ^ r e lT e r c r r ^ ^ o r a r d ':  "  A 
diversificada, que varia de seis a 70 anos.de idade e tem ^  ^  1Q0 e 15Q
Organização do evento estima que, em 201 , ? . necessária uma prévia'
participantes. É importante salientar que para o . feverejro/2018 até a data do Evento, 
preparação do elenco, que acontecera entre os de Teatro
sempre aos sábados e domingos. To^ a^ '  SaDartidas da Instituição proponente ao projeto, e
unto à comunidade, trata-se de uma da p ofirinas de Teatro da Paixão
não serão custeadas com recursos A tiva d a s
do cristo Negro têm como forte característica Pa^ a°  ^ ^ r u ç â o  e elaboração

. d . d
Haja vista o grande ndmerc.de p e s s o ^ q u t •  
grupo em turmas que variam de 20 a 3 p p , mesciar os participantes das
faixa etária dos participantes. (D estacam osP °® s pessoas de idades distintas, o que 
turmas, de forma que a mesma seja P P 0 caráter socioeducativo que o
iproporciona a integração total do grupo. V ■ . dã dos envolvidos. O projeto tem

^  "  Acadêmica ‘" n f  área " l .

b ^ d ^ r  ̂  * — 0
das oficinas citadas. .
U le  ressaltar que a participação popular estimula a busca Se
construção de um dialogo aberto en re P®^o S pP28). Para que esta participação
expressão criativa e construção ^ munidade a entender os
se torne efetiva, é preciso um trabalho educativo que ^ va|or de sua funçà0 na
aspectos envolvidos nas relações de dire hp forma criativa-participativa, colocando
sociedade. Neste sentido trabalhamos pode fazer
em evidência que todos os seres huma ' revela-se instrumento transformador
teatro- (BOAL. 2002, p.17).^Este c o m e d e  Augusto Boal,

de conhecimento que, por sua vez, deve ser também

um meio transformador do indivíduo e da sociedade.

A encenação da Paixão do Cnsto Negro a * S a t o “
Apurado e um trabalho de pesquisa acerca dos cenários e ngu M dQ
renovado. Tais características já foram dignas ° 9'° S |jzaçã0 do projeto, sendo elas: 
Sendo, assim existem inúmeras fatores que respaldam a realização ao proje_.______________ _



eín 20^8^20a n o s r t ' dadedeSamambaia. quecompleta

pb° sP”  f e c o ! ^ ^

) rata-se do maior evento cultural da Cidade e segundo do gênero no DF

S S ^ a s s s K i . .
para Praça de qUadrad° 5' já incluidos espaÇ°

o9L ^ u n U eddee, r a : r i “ PUbl'C° 6 graluit0’ um grandateatro«e arena, uma
cidade, uma vezque nào e x S e m T ^ m T *0 ° UltUral d® ,qualidade Para °s  moradores da 
Samambaia/DF; e espa?os culturais Públicos em

- s : ^ : s s r aos ,rabaihad°res ̂
s S 5 - = — — — -

como im p re s ^  (S ° r ^

S K  u” osp°e«cu1|o5cdomC20í ^ ^ Fe?“ al- 0 a .« * » ■  *  um direito de todos. A
um tema de grande identidade poDular indJrum J*™ ?'fí* altí?sima quaüdade, emoldurado por
Jesus Cristo para a cultura odcterS  m i w P. *  d°  Cred°  religioso’ face a importância de 
aos bens culturais oc,denta'. materializa-se em oportunidade de ampliação do acesso

h S T d o ™ ; ^  « - .=  "O interesse publico ê o interesse
|em sua qualidade de membros s rJ L k  q 'vlduos Pessoalmente têm quando considerados 
Êntidadetêm tanto 0 Distrito Federa' quanto esta
do mérito cultural e o interesse Dúbliro rnn<;t Vlment°  cultural da população local. A questão 
amparo lega, tanto "PaiXâ°  d°  CriSto Ne9r°" ®"“ " tra

p r e t r ^ ^ ^ m ^ o n fo r m td a d ^ c o m ^ ^ r t ^ ^ a u e ^  2° 16-2019' p0ssui alqumas



e de gênero; V - A participação social como direito do cidadão; VI- A valorização e o respeito à 
diversidade cultural;

Neste sentido, é importante salientar que o Projeto “Paixão do Cristo Negro", busca dentre 
outras ações, a garantia dos direitos humanos, por meio da conscientização acerca das 
desigualdades sociais, étnico-raciais e de gênero, busca propiciar a participação social da 
comunidade, e busca a valorização e o respeito à diversidade cultural, buscando recontar a
história de Jesus Cristo “recheada" com elementos e manifestações da cultura popular 
brasileira.

A valorização e o respeito à diversidade é tão importante que a Convenção da UNESCO de 
2005 para Proteção e Promoção da Diversidade Cultural, considera a diversidade cultural como 
patrimônio comum da humanidade a ser valorizado e cultivado em benefício de todos.

De acordo com o artigo 10 da Convenção, que trata da educação e conscientização pública, os 
paises^ signatários deverão propiciar e desenvolver e a compreensão da importância da 
proteção e promoção da diversidade das expressões culturais por intermédio, entre outros, de 
programas de educação e maior sensibilização do público. Já o Art. 11 exalta a importância da 
Darticipação da sociedade civil neste processo de educação e sensibilização, ao afirmar que as 
partes reconhecem o papel fundamental da sociedade civil na proteção e promoção da 
diversidade das expressões culturais e que as partes deverão encorajar a participação ativa da 
sociedade civil em seus esforções para alcançar os objetivos da presente convenção. Neste 
sentido, é importante salientar que os objetivos deste projeto cultural e que as finalidades da 
Associação Imaginário Cultural estão em plena consonância e harmonia com as orientações 
da Convenção da Unesco (2005).

Deste modo, é importante ressaltar que a "Paixão do Cristo Negro" insere-se no âmbito cultural 
protegido pelo ente estatal e destaca-se na seara do processo cultural. Não sendo exagero 
afirmar que o projeto em pauta se alinha às diretrizes da Secretaria de Estado de Cultura do 
DF que se assentam sob duas vocações; o exercício da democracia (da participação popular) 
e o papel do Estado como indutor dos processos culturais” , porque a Associação Imaginário 
Cultural entende também a cultura como um direito elementar do cidadão, como educação, 
saúde e outros serviços. Neste sentido, é válido parafrasear a música da Banda de Rock Titãs; 
A gente não quer só comida/  A gente quer comida, diversão e arte/ A gente não quer só comida/ 

A gente quer saída para qualquer parte. (...) A gente quer bebida, diversão, balé". Sendo assim, 
entendendo que a democratização do acesso aos bens e serviços culturais, deve estar no 
alicerce de qualquer política pública cultural do Estado, é extremamente propício ao Estado o 
estabelecimento de parcerias que tragam ações culturais consistentes, que buscam a inclusão 
e valorização da diversidade cultural.

Entendemos que a realização da "Paixão do Cristo Negro -  20a Edição/2018", sob a chancela 
do Estado propiciará a população de modo geral, independente do credo religioso, á vivência 
de processos de assimilação de informações e às diversas linguagens artísticas que propiciam 
ao cidadão oportunidades para o aprimoramento de sua capacidade de análise e critica, bem 
como a possibilidade do “encantamento" (alimento pra alma) inerente à beleza do Teatro. Por 
fim, também contribui na formação do cidadão, no sentido de paramentá-lo para a assimilação 
de informações por intermédio de uma comunicação mais refinada com a utilização de 
linguagens universais com as quais ele poderá expressar e afirmar, num universo mais amplo 
sua própria identidade cultural. '

A Associação Imaginário Cultural conta com o apoio e parceria do Instituto Cultural e Social 
Brasil Vivo, sua Diretoria e Associados, na realização desta 20a edição do evento. Tal parceria 
e_de extrema importância, em virtude da expertise da referida Instituição na realização do



projeto há mais de 10 anos

A Associação Imaginário Cultural foi criada em 2002 a partir da iniciativa de um qrupo de artistas 
a uantes na c°m unidade de Samambaia. A ideia era ter uma organização^ maL consoiidada 
que possibilitasse a ampliação das ações voltadas para a promoção da cídadania de jovens em

oS L  L Vl nerab,IÍda, f  S° CÍa'- NeSSa PersPec*'va' iniciaram-se as
prestação de serviços culturais, oficinas, apresentações e acompanhamento a projetos sociais
de comunidades carentes. O grupo era formado por voluntários de vá riaT  á^eas do
a a e n d a ^ r 0, educa$ào' Política' arte e computação. As ações eram gratuitas^
agendadas conforme as demandas apresentadas e a disponibilidade.

