
 

 

ANEXO VI – PORTARIA MROSC CULTURA 

PLANO DE TRABALHO DE TERMO DE FOMENTO OU ACORDO DE COOPERAÇÃO 
 

DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC  

Razão Social: INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL – INCS/DF 

Endereço Completo: QOF – Conjunto E, Lote 08, Sala 203, Candangolandia-DF 

CNPJ: 09.663.359/0001-13 

Município: BRASÍLIA UF: DF CEP.: 71.727-505 

Site, Blog, Outros:  

Nome do Representante Legal: Gisely Neres de Oliveira 

Cargo: PRESIDENTE 

RG: 2.194.240 Órgão Expedidor: SSP DF CPF: 003.095.811-33 

Telefone Fixo: 61 30216160 Telefone Celular:  

E-Mail do Representante Legal: incsdf.projetos@gmail.com 

 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Anapolino Barbosa da Silva 

Função na parceria: Coordenador Geral 

RG: 131830 Órgão Expedidor: SSP DF CPF: 068.874.301-34 

Telefone Fixo: 61 983816923 Telefone Celular: 61 983816923 

E-Mail do Responsável: projetosmrosc@gmail.com 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO: INCLUSÃO CULTURAL 2020  

PERÍODO DE EXECUÇÃO: DEZEMBRO 2020 

INÍCIO: 03/12/2020 
TÉRMINO: 03/03/2021 (PERIODO SUGERIDO PARA 
VIGÊNCIA DA PARCERIA) 

DESCRIÇÃO DO OBJETO:  

Realização do Projeto INCLUSÃO CULTURAL 2020 voltado a área ARTISTICA E CULTURAL, e, especificamente 
para Artistas/Grupos/Bandas que tenham como base e/ou integrantes pessoas com alguma deficiência (PcD), 
seja ela física ou motora e/ou intelectual. Serão 09 (nove) DIAS DE EVENTOS com atividades distribuídas em 
diversas áreas, como: Música, Dança, Teatro,  distribuídos em 07(sete) dias de apresentações no formato Live 
pelo canal InCS/DF do YOUTUBE (https://www.youtube.com/channel/UC8tFLi9885HMsL3IuY632PQ/featured) 
e 02 (dois) dias no formato presencial na área externa do Museu da República na Esplanada dos Ministérios – 
Brasília/DF, onde também apresentaremos exposições de trabalhos artísticos desenvolvidos por PcD’s como: 
artesanatos, pinturas e fotografias, obedecendo rigorosamente o Decreto Governamental Nº 41.214 de 
21/09/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do novo corona vírus. 

 



 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

A pessoa com deficiência tende a enfrentar diariamente uma série de obstáculos. Mas o que mais temos visto 
são pessoas que conseguem superar essa situação e se destacam em diversas áreas, seja na educação, no 
esporte, nas artes, em projetos sociais e até mesmo no mundo da moda. O que não nos falta são exemplos de 
coragem, dedicação e persistência em deixar seus sonhos e objetivos de lado. 
 
“A construção de uma sociedade inclusiva implica no fortalecimento do Estado em suas funções de proteção 
social e na implementação de políticas públicas que promovam o acesso dos cidadãos aos bens e serviços 
produzidos pela sociedade. Uma sociedade que a todos inclui deve reconhecer as diversidades e especificidades 
próprias dos cidadãos para que tais diferenças não se constituam em desigualdades. ” Fonte: Osvaldo Russo - 
Diretor de Estudos e Políticas Sociais – CODEPLAN (2013). 
 
Os artistas/produtores culturais e de eventos com deficiência enfrentam dificuldades de inserção no mercado 
de trabalho relativo a área. Um dos motivos para que isso ocorra é o despreparo das empresas e comércio para 
recebê-los, entre os obstáculos enfrentados estão o preconceito por parte dos colegas, a necessidade de 
adaptação de ambientes de trabalho, em razão da ausência de padrões de acessibilidade, e a dificuldade de 
comunicação. O aspecto cultural, que vem mudando favoravelmente, ainda é fator impeditivo para uma 
inclusão sociocultural mais profunda e eficaz. Por causa das dificuldades, muitos profissionais com deficiência 
desistem de buscar o mercado de trabalho.  
 

O Projeto INCLUSÃO CULTURAL 2020 é voltado a área ARTISTICA E CULTURAL e busca a valorização dos 
artistas/grupos/bandas do Distrito Federal que tenham como base pessoas com deficiência (PcD), mostrando-
os como viáveis para eventuais produtores culturais e apoiadores, apresentando ao público do Distrito Federal, 
sem cobrança de qualquer valor a título de bilheteria atendendo a um evento de caráter democrático, 
valorizando a cultura das cidades do Distrito Federal, facilitando assim o acesso aos bens e serviços culturais, 
bem como o fomento ao consumo da arte e serviços culturais locais, incrementando as relações de mercado 
entre produtores e consumidores de arte, propiciando o intercâmbio entre artistas das Regiões Administrativas, 
provocando o enriquecimento sociocultural e do pensamento crítico. 