.Com o tempo a Associação passou a trabalhar exclusivamente com arte-educacão na
F- m lÇn u  fmiÇ 6 pr0duçà0 artística. ampliando sua atuação para as demais faixas etárias
Em 2011 inaugurou sua sede em Samambaia, atendendo a comunidade com oficnas

S “ rt^ a ? ° ráriaS' PTOjet05 de ~  -  t S S

OBJETIVOS: ' ------------------ '

Objetivo geral:

MnrtiZHr7 i r aí7  d,° CriSt? Negr°  ~ 2° a EdiÇâo/2018' contemplando a história da Paixão e 

(Próximo à EsteçâT s a : L b a f a T 3 i . n0 Cen' r°  Urban° ' “  * 1° 2 *  Samambaia' DF 
Objetivos específicos:

poSpular;StrUment° ^  Val° riZaÇâ° da cultLlra P°Pular e resgatar a força do teatro na cultura

L 'fal° nZar 3 CUltUra afr° -brasile'ra. mostrando que o Cristo Negro representa o nosso povo 
fruto de uma miscigenação e riqueza cultural diferenciada; P '

vários GrupoTdo'DF p a í t ^  d° DF' VGZ qU6 comPonentes de

própriaTomunidade local; ™ eSPetáCU'°  Pr° dUZid°  P° F at° reS' “ "denadores e diretores da

meto ondePv°vemei0 Cèni°aS' Í0VenS comPrometidos com a transformação social do

cuíulrakte c i Z d T ’  °  da CidadS ^  Samambaia/DF’ bem com°. ««m ula r a produção

- Oferecer Oficinas de Teatro gratuitas para cerca de 100 pessoas da comunidade;

i3 inci us^ °  social de cdanças e jovens em situação de vulnerabilidade social 
Ediçãd °  0 IZaçâo do esPetacul°  de artes integradas “Paixão do Cristo Negro -  20a’

-Promover a igualdade étnico-racial, por meio da sensibilização para a consciência pessoal e 
socai sobre o preconceito racial, buscando a sua superação; nsc.enc.a pessoal e

- Alcançar a meta de público de 5 mil pessoas.



pÈ S C R ÍÇ Ã Õ W M È T Ã s7
Meta 01

serviços e ss ín d a fe , ao eveoTaP^oduçâoTxecuBv 6 f ofissionaís Para realização dos seguinte J
p s s r s -  w S i S S Í Produçâo “ - « »

Meta 02

serviços: Aquidçã'o de d ite re o T  sandál® profissionaís Para realização dos seguintes
fotrlo gladiador, barrica de cola S f o r f o r d b a ™  " ? ?  de Couro e sandalia= de c o l  
composição do muro cenográfico. ’ S de fundo dos cenários, banners para
im portância da meta 02’ ToHnç •
relacionados com a produção de figu rinos™ '̂ en lrfos ''6 importância. “ ma vez estão)

Meta 03

Descrição da meta 03: RealizarSr» Ho . •
camisetas, carro de som e folders). ?° S relac,onados à divulgação do evento (banners,
Im portância da meta O*?-ToHoc-^ •
do cnsto Negro é o maior evento Uma Ve2 <ua a Paí^ °
DF °  evento necessita de uma boa d iv i j in » ^  ~ . 0 2 ma,or evento do gênero no
publico cativo. Além disso, por meio de tais s e ^ t 9^ 3"*'3 de púb,ico aPesar de existir um 
Secretaria de Cultura. As despesas com d t l l  í  Ç° * '■Serâ°  dados 05 é d ito s  ao GDF/ 
M o r  total do projeto. divulgação equivalem a aproximadamente 5,8% do

Meta 04

alambrado.tec^amento^ablaldos^struturas^^box tn°ntahem d° '°da 3 es(rulura do event0'Im portância da meta 04 Tratam se dH .1  X truss' banheir° a químicos e tendas
Bnsto Negro, visto que compõem o cenár,o7sepa J m  a ^à ta  da Paixão do
Truss, por exemplo, nele serão fixados banners ppn í  d°  publ,co e dos atores. Os Box 
G f  serâ0 °f®recidos banheiros T u im L s  aoTúblfco n í e f  ° f  d° S Cenári° s de éP°aa Além 
de equ,pe tecnica. As tendas serão usadas pelas S llV a lh T  ^  6 membros!

Meta 05

f  l,uminaÇão do evento teatral Pafxã odo cTisto ̂ ea ro3 f° rnec,m®nto de serviço de sonorização, 

pTuz6 Serv Ç° 0 9erad°r que além que irá g e ra ^ e n ^ g ta ^ r^ a liV r^ ^ r^ e q u tp a m ^ itM  de^som

Cristo N ^ ô . ^ ^ r ^ o ^ e i ^ d e ^ ^ a ^ ^ ' 8 -'’ 3'® 3 realizaÇ5°  da Paixão do, 
cenogrâfrca (que é formada por diversosCenários 1 " " ^ °  Cêníca em toda a cidade 
Marcenaria, Templo do Sinédrio Palácio de h !  h ' Entrada Pr*ncipal da Cidade, Mercado

■---------------- S gE d içro l^ue  possmextensâo de aproximadamen,, «n



metros de comprimento, sendo necessário, serviço de som e luz de grande porte para o êxito 
do evento.

Meta 06
Descrição da meta 06: Contratação de empresa para fornecimento de serviço gerador que irá 
alimentar os equipamentos de som e luz.
Im portância da meta 06: Trata-se de serviço imprescindível pois, sem a energia oriunda do 
gerador não poderão ser utilizados os equipamentos de som e luz.

Meta 07
Descrição da meta 07: Contratação de empresa de filmagem para realizar o serviço de registro 
audiovisual e transmissão simultânea em telões, captação de imagens e gravação do evento 
Paixão do Cristo Negro na íntegra.
Importância da meta 07: O evento Paixão do Cristo Negro necessita que, tanto a encenação 
teatral seja registrada por meio de filmagem, por se configurar em prova material de realização 
do evento. Além disso é de extrema importância a transmissão ao vivo em telões, pois o público 
também acompanha o espetáculo por meio deles, sendo que uma quantidade expressiva de 
pessoas assiste ao evento apenas por meio dos telões. Por fim, os telões também são um 
instrumento de se creditar ao GDF/Secretaria de Cultura o apoio ao evento.

Meta 08
Descrição da meta 08: Contratação de empresa para fornecimento de Brigadistas e 
Seguranças. É indispensável que eventos com este porte tenha estes profissionais que estejam 
prontos para agir em caso de emergência.
Importância da meta 08:Tratam-se de serviços imprescindíveis para o evento pois envolvem 
questões de segurança e saúde do público e Equipes de trabalho envolvidas.

FASES DA EXECUÇÃO DO PROJETO:

Pré-produção - Até 28/03/2018 -  Preparação do evento, contratação das empresas em 
conformidade com a legislação em vigor, realização das Metas de 01 a 08;

Produção - 29 e 30/03/2018 -  Realização do evento propriamente dita;

Pós-produção - De 01 /04/2018 à 30/04/2018 -  Edição das filmagens e produção do DVD.

Prestação De Contas - De 01/04/2018 à 30/05/2018 -  Elaboração dos relatórios de Prestação 
de Contas do Projeto, compreendendo: escrita, sistematização, juntada de 
documentos/acervos audiovisual e remessa à Secretaria de Cultura.

VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS:

Os meios que serão utilizados para aferição do cumprimento das metas são:

- Registro fotográfico do evento, buscando identificar cada estrutura locada e mão-de-obra 
contratada;

- DVD contendo filmagem do evento, no qual se irá detectar a realização do espetáculo teatral 
e a montagem das estruturas e confirmar os serviços realizados;



veiculações espontâneas n^midl^televteíva^ real'ZaÇâ°  do event0’ Bem com°. possíveis 

L “ o S Ç5°  9 C° nSelh0 RsCal' a,u^ °  « -a is  para garantir o pleno

PRODUTOS:

01 Peça teatral realizada;

03 Blu rays contendo o video Encenação da Paixão. Morte e Ressurreição do Cristo Negro. 

RESULTADOS ESPERADOS:

Fortalecimento da Cultura local; I

Valorização da Cultura Popular.



_____________ _ _ _  ^ ã n õ d è T r ã b ã l h õ

^R O N Õ G R ÃM A DEEXICUÇÃO (Meta, Etapa nn
2/4

Meta
Duração: 73 dias

1 1.3

1 1.4

Especificação

I n r n f f  \ (C0m exPeriência comprovada no referido
projeto) responsável pela produção e pós-produção da 
[Paixão do Cristo Negro/2018 P'oauçaoaa

de wé' DÍ’oduS^°nSár l ? e'° ap0i0 °Peraci° "al nas fases 
Cristo Negfo/2018 9 ® p6s-ProduÇS° d* Paixão do

^ ^ Õ ^ ^ r õ f í i i í ^ j s ,  por 01 (um) diária ' 
responsáveis pelo registro fotográfico digital de todo o
T n llZ a d n  qual,dade jornalística. Prazo máximo para

E o a ddo ° e Í y em CD  6 PendriV6: 5 diaS o

t e erVIS'° nar- de acordo com 0 espirito da obra a 
realização e montagem de todas as ambientações e

cronotóaicaCdeoS<fár,° !  3 ^  ÍndUÍnd°  a Programação cronológ|ca dos cenários; Também irá determinar os
matena.s necessários; dirige a preparação, montagem 

ÍÍabSho 96m 6 rem° ntagem das diversas unidades do

coordenar a encenação do espetáculo a partir do Texto 
f Paixao do Cristo Negro" utilizando-se de recursos

P' 0CUrand0 asse9urar o alcance dos 
resultados objetivados com a encenação; estuda a obra a
r r f , ra ,isa„ d°  O tema, personagem e 
outros elementos importantes, para obter uma percepção 
geral do espirito da mesma; Também irá definirjunto^om

qua^as  melhCoern° 9ra|f0, Í 'Uminador e outros técnicos, quais as melhores soluçoes para o espetáculo

9 UnÍd?de da obra- assume a linha losohca ou ideologica, individual ou coletiva para o
idecidp^’ ? ° rtead0 pelos Pr'ncípios da liberdade criativa- 
decide sobre quaisquer alterações no espetáculo- opina e

b l^ a w is t t n c la  ri9aÇí°  d° eSPÍrÍt° d° esPetácul°[presta assistência durante o período de apresentação.

Meses: março a
maio/2018

Início J Término

19/03/2018 30/05/2018

19/03/2018 30/05/2018

30/03/2018 30/03/2018

19/03/2018 30/03/2018

19/03/2018 30/03/2018



1 1.6

Serviço de 01 Figurinista, para criar e projetar os trajes e 
complementos usados por atores e figurantes, de acordo 
com a Direção Teatral. Também indicará os materiais a 
serem utilizados; acompanhará, supervisionará e irá 
detalhar a execução do projeto.

19/03/2018 30/03/2018

1 1.7 Iluminador para atuação no dia do ensaio geral e dia do 
evento -  02 diárias 29/03/2018 30/03/2018

1 1.8 Sonoplasta para atuação no dia do ensaio geral e dia do 
evento -  02 diárias 29/03/2018 30/03/2018

2 2.1 30 unidades Figurino de Soldado Romano, contendo 
armadura costurada em couro MISTO com ilhós. 19/03/2018 30/03/2018

2 2.2 30 Capacetes artesanais para Soldado Romano 19/03/2018 30/03/2018

2 2.3 30 pares de sandália de Couro, modelo gladiador cano 
longo 19/03/2018 30/03/2018

2 2.4 100 pares de Sandália de Couro tipo franciscana 19/03/2018 30/03/2018

2 2.5

50 conjuntos de Túnica, manto e turbante, em tecidos 
variados para personagens figurantes (povo) na cor 
marrom em tonalidades variadas (Russet, amarelo, 
bronze, buff, sépia, camel, cor marrom, Falow, Tan, 
Ecru).

19/03/2018 30/03/2018

2 2.6
30 Conjuntos de Túnicas em tecido finos trabalhados, 
com manto e adereços trabalhados artesanalmente para 
os Núcleos de Pilatos, Herodes, doutores da lei, Jesus.

19/03/2018 30/03/2018

2 2.7 50 Mantos Pequenos em tecidos finos, para sobrepor 
Túnicas de época. 19/03/2018 30/03/2018

2 2.8
31 Peça (Rolo de 25m de comprimento por 3m de 
argura) de tecido OXFORD preto, para ser utilizado em 
cobertura e/ou acabamento de cenário.

19/03/2018 30/03/2018

2 2.9 31 Barrica de Cola Branca de 10kg, para confecção de 
:enários e/ou adereços cenográficos 19/03/2018 30/03/2018

2 2.10 1 c
(

4 Banners com impressão em policromia lona fosca 8x3 
nstalado, totalizando 96m2. Trata-se de Banner de fundo 
los Cenários: Palácio de Pilatos. Palácio de Flerodes, 
3asa de Lázaro e Sinédrio

19/03/2018 30/03/2018

2 2.11 1 
c

t Banners Lona Fosca com impressão em policromia 
5x2,0 instalado, totalizando 120m2. Trata-se de Banners 

jue farão a composição do muro cenográfico.
19/03/2018 30/03/2018

3 3.1 E [
Banner - Impressão policromia 4x1 totaliza 4m2, para 
nstalação na entrada do evento. 19/03/2018 30/03/2018

3 3 2 ^>erviço de confecção de 200 (duzentas) Camisetas 
radicional frente e Verso (para divulgação do evento) 19/03/2018 30/03/2018



3 3.3 04 Carros de Som - circulação durante 2 diárias de 8h, 
totalizando 64 horas, para divulgação do evento 28/03/2018 29/03/2018

3 3.4 Confecção de 5000 (cinco mil) Folders 10cm x 15cm 
policromia - cor 4x0 19/03/2018 30/03/2018

4 4.1 350m linear Alambrado Tipo Fechamento cego -  por 01 
diária 29/03/2018 30/03/2018

4 4.2 200m de alambrado por 01 diária 29/03/2018 30/03/2018

4 4.3 4 Tablado 8x5, altura de 80 cm com rampas de acesso 
lateral, por duas diárias, TOTALIZANDO 320m2 29/03/2018 30/03/2018

4 4.4 01 Tablado de 4m x 4m, altura de 80cm, por duas diárias, 
totalizando 32m2 29/03/2018 30/03/2018

4 4.5
265m linear/dia de Box Truss Q30, por duas diárias 
totalizando 530m linear, para montagem de estrutura de 
suporte para Banner nos cenários e muros cenográficos

29/03/2018 30/03/2018

4 4.6

Montagem e desmontagem de um conjunto de 20 (Vinte) 
banheiros químicos individuais (para 01 diária), portáteis, 
em polietileno com teto translúcido, medindo 1,16m de 
frente x 1,22 m de fundo, sendo 8 banheiros femininos,
08 masculinos e 04 banheiros para deficientes físicos 
com pia lavatória de água potável, porta papel higiênico e 
toalha, saboneteira, espelho, vaso sanitário, porta lixo, 
com manutenção durante o evento para uso em geral.

29/03/2018 30/03/2018

4 4.7 04 Tendas 10m x 10m por 01 diária 29/03/2018 30/03/2018

5 5.1

-

Serviço de sonorização, por 02 (duas) diárias, para 
evento teatral paixão do cristo negro, em cidade 
cenográfica construída em área de 85m x 35m., contendo 
06 cenários individualizados separados um do outro, 
sendo eles: Mercado, Templo do Sinédrio, Palácio de 
derodes, Morro Getsêmani/Gólgota, Palácio de Pilatos, 
Casa de Lázaro e Morro do Sepulcro. Contendo:

Mesa P.A: 01 Mesa digital com 32 canais de entrada 
(LS 09 CL Yamaha ou Equivalente);
Sistema de P.A: 16 caixas EAW KF 760;
16 caixas de subgrave com 02 falantes de 18" cada 

EAW SB 1000;
Amplificação compatível com o sistema de P.A (Lab 

Sruppens, Crown, QSC, CrestÁudio, Machine);
Drive Rack: 01 processador digital com 04 entradas e 

12 saídas (Dolby Lake Contour, XTA 266);
01 software de gerenciamento dos sistemas;
01 Equalizador gráfico estéreo 31 bandas por canal 
klark Teknic, XTA, BSS);
Monitor: 02 Monitores tipo spot com falantes de 12" ou 
5" e drive (EAW SM 222, SM 400, Clair, EV, Adamson);

29/03/2018 30/03/2018
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7 7.1
02 Telas de projeção 200 polegadas no formato wide 
screen (16:9), incluindo suporte para montagem para 
projeção aberta para o público, por 01 (uma) diária.

29/03/201 8 30/03/2018

7 7.2
02 Projetor Multimídia de 6000 ansis lumens para 
projeção nas telas de 200 polegadas, por 02 (duas) 
diárias. 29/03/201 3 30/03/2018

7

7

7.3 fw ifch  de video HD (Mesa de corte) para transmissão en 
formato HD, por 01 diária. 1 29/03/201 í5 30/03/2018

<
—

7.4 Divisor de sinal -SDI HD, por 01 diária 29/03/2016130/03/2018
7 7.5 03 uameras de vídeo com qualidade de gravação Full 

HD, montadas no tripé profissional, por 01 (uma) diária. 29/03/201S 30/03/2018

7 7.6
Sistema de intercom com 5 pontos, 1 para o diretor de 
corte e 3 para os cinegrafistas, por 01 (uma) diária, para 
comunicação entre os cinegrafistas e o diretor de corte.

29/03/2018 30/03/2018

7 7.7 Note book para passagem de fotos, divulgação de 
patrocinadores, e apoiadores, por 01 (uma) diária. 29/03/2018 30/03/2018

7 7.8 p3 Praticáveis pantográfico para os 
cinegrafistas/câmeras, por 01 diária 29/03/2018 30/03/2018

7 7.9
01 Serviço de Uravação integral da encenação teatral e
D?MDAw9' 0ff (Pré-event°) Para fins de produção de DVD 
j LURAY 28/03/2018 30/03/2018

7 7.10

c

31 Serviço de hdição do evento e do Making-of 
inalizados em formato Full HD (1920 x 1080) e entregue 
3m 03 mídias Blu ray, e 01 pen drive para manutenção 
1a alta qualidade.

01/04/2018 30/04/2018

7 7.11 |)3 Cinegrafistas para o dia do evento, por 01 diária 
diária de 8h) ’ 28/03/2018 30/03/2018

7 7.12 C c
>2 Auxiliares de câmera para o dia do evento por 01 
iária (diária de 8 horas) ’ -28/03/2018:30/03/2018

7 7.13 ^ I üinegrafista para realização da filmagem do makinq of 
jiaria de 8h), por 02 (duas) diárias. *28/03/2018:50/03/2018

7 7.14 U e
1 Operador de Mesa de Mix, para atuação no dia da 
ncenação (diretor de corte) por 01 diária. 2*8/03/2018 ó50/03/2018

8
Q

8.1 04 Brigadista de Incêndio por 1 diária 28/03/2018 20/03/2018
O 8.2 12 Seguranças por 01 diária 28/03/2018 30/03/2018



5. Físico - Financeiro (R$1,00)

Me
ta

Etapa

Fase
Especificação Qtd. Und. de 

Medida
Valor

Unitário
Valor Total Convenen

te
Concedente

1 1.1

01 Produtor Executivo 
(Produção Executiva), sendo 
desempenhada por um 
profissional responsável pela 
pré-produção, produção e pós- 
produção da Paixão do Cristo 
Negro/2018

01 serviço 7.500,00 7.500,00 0,00 7.500,00

1 1.2

01 Assistente de Produção 
Executiva desempenhada por 
um profissional responsável 
pelo apoio operacional nas 
fases de pré-produção, 
produção e pós-produção da 
Paixão do Cristo Negro/ 2018

01 serviço 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00

1 1.3

Fotógrafos Profissionais 
responsáveis pelo registro 
fotográfico digital de todo o 
evento com qualidade 
jornalística. Prazo máximo para 
entrega do material, em CD e 
pendrive: 5 dias após o término 
do evento

2 diária 500,00 1.000,00 0,00 1.000,00

1 1.4 Serviço de um Cenógrafo para 
Criar, projetar e supervisionar,

1 Serviço 4.300,00 4.300,00 0,00 4.300,00



de acordo com o espirito da 
obra, a realização e montagem 
de todas as ambientações e 
espaços necessários a cena, 
incluindo a programação 
cronológica dos cenários; 
Também irá determinar os 
materiais necessários; dirige a 
preparação, montagem, 
desmontagem e remontagem 
das diversas unidades do 
trabalho.

1 1.5

Serviço de um Diretor Geral, 
para criar, elaborar e coordenar 
a encenação do espetáculo a 
partir do Texto "Paixão do Cristo 
Negro" utilizando-se de 
recursos técnico-artísticos 
procurando assegurar o alcance 
dos resultados objetivados com 
a encenação; estuda a obra a 
ser representada, analisando o 
tema, personagem e outros 
elementos importantes, para 
obter uma percepção geral do 
espirito da mesma; Também irá 
definir junto com Figurinista e 
Cenógrafo, iluminador e outros 
técnicos, quais as melhores 
soluções para o espetáculo,

1 Serviço 5.385,00 5.385,00 0,00 5.385,00



preservando assim a unidade 
da obra; assume a linha 
filosófica ou ideológica, 
individual ou coletiva para o 
trabalho, norteado pelos 
princípios da liberdade criativa; 
decide sobre quaisquer 
alterações no espetáculo; opina 
e sugere sobre a divulgação do 
espírito do espetáculo; presta 
assistência durante o período 
de apresentação.

1 1.6

Serviço de um Figurinista, para 
criar e projetar os trajes e 
complementos usados por 
atores e figurantes, de acordo 
com a Direção Teatral. Também 
indicará os materiais a serem 
utilizados; acompanhará, 
supervisionará e irá detalhar a 
execução do projeto.

1 serviço 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00

s 1 1.7 Iluminador para atuação no dia 
do ensaio geral e dia do evento 2 diária 800,00 1.600,00 0,00 1.600,00

1 1.8 Sonoplasta para atuação no dia 
do ensaio geral e dia do evento 2 diária 800,00 1.600,00 0,00 1.600,00

2 2.1 30 unidades Figurino de 
Soldado Romano, contendo

30 Unidade 350,00 10.500,00 0,00 10.500,00



armadura costurada em couro 
MISTO com ilhós.

2 2.2 30 Capacetes artesanais para 
Soldado Romano 30 Unidade 70,00 2.100,00 0,00 2.100,00

2 2.3 30 pares de sandália de Couro, 
modelo gladiador cano longo 30 Unidade 90,00 2.700,00 0,00 2.700,00

2 2.4 100 pares de Sandália de Couro 
tipo franciscana 100 pares 70,00 7.000,00 0,00 7.000,00

2 2.5

50 conjuntos de Túnica, manto 
e turbante, em tecidos variados 
para personagens figurantes 
(povo) na cor marrom em 
tonalidades variadas (Russet, 
amarelo, bronze, buff, sépia, 
camel, cor marrom, Falow, Tan, 
Ecru.

50 Unidade 200,00 10.000,00 0,00 10.000,00

2 2.6

30 Conjuntos de Túnicas em 
tecido finos trabalhados, com 
manto e adereços trabalhados 
artesanalmente para os Núcleos 
de Pilatos, Herodes, doutores 
da lei, Jesus.

30 Unidade 250,00 7.500,00 0,00 7.500,00

2 2.7
50 Mantos Pequenos em 
tecidos finos, para sobrepor 
Túnicas de época.

50 Unidade 30,00 1.500,00 0,00 1.500,00

2 2.8 01 Peça (Rolo de 25m de 
comprimento por 3m de largura)

1 peça 700,00 700,00 0,00 700,00
_______________i



de tecido OXFORD preto, para 
ser utilizado em cobertura e/ou 
acabamento de cenário.

2 2.9
01 Barrica de Cola Branca de 
10kg, para confecção de 
cenários e/ou adereços 
cenográficos

1 Unidade 200,00 200,00 0,00 200,00

2 2.10

4 Banners com impressão em 
policromia lona fosca 8x3 
instalado. Trata-se de Banner 
de fundo dos Cenários: Palácio 
de Pilatos, Palácio de Herodes, 
Casa de Lázaro e Sinédrio

96 m2 40,00 3.840,00 0,00 3.840,00

2 2.11

4 Banners Lona Fosca com 
impressão em policromia 15x2,0 
instalado. Trata-se de Banners 
que farão a composição do 
muro cenográfico.

120 m2 40,00 4.800,00 0,00 4.800,00

3 3.1
Banner - Impressão policromia 
4x1 totaliza 4m2, para 
instalação na entrada do 
evento.

4 m2 40,00 160,00 0,00 160,00

3 3.2

Serviço de confecção de 
Camiseta Tradicional frente e 
Verso (para divulgação do 
evento)

200 unidade 25,00 5.000,00 0,00 5.000,00



3 3.3

----------------------------------------------------- -—
04 Carros de Som - circulação
durante 2 diárias de 8h, 
totalizando 64 horas, para 
divulgação do evento

64 horas 30,00 1.920,00 0,00

—  

1.920,00

3 3.4
Folder 10cm x 15cm policromia 
- cor 4x0

5.000 unidade 0,35 1.750,00 0,00 1.750,00

4 4.1
350 Alambrado Tipo 
Fechamento cego

350
metro
linear

12,50 4.375,00 0,00 4.375,00

4 4.2
200m Alambrado para 
cercamento

200
metro
linear

8,00 1.600,00 0,00 1.600,00

r

4 4.3

4 Tablado 8x5, altura de 80 cm 
com rampas de acesso lateral, 
por duas diárias, 
TOTALIZANDO 320m2

320 m2 25,00 8.000,00 0,00 8.000,00

4 4.4
01 Tablado de 4m x 4m, altura 
de 80cm, por duas diárias, 
totalizando 32m2

32 m2 25,00 800,00 0,00 800,00

) —  

4 4.5

265m linear/dia de Box Truss 
Q30, por duas diárias 
totalizando 530m linear, para 
montagem de estrutura de 
suporte para Banner nos 
cenários e muros cenográficos

530
metro
linear

23,00 12.190,00 0,00 12.190,00

4 4.6

Montagem e desmontagem de 
um conjunto de 20 (Vinte) 
banheiros químicos individuais

20 Diária 8h 100,00 2.000,00 0,00 2.000,00

* -------------
(para 01 diaria), portáteis, em



.1

polietileno com teto translúcido, 
medindo 1,16m de frente x 1,22 
m de fundo, sendo 8 banheiros 
femininos, 08 masculinos e 04 
banheiros para deficientes 
físicos com pia lavatória de 
água potável, porta papel 
higiênico e toalha, saboneteira, 
espelho, vaso sanitário, porta 
lixo, com manutenção durante o 
evento para uso em geral.

04 Tendas 10m x 10m

Serviço de sonorização, por 02 
(duas) diárias, para evento 
teatral paixão do cristo negro, 
em cidade cenográfica 
construída em área de 85m x 
35m „ contendo 06 cenários 
individualizados separados um 
do outro, sendo eles: Mercado, 
Templo do Sinédrio, Palácio de

Diária 8h

Diária 8h

Herodes, Morro
Getsêmani/Gólgota, Palácio de 
Pilatos, Casa de Lázaro, Morro 
do Sepulcro. Contendo:
- Mesa P.A: 01 Mesa digital com 
32 canais de entrada (LS 09 CL 
Yamaha ou Equivalente);_______

------------------ -—

500,00 2.000,00 0,00 2.000,00

3.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00



- Sistema de P.A: 16 caixas 
EAW KF 760;
-1 6  caixas de subgrave com 02 
falantes de 18" cada EAW SB 
1000;
- Amplificação compatível com o 
sistema de P.A (Lab Gruppens, 
Crown, QSC, CrestÁudio, 
Machine);
- Drive Rack: 01 processador 
digital com 04 entradas e 12 
saidas (Dolby Lake Contour,
XTA 266);
- 01 software de gerenciamento 
dos sistemas;
- 01 Equalizador gráfico stéreo 
31 bandas por canal (klark 
Teknic, XTA, BSS);
- Monitor; 02 Monitores tipo spot 
com falantes de 12” ou 15” e 
drive (EAW SM 222, SM 400, 
Clair, EV, Adamson);
- Amplificação compatível com o 
sistema de monitor (Lab 
Gruppen, QSC, Crown,
Machine, Crest Audio, Carver);
- Microfones: 02 microfones
Shure — SM 58 beta sem fio 
UHF;__________________________



- Equipamentos Wireless 
Distribuidor de antenas Shure;
- Baterias para alimentação dos 
equipamentos;
- 01 CDJ-200 -  Deck de CDS 
digital com efeitos
- 01 mixer behringer vmx
- 04 Pedestais;
- Aproximadamente 1000 
metros lineares de cabos com 
conexões para ligação de todo o 
sistema em pontos diferentes da 
cidade cenográfica.

~Serviço de Iluminação, por 02 
(duas) diárias, para evento 
teatral paixão do cristo negro, 
em cidade cenográfica 
construída em área de 85m x 
35m., contendo 06 cenários 
individualizados separados um 
do outro, sendo eles; Mercado, 
Templo do Sinédrio, Palácio de 
Herodes, Morro
Getsêmani/Gólgota, Palácio de 
Pilatos, Casa de Lázaro, Morro 
do Sepulcro. Contendo:
- 01 Mesa controladora 
computadorizada com: 2048 
canais fornecidos em 04 
conectores D M Xseparados,

---------------- -----1.

4.800,00 9.600,00 0,00 9.600,00

------- ----------------



450 programas, biblioteca com 
600 aparelhos de diversas 
marcas, software interno com 
muitos acréscimos de 
informações incluindo tabelas 
de cor globo e facho;
- 54 Refletores para focos 01,
02 e 05 (lâmpadas par 64)
-1 6  Moving Head 575;
-1 5  Refletores set light;
- 02 Canhões seguidores;
- 03 Máquinas de fumaça;
- 04 RACKS DIMMERS com no 
mínimo 12 canais cada;
- 06 MINIBRUTS com 04 
lâmpadas cada;
- 04 Super Strobo;
- Iluminação básica (12 
Refletores PAR 64) em 04 
Tendas 10x10, com 
disponibilização de tomadas 
para se ligar equipamentos;
- Iluminação completa (20 
Refletores PAR 64) da área de 
bastidores (dimensão 
aproximada 80m x 10m);
- Cabos e conexões, sendo 
aproximadamente 2000 metros 
lineares de cabos com 
conexões para ligação de todo o



sistema em pontos diferentes da 
cidade cenográfica
- Gelatinas com cores variadas;
- Aproximadamente 150 metros 
linear de estrutura em alumínio 
do tipo Q30

j

6 6.1 01 Gerador de 22Ü KVA para 
Cidade Cenográfica 2 Diária 8h 1.200,00 2.400,00 0,00 2.400,00

7 7.1

U2 l elas de projeção 200 
polegadas no formato wide 
screen (16:9), incluindo suporte 
para montagem para projeção 
aberta para o público.

2 diária 550,00 1.100,00 0,00 1.100,00

7 7.2
U2 Projetor Multimídia de 6000 
ansis lumens para projeção nas 
telas de 200 polegadas.

02 diária 300,00 600,00 0,00 600,00

)
7

~7

7.3
òwitch de vídeo HD (Mesa de 
corte) para transmissão em 
formato HD

01 Diária 500,00 500,00 0,00 500,00

f / .4 Divisor de sinal -SDI HD 01 diária 100,00 100,00 0,00 100,00

7 7.5
Câmeras de vídeo com 
qualidade de gravação Full HD., 
montadas no tripé profissional.

03 diária 150,00 450,00 0,00 450,00

7 7.6
Sistema de intercom com 5 
pontos, 1 para o diretor de corte 
e 3 para os cinegrafistas. 
(comunicação entre os

01 diária 300,00

_______________[ 300,00 0,00 300,00----- J



cinegrafistas e o diretor de 
corte)

7 7.7
Notebook para passagem de 
fotos, divulgação de 
patrocinadores, e apoiadores.

01 diária 70,00 70,00 0,00 70,00

7 7.8
03 Praticável pantográfico para 
os cinegrafistas/câmeras, por 01 
diária

03 diária 200,00 600,00 0,00 600,00

7 7.9

Gravação integral da encenação 
teatral e do making-off (pré- 
evento) para fins de produção 
de DVD BLURAY

01 serviço 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00

7 7.10

Edição do evento e do Making- 
of, finalizados em formato Full 
HD (1920 x 1080) e entregue 
em 03 mídias Blu ray, e 01 pen 
drive para manutenção da alta 
qualidade.

20 hora 80,00 1.600,00 0,00 1.600,00

7 7.11
Cinegrafistas para o dia do 
evento (diária de 8h)

03 Diária 400,00 1.200,00 0,00 1.200,00

7 7.12
02 Auxiliares de câmera para o 
dia do evento (diária de 8 horas) 02 diária 200,00 400,00 0,00 400,00

7 7.13
01 Cinegrafista para realização 
da filmagem do making of 
(diária de 8h) em duas diárias

02 diária 400,00 800,00 0,00 800,00



7 7.14
Operador de Mesa de Mix 
(diretor de corte)

01

8 8.1
04 Brigadista de Incêndio por 1 
diária

4

8 8.2 12 Seguranças 12

diária

Diária 8h 

Diária 8h

400,00 400,00 0,00 400,00

160,00 640,00 0,00

160,00

TOTAL

1.920,00 

150.000,00

0,00
0,00

640,00

1920.ÕÕ 

150.000,00



6. Plano de Aplicação (R$1,00)

Códig
o

Especificação Total Convene
nte

Concedent
e

Produção Executiva, sendo 
desempenhada por 01 (um) profissional 
(com experiência comprovada no referido 
projeto), responsável pela produção e pós- 
produção da Paixão do Cristo Negro/2018

7.000,00 0,00 7.000,00

01 Assistente de Produção Executiva 
desempenhada por 01 (um) profissional 
responsável pelo apoio operacional nas 
fases de pré-produção, produção e pós- 
produção da Paixão do Cristo Negro/ 2018

2.500,00 0,00 2.500,00

02 Fotógrafos Profissionais, por 01 (um) 
diária, responsáveis pelo registro 
fotográfico digital de todo o evento com 
qualidade jornalística. Prazo máximo para 
entrega do material, em CD e pendrive: 5 
dias após o término do evento

1.000,00 0,00 1.000,00

Serviço de 01 Cenógrafo para Criar, 
projetar e supervisionar, de acordo com o 
espírito da obra, a realização e montagem 
de todas as ambientações e espaços 
necessários a cena, incluindo a 
programação cronológica dos cenários; 
Também irá determinar os materiais 
necessários; dirige a preparação, 
montagem, desmontagem e remontagem 
das diversas unidades do trabalho.

4.300,00 0,00 4.300,00

Serviço de 01 Diretor Geral, para criar, 
elaborar e coordenar a encenação do 
espetáculo a partir do Texto "Paixão do 
Cristo Negro" utilizando-se de recursos 
técnico-artísticos procurando assegurar o 
alcance dos resultados objetivados com a 
encenação; estuda a obra a ser 
representada, analisando o tema, 
personagem e outros elementos 
importantes, para obter uma percepção 
geral do espírito da mesma; Também irá 
definir junto com Figurinista e Cenógrafo, 
iluminador e outros técnicos, quais as 
melhores soluções para o espetáculo, 
preservando assim a unidade da obra; 
assume a linha filosófica ou ideológica, 
individual ou coletiva para o trabalho, 
norteado pelos princípios da liberdade

5.385,00 0,00 5.385,00



r
nativa; decide sobre quaisquer alteracõèTT 

no espetáculo; opina e sugere sobre a9 
divu gaçao do espírito do espetáculo- 
presta assistência durante o período de 
apresentação ae

Serviço de 01 Figurinista, para criar e
° S tr? es 6 comP'ementos usados 

por atores e figurantes, de acordo com a 
Direção Teatral. Também indicará os 
materiais a serem utilizados; 
acompanhará, supervisionará e irá 
detalhar a execução do projeto.

a e ra fs r t^ jF 'í  a tuaçio  no dia do ensaiogeral e dia do evento -  02 diárias

a Z T j I s J ™  atUaÇâo n0 diageral e dia do evento -  02 diárias 

30 unidades Figurino de SoldadoRÕmanõ

~ o : i t raCOS,UradaemC° r

5.000,00 0,00 5.000,00

1.600,00 0,00

1.600,00 0,00

1.600,00

1.600,00

R o m a n o ^ 5 artesanais P ™  Soldado

glaSador cano longo *  C° Ur° ' m° del°

S ™ 6S an d á lia d e C o u ro íp°

10.500.00 0.00 10.500.00

2.100,00 0,00

2.700,00 0,00

2.100,00

50 ccnjuntos de Túnica, manto e turbante 
em tecidos variados para personagens ’ 
figurantes (povo) na cor marrom em 
tonalidades variadas (Russet, amarelo 
bronze, buff. sépia, camel, cor marrom' 
Falow, Tan, Ecru.

f r a b a S ?  dS Túnicas em tecido finos - 
l l  í  5 ’ COm mant0 e ^e reço s  
trabalhados artesanalmente para os

Jesusde Pilat0S- Her0des' doutores da

50 Mantos Pequenos em tecidos finos
para sobrepor Túnicas de época. ’

3m HpÇ| (R° \ df  25m de comprimento por 
3m de largura) de tecido OXFORD pretoP
para ser utilizado em cobertura e/ou ’ 
acabamento de cenário.

7.500,00 0,00 7.500,00

1.500,00 0,00 1.500,00

700,00 0,00 700,00



01 Barrica de Cola Branca de 10kg, para 
confecção de cenários e/ou adereços 
cenográficos

200,00 0,00 200,00

4 Banners com impressão em policromia 
lona fosca 8x3 instalado, totalizando 96m2. 
Trata-se de Banner de fundo dos 
Cenários: Palácio de Pilatos, Palácio de 
Herodes, Casa de Lázaro e Sinédrio

3.840,00 0,00 3.840,00

4 Banners Lona Fosca com impressão em 
policromia 15x2,0 instalado, totalizando 
120m2. Trata-se de Banners que farão a 
composição do muro cenográfico.

4.800,00 0,00 4.800,00

Banner - Impressão policromia 4x1 totaliza 
4m2, para instalação na entrada do evento. 160,00 0,00 160,00

Serviço de confecção de 200 (duzentas) 
Camisetas Tradicional frente e Verso (para 
divulgação do evento)

5.000,00 0,00 5.000,00

04 Carros de Som - circulação durante 2 
diárias de 8h, totalizando 64 horas, para 
divulgação do evento

1.920,00 0,00 1.920,00

Confecção de 5000 (cinco mil) Folders 
10cm x 15cm policromia - cor 4x0 1.750,00 0,00 1.750,00

350m linear Alambrado Tipo Fechamento 
cego -  por 01 diária 4.375,00 0,00 4.375,00

200m DE Alambrado por 01 diária 1.600,00 0,00 1.600,00
4 Tablado 8x5, altura de 80 cm com 
rampas de acesso lateral, por duas diárias 
TOTALIZANDO 320m2

8.000,00 0,00 8.000,00

01 Tablado de 4m x 4m, altura de 80cm, 
por duas diárias, totalizando 32m2 800,00 0,00 800,00

265m linear/dia de Box Truss Q30, por 
duas diárias totalizando 530m linear, para 
montagem de estrutura de suporte para 
Banner nos cenários e muros cenográficos

12.190,00 0,00 12.190,00

Montagem e desmontagem de um 
conjunto de 20 (Vinte) banheiros químicos 
individuais (para 01 diária), portáteis, em 
polietileno com teto translúcido, medindo 
1,16m de frente x 1,22 m de fundo, sendo 
8 banheiros femininos, 08 masculinos e 04 
banheiros para deficientes físicos com pia 
lavatória de água potável, porta papel 
higiênico e toalha, saboneteira, espelho,

2.000,00 0,00 2.000,00

.



vaso sanitário, porta lixo, com manutenção 
durante o evento para uso em geral.

04 Tendas 10m x 10m por 01 diária

sonorização, por 02 (duas)
, para evento teatral paixão do cristo 

negro, em cidade cenográfica construída 
em area de 85m x 35m., contendo 06 
cenários individualizados separados um do 
outro, sendo eles: Mercado, Templo do 
Sinedrio, Palácio de Herodes Morro 
Getsêmani/Gólgota, Palácio de Pilatos 
Casa de Lázaro, Morro do Sepulcro ' 
Contendo:
-M esa P.A: 01 Mesa digital com 32 canais 
de entrada (LS 09 CL Yamaha ou 
Equivalente);
- Sistema de P.A: 16 caixas EAW KF 760-
' 1€! de sub grave com 02 falantes ’ 
de 18 cada EAW SB 1000;
-Amplificação compatível com o sistema 
ae K A  (Lab Gruppens, Crown, QSC 
CrestAudio, Machine);
-D rive Rack: 01 processador digital com 
04 entradas e 12 saídas (Dolby Lake 
Contour, XTA 266);
- 01 software de gerenciamento dos 
sistemas;
- 01 Equalizador gráfico stéreo 31 bandas 
por canal (klark Teknic, XTA, BSS);
- Monitor: 02 Monitores tipo spot com 
falantes de 12" ou 15" e drive (EAW SM 
222, SM 400, Clair, EV, Adamson); 
-Amplificação compatível com o sistema 
de monitor (Lab Gruppen, QSC, Crown 
Machine, Crest Audio, Carver);
-Microfones: 02 microfones Shure -  SM 
58 beta sem fio UHF;
- Equipamentos Wireles Distribuidor de 
antenas Shure;
- Baterias para alimentação dos 
equipamentos;
- 0 1 CDJ-200 -  Deck de CDS digital com 
efeitos
- 01 mixer behringer vmx
- 04 Pedestais;
-Aproximadamente 1.000 metros lineares 
de cabos com conexões para ligação de 
todo o sistema em pontos diferentes da 
cidade cenográfica.



Serviço de Iluminação, por 02 (duas) 
diárias, para evento teatral paixão do cristo 
negro, em cidade cenográfica construída 
em área de 85m x 35m., contendo 06 
cenários individualizados separados um do 
outro, sendo eles: Mercado, Templo do 
Sinédrio, Palácio de Herodes, Morro 
Getsémani/Gólgota, Palácio de Pilatos, 
Casa de Lázaro, Morro do Sepulcro. 
Contendo:
- 01 Mesa controladora computadorizada 
com: 2048 canais fornecidos em 04 
conectores DMX separados, 450 
programas, biblioteca com 600 aparelhos 
de diversas marcas, solftwere interno com 
muitos acréscimos de informações 
incluindo tabelas de cor globo e facho;
- 54 Refletores para focos 01,02 e 05 
(lâmpadas par 64)
-1 6  Moving Head 575;
- 15 Refletores set light;
- 02 Canhões seguidores;
- 03 Máquinas de fumaça;
- 04 RACKS DIMMERS com no mínimo 12 
canais cada;
- 06 MINIBRUTS com 04 lâmpadas cada;
- 04 Super Strobo;
- Iluminação básica (12 Refletores PAR 
64) em 04 Tendas 10x10, com 
disponibilização de tomadas para se ligar 
equipamentos;
- Iluminação completa (20 Refletores PAR 
64) da área de bastidores (dimensão 
aproximada 80m x 10m);
- Cabos e conexões, sendo 
aproximadamente 2000 metros lineares de 
cabos com conexões para ligação de todo 
o sistema em pontos diferentes da cidade 
cenográfica;
- Gelatinas com cores variadas;
- Aproximadamente 150 metros linear de 
estrutura em alumínio do tipo Q30;

9.600,00 0,00 9.600,00

01 Gerador de 220 KVA para Cidade 
Cenográfica, por 02 (duas) diárias 2.400,00 0,00 2.400,00

02 Telas de projeção 200 polegadas no 
formato wide screen (16:9), incluindo 
suporte para montagem para projeção 
aberta para o público, por 01 (uma) diária.

1.100,00 0,00 1.100,00



02 Projetor Multimídia de 6000 ansis 
lumens para projeção nas telas de 200 
polegadas, por 02 (duas) diárias.

600,00 0,00 600,00

Switch de vídeo HD (Mesa de corte) para 
transmissão em formato HD, por 01 diária. 500,00 0,00 500,00

Divisor de sinal -SDI HD, por 01 diária 100,00 0,00 100,00
03 Câmeras de video com qualidade de 
gravação Full HD, montadas no tripé 
profissional, por 01 (uma) diária.

450,00 0,00 450,00

Sistema de intercom com 5 pontos, 1 para 
o diretor de corte e 3 para os cinegrafistas, 
por 01 (uma) diária, para comunicação 
entre os cinegrafistas e o diretor de corte.

300,00 0,00 300,00

Note book para passagem de fotos, 
divulgação de patrocinadores, e 
apoiadores, por 01 (uma) diária.

70,00 0,00 70,00

03 Praticáveis pantográfico para os 
cinegrafistas/câmeras, por 01 diária 600,00 0,00 600,00

01 Serviço de Gravação integral da 
encenação teatral e do making-off (pré- 
evento) para fins de produção de DVD 
BLURAY

1.800,00 0,00 1.800,00

01 Serviço de Edição do evento e do 
Making-of, finalizados em formato Full HD 
(1920 x 1080) e entregue em 03 mídias 
Bluray, e 01 pen drive para manutenção da 
alta qualidade.

1.600,00 0,00 1.600,00

03 Cinegrafistas para o dia do evento, por 
01 diária. (diária-8h) 1.200,00 0,00 1.200,00

02 Auxiliares de câmera para o dia do 
evento, por 01 diária (diária de 8 horas) 400,00 0,00 400,00

01 Cinegrafista para realização da 
filmagem do making of (diária de 8h), por
02 (duas) diárias.

800,00 0,00 800,00

01 Operador de Mesa de Mix, para 
atuação no dia da encenação (diretor de 
corte) por 01 diária.

400,00 0,00 400,00

04 Brigadista de Incêndio por 1 diária 640,00 0,00 640,00

12 Seguranças por 01 diária 1.920,00 0,00 1.920,00



7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Concedente

META Mês01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 0
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8. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do Convenente, declaramos, para fins de prova junto à 
Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, para os efeitos e sob as penas da Lei, que 
mexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro do Distrito 
Federal ou qualquer órgão ou entidade da administração pública do Distrito Federal, que impeça 
a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Distrito 
Federal, na forma deste Plano de Trabalho.
Pede deferimento,

Brasília-DF, 19.de fevereiro de 2018.

f  1 PRESIDENTE 
Nome: Marcos Júlio Alves de Oliveira 
CPF: 603.391.791-04

--------------------- ----- ----------- 1

o.APROVAÇAO PELA CONCEDENTE 

Aprovo o presente Plano de Trabalho

Local e Data,

Concedente



Paixão do Cristo Negro - 203 Edição/2018
PLANILHA DE PREÇO - TERMO DE FOMENTO

Financiado por: Unidade de Media Qtde
Valor

Unitário Valor Total i

Meta 1

1.1
Produção Executiva, sendo desempenhada por 01 (um) profissional (com experiência comprovada no 
referido projeto), responsável pela produção e pós-produçâo da Paixão do Cristo Negro/ 2018 Concedente serviço 1 7000.00 R$ 7.500,00

1.2 01 Assistente de Produção Executiva desempenhada por 01 (um) profissional responsável pelo apoio 
operacional nas fases de pré-produçáo. produção e pós-produçâo da Paixão do Cristo Negro/ 2018

Concedente serviço 1 2500,00 R$ 2.500,00

1.3
02 Fotógrafos Profissionais, por 01 (um) diária, responsáveis pelo registro fotográfico digital de todo o 
evento com qualidade jornalística. Prazo máximo para entrega do matenal, em CD e pendrive: 5 dias 
após o térm ino do evento

Concedente diária 2 500.00 R$ 1.000,00

1.4

Serviço de 01 Cenógrafo para Criar, projetar e supervisionar de acordo com o espinto da obra. a 
realização e montagem de todas as ambientaçôes e espaços necessános a cena, incluindo a 
programação cronológica dos cenários; Também irá determinar os matenals necessários; dirige a 
preparação, montagem, desmontagem e remontagem das diversas unidades do trabalho.

Concedente Serviço 1 4300.00 R$ 4.300,00

1.5

Serviço de 01 Diretor Geral, para criar, elaborar e coordenar a encenação do espetáculo a partir do 
Texto "Paixão do Cristo Negro" utilizando-se de recursos técnico-artísticos procurando assegurar o 
alcance dos resultados objetivados com  a encenação; estuda a obra a ser representada, analisando o 
tema. personagem e outros elementos importantes, para obter uma percepção geral do espírito da 
mesma; Também irá defin ir junto com Figunnista e Cenógrafo, iluminador e outros técnicos, quais as 
melhores soluções para o espetáculo, preservando assim  a unidade da obra; assum e a linha filosófica 
ou ideológica, individual ou coletiva para o trabalho, norteado pelos princípios da liberdade criativa, 
decide sobre quaisquer alterações no espetáculo; opina e sugere sobre a divulgaçáo do espirito do 
espetáculo; presta assistência durante o período de apresentação

Concedente Serviço 1 5385,00 R$ 5.385,00

1.6
Serviço de 01 Figunnista. para Criar e projetar os trajes e complementos usados por atores e figurantes, 
de acordo com a Direção Teatral. Tam bém  indicará os materiais a serem utilizados; acompanhará, 
supervisionará e irá detalhar a execução do projeto.

Concedente serviço 1 5000,00 R$ 5.000,00

1.7 Iluminador para atuação no dia do ensaio geral e dia do evento -  02 diárias Concedente diária 2 800,00 R$ 1.600,00
1.8 Sonoplasta para atuação no dia do ensaio geral e dia do evento -  02 diárias Concedente diária 2 800,00 R$ 1.600,00

SUB-TOTAL » » > R$ 28.885,00
Meta 2

2.1 30 unidades Figunno de Soldado Romano, contendo armadura costurada em couro M ISTO  com ilhois Concedente Unidade 30 350,00 R$ 10.500,00
2.2 30 Capacetes artesanais para Soldado Romano Concedente Unidade 30 70,00 R$ 2.100,00
2.3 30 pares de sandália de Couro, modelo gladiador cano longo Concedente Unidade 30 90,00 R$ 2.700,00
2.4 100 pares de Sandália de Couro tipo franciscana Concedente pares 100 70,00 R$ 7.000,00

2.5
50 conjuntos de Túnica, manto e turbante, em  tecidos variados para personagens figurantes (povo) na 
cor marrom em tonalidades variadas (Russet. amarelo, bronze, buff. sépia, camel. cor marrom. Falow, 
Tan. Ecru.

Concedente Unidade 50 200,00 R$ 10.000,00

2.6
30 Conjuntos de Tún icas em tecido finos trabalhados, com manto e adereços trabalhados 
artesanalmente para os Núcleos de Pilatos. Herodes. doutores da lei. Jesus. Concedente Unidade 30 250,00 R$ 7.500,00



2.7 50 Mantos Pequenos em tecidos finos, para sobrepor Túnicas de época. Concedente Unidade 50 30,00 R$ 1.500,00
2.8

01 Peça (Rolo de 25m  de comprimento por 3m  de largura) de tecido O XFO RD preto, para ser utilizado 
em cobertura e/ou acabamento de cenário.

Concedente peça 1 700,00 R$ 700,00

2.9 01 Barrica de Cola Branca de 10kg, para confecção de cenános e/ou adereços cenográficos Concedente Unidade 1 200.00 R$ 200,00
2.10

4 Banner com impressão em policromia lona fosca 8x3 instalado, totalizando 9 6 rrr. Trata-se de Banner 
de fundo dos Cenários: Palácio de Pilatos. Palácio de Herodes, Casa de Lázaro e Sinédrio

Concedente m 2 96 40,00 R$ 3.840,00

2-11
4 Banner Lona Fosca com impressão em policromia 15x2,0 instalado, totalizando 120m: Trata-se de 
Banners aue farão a composição do muro cenográfico

Concedente m 2 120 40,00 R$ 4.800,00
SUB-TOTAL » » > R$ 50.840,00 í

I Meta 3
3.1 Banner - Impressão policromia 4x1 totaliza 4m ’ . para instalação na entrada do evento. Concedente m 2 4 40,00 R$ 160,00
3.2

Serviço de confecção de 200 (duzentas) Cam isetas Tradicional frente e Verso (para divulgação do 
evento)

Concedente unidade 200 25,00 R$ 5.000,00

3.3 04 Carros de Som - circulação durante 2  diárias de 8h, totalizando 64  horas, para divulgaçáo do evento Concedente horas 64 30,00 R$ 1.920,00
3.4 Confecção de 5000 (cinco mil) Folders 10cm x 15cm policromia -  cor 4x0 Concedente unidade 5000 0,35 R$ 1.750,00

SUB-TOTAL » » > R$ 8.830,00
I Meta 4 i

4.1 350m linear Alambrado Tipo Fechamento cego -  por 01 diária Concedente metro linear 350 12,50 R$ 4.375,00
4.2 200m  Alambrado por 01 diária Concedente metro linear 200 8,00 R$ 1.600,00
4.3 4 Tablado 8x5, altura de 80 cm  com rampas de acesso lateral, por duas diárias, TO TALIZAN D O  320mJ Concedente m2 320 25.00 R$ 8.000,00
4.4 01 Tablado de 4m x 4m, altura de 80cm , por duas diárias, totalizando 32m 2 Concedente m 2 32 25.00 R$ 800,00
4.5

265m linear/dia de Box T russ  Q30, por duas diárias totalizando 530m linear, para montagem de 
estrutura de suporte para Banner nos cenários e muros cenográficos Concedente metro linear 530 23.00 R$ 12.190,00

4.6

Montagem e desmontagem de um  conjunto de 20 (Vinte) banheiros quím icos individuais (para 01 
diária), portáteis, em polietileno com teto translúcido, medidno 1,16m de frente x  1.22 m de fundo, 
sendo 8 banheiros femininos, 08 m asculinos e 04 banheiros para deficientes físicos com pia lavatória 
de água potável, porta ppael higiênico e toalha, saboneteira. espelho, vaso sanitario. porta lixo. com 
manutenção durante o evento para uso em geral

Concedente Diária 8h 20 100,00 R$ 2.000,00

4.7 04 Tendas lO m  X 10m por 01 diária Concedente Diária 8h 4 500,00 R$ 2.000,00
SUB-TOTAL » » > R$30.965,00 |

| Meta 5



5.1

Serviço de sonorização, por 02 (duas) diárias, para evento teatral paixão do cristo negro, em cidade 
cenográfica construída em área de 85m  x 35m  . contendo 06 cenários individualizados separados um 
do outro, sendo eles. mercado, tem plo do sinédrio. palácio de herodes, morro getsêmani/golgota, 
palácio de pílatos. casa de lázaro, morro do sepulcro. Contendo:
Mesa P.A: 01 Mesa digital com  32 canais de entrada (LS 09  C L Yamaha ou Equivalente);
Sistema de P.A: 16 caixas E A W  KF 760;
16 caixas de sub grave com 02 falantes de 16’  cada E A W  SB 1000;
Am plificação compatível com o sistem a de P.A (Lab Gruppens, Crown. QSC, CrestÁudio, Machine); 
Drive Raclc 01 processador digital com 04 entradas e 12 saldas (Dolby la k e  Contour, XTA 266);
01 software de gerenciamento dos sistemas.
01 Equalizador gráfico stéreo 31 bandas por canal (klark Teknic, XTA. BSS);
Monitor: 02  Monitores tipo spot com falantes de 12" ou 15" e drive (E A W  SM 222, SM  400, Clair, EV, 
Adamson);
Amplificação compatível com o sistema de monitor (Lab Gruppen. QSC. Crown. Machine, C rest Audio. 
Carver);
Microfones: 02 m icrofones Shure -  SM  58 beta sem fio UHF;
Equipamentos W lre les D istribuidor de antenas Shure;
Baterias para alimentação dos equipamentos;
01 CDJ-200 -  Deck de CDS digital com efeitos 
01 mixer behrtnger vmx 
04 Pedestais;
Aproximadamente 1000 metros lineares de cabos com conexões para ligação de todo o sistema em 
pontos diferentes da cidade cenográfica

Concedente Diária 8h 2 3000,00 R$ 6.000,00

5.2

Serviço de Iluminação, por 02 (duas) diárias, para evento teatral paixão do cristo negro, em cidade 
cenográfica construída em área de 85m  x 35m ., contende 06  cenários individualizados separados um 
do outro, sendo eles: mercado, tem plo do sinédrio, palácio de herodes, morro getsémani/golgota, 
palácio de pilatos. casa de lázaro, morro do sepulcro Contendo;

01 Mesa controladora computadorizada com; 2048 canais fornecidos em 04 conectores DMX 
separados, 450 programas, biblioteca com 600 aparelhos de d iversas marcas, solftwere interno com 
muitos acréscim os de Informações incluindo tabelas de cor globo e facho;
54 Refletores para focos 0 1 ,0 2  e 05 (lâmpadas par 64)
16 Movlng Head 575;
15 Refletores set líght;
02  Canhões seguidores;
03 Máquinas de fumaça;
04 RACKS DIM M ERS com no mínimo 12 canais cada;
06 M IN IBR U TS com 04  lâmpadas cada,
04 Super Strobo;
Iluminação básica (12 Refletores PAR 64) em 04  Tendas 10x10, com disponibilizaçáo de tomadas para 
se ligar equipamentos;
Iluminação completa (20 Refletores PAR 64) da área de bastidores (dimensão aproximada 80m x 10m); 
Cabos e conexões, sendo aproximadamente 2000 metros lineares de cabos com  conexões para ligação 
de todo o sistema em pontos diferentes da cidade cenográfica

Concedente Diária 8h 2 4800,00 R$ 9.600,00

SUB-TOTAL » » > R$ 15.600,00
Meta 6

l 6 1 |oi Gerador de 220 KVA para Cidade Cenográfica, por 02  (duas) diárias Concedente Diária 8h
l________ ? ________ 1200 R$ 2.400,00

SUB-TOTAL » » > R$ 2.400,00



Meta 7
7.1

02 Telas de projeção 200 polegadas no formato wide screen (16:9). incluindo suporte para montagem 
para projeção aberta para o público, por 01 (uma) diána

Concedente diária 2 550,00 R$ 1.100,00

7.2
02 Projetor Multimídia de 6000 ansis lumens para projeção nas te las de 200 polegadas, por 02 (duas) 
diárias.

Concedente diária 2 300,00 R$ 600,00
7.3 Switch de video HD (Mesa de corte) para transm issão em formato HD, por 01 diária. Concedente Diária 1 500,00 R$ 500,00
7.4 Divisor de sinal -S O I HD, por 01 diária Concedente diária 1 100,00 R$ 100,00
7.5

03 Câmeras de video com  qualidade de gravação Full HD, montadas no tripé profissional, por 01 (uma) 
diána.

Concedente diária 3 150,00 R$ 450,00

7.6
Sistema de intercom com  5 pontos, 1 para o diretor de corte e 3 para os cinegrafistas. por 01 (uma) 
diária, para comunicação entre os clnegrafistas e o diretor de corte.

Concedente diária 1 300,00 R$ 300,00

7.7 Note book para passagem de fotos, divulgação de patrocinadores, e apoiadores, por 01 (uma) diária Concedente diária 1 70,00 R$ 70,00
7.8 03 Praticáveis pantográfico para os cinegrafistas/cãm eras. por 01 diária Concedente diária 3 200,00 R$ 600,00
7.9

01 Serviço de Gravação integral da encenação teatral e do m aking-off (pré-evento) para fins de 
produção de DVD BLURAY

Concedente serviço 1 1800,00 R$ 1.800,00

7.10
01 Serviço de Edição do evento e do Making-of. finalizados em formato Full HD (1920 *  1080) e 
entregue em 03 m idias Bluray, e 01 pen drive para manutenção da alta qualidade.

Concedente hora 20 80.00 R$ 1.600,00
7.11 03 C inegrafistas para o dia do evento, por 01 diária, (diána de 8h) Concedente Diária 3 400.00 R$ 1.200,00
7.12 02 Auxiliares de câmera para o dia do evento, por 01 diária (diária de 8  horas) Concedente diária 2 200,00 R$ 400,00
7.13 01 Cinegrafista para realização da filmagem do making o f (diária de 8h). por 02  (duas) diárias. Concedente diária 2 400,00 R$ 800,00
7.14 01 Operador de Mesa de Mix, para atuação no dia da encenação (diretor de corte) por 01 diária. Concedente diária 1 400,00 R$ 400,00

SUB-TOTAL » » > R$ 9.920,00
Meta 8

8.1 04 Brlgadista de Incêndio por 1 diaria Concedente Diária 8h 4 160,00 R$ 640,00
8.2 12 Seguranças por 01 diária Concedente Diária 8h 12 160,00 R$ 1.920,00

SUB-TOTAL » » > R$ 2.560,00
VALOR TOTAL » » > R$150.000,00