Assim como em todas as áreas profissionais, aprender sobre as artes requer estudo, dedicação e muita 
paciência. A complexidade dessa atividade, infelizmente, acaba desmotivando pessoas com deficiência que 
gostariam de seguir a carreira de cantor, ator, bailarino, instrumentista entre outros. Por isso, criamos o projeto 
INCLUSÃO CULTURAL 2020 para mostrar que existem muitos artistas no DF com deficiência se destacando por 
aí. 

Eles são a prova viva de que, apesar de qualquer deficiência, é possível tocar em uma banda de rock ou escrever 
e cantar letras de rap com maestria, apresentar um número de dança ou uma peça teatral. Para nós do InCS/DF 
é importante ter consciência de que a vida é feita de desafios e que em qualquer ramo teremos algumas 
barreiras.  Esse “incentivo” faz com que esses artistas PcD, não percam a esperança e não tenham medo de 
enfrentar os desafios causados por suas limitações. Portanto, independentemente de qual seja a deficiência, a 
dica é jamais perder a esperança de alcançar o sucesso e/ou objetivo desejado dentro dessa área tão 
competitiva no mercado. 

A Lei no 7.853/89 regulamentada pelo Decreto 3298/99, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração 
da Pessoa com Deficiência, consolida as normas de proteção, cabendo aos órgãos e às entidades do Poder 
Público assegurar a essa parcela da população o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos 
a educação, saúde, trabalho, desporto, turismo, lazer, previdência social, assistência social, transporte, 
edificação pública, habitação, cultura, amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da 
Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico. 

Economia Criativa  



 

 

A indústria criativa estimula a geração de renda, cria empregos e produz receitas de exportação, enquanto 
promove a diversidade cultural e o desenvolvimento humano. 

A Economia Criativa abrange os ciclos de criação, produção e distribuição de bens e serviços que usam 
criatividade, cultura e capital intelectual como insumos primários. 

Desta forma, com a execução do projeto proporcionaremos à população espetáculos de ótima qualidade 
técnica e também objetivando fortalecer e desenvolver um mercado de trabalho para parte da cadeia produtiva 
artística e profissional na área de eventos. A produção deste projeto gerará fortalecimento da cadeia produtiva 
e ampliação do acesso da população à fruição de bens e serviços culturais de qualidade. 

Considerando que, uma das áreas econômicas de maior desenvolvimento no mundo contemporâneo é a 
cultura. A economia da cultura é uma ação dinâmica, estratégica e criativa, tanto pelo ponto de vista econômico 
como sob o aspecto social. Norteada por ideias, conceitos e valorização da geração da propriedade intelectual, 
as atividades da economia da cultura geram trabalho, emprego, renda e são capazes de propiciar oportunidades 
de inclusão social, devido à sua atuação com a diversidade. As indústrias culturais e a economia criativa são, 
cada vez mais, componentes fundamentais da economia em uma sociedade do conhecimento e o potencial da 
economia da cultura. 

Fomento à Cultura local e Diversidade 

O cronograma de apresentações Artísticas, foi desenvolvido de forma com que o espectador possa contemplar 
e absorver o melhor da cultura do DF em sua plenitude com grande variedade de estilos. 

Importância Social 

O Projeto INCLUSÃO CULTURAL 2020, utilizou-se do critério baseando-se nos baixíssimos índices de atividades 
culturais e gratuitas para a população do DF, em razão da pandemia pela COVID 19, ressaltando ainda a escassez 
de centros culturais, teatros e/ou espaços em atividade, destinados para realização de projetos por 
determinação prevista em Decreto, referindo-se à necessidade de confinamento social. 

Acessibilidade 

Todas as providências necessárias para realização de um projeto voltado a pessoas com deficiência serão 
adotadas, como: rampas de acesso, banheiros adaptados, espaços com largura compatível com cadeiras de 
rodas, bem como profissionais capacitados para facilitar os acessos e produção de grandes espetáculos. 

Ressaltamos que o projeto contará com o apoio e assessoria da Secretaria da Pessoa com Deficiência do 
Distrito Federal (SEPD). 

Mediante o acima exposto, temos a certeza de que estaremos contribuindo com a sociedade e principalmente 
com a difusão da cultura local, com a execução do Projeto em parceria com essa conceituada Pasta de Cultura, 
levando para a população do DF, arte, cultura, lazer e entretenimento, de forma democrática, valorizando ainda 
mais o artista local com apresentações de altíssimo nível técnico, artístico e cultural, evidenciando desta forma 
uma das principais atribuições da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, que 
é: Promover, apoiar e patrocinar eventos de cunho artístico e cultural da cidade e Região Integrada de 
Desenvolvimento e Entorno, conforme Decreto Nº. 20.264/99, Anexo 1, Artigo 2º, Inciso IX.  

FUNDAMENTAÇÃO NA LEI Nº 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014: 

Com o intuito de facilitar a execução do projeto em consonância com essa conceituada Pasta de Governo, o 
INCS/DF adotou como Plano de Trabalho, o modelo regulamentado pela LEI Nº 13.019, DE 31 DE JULHO DE 
2014. 

Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, 
em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante 
a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos 
de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes para a política de 



 

 

fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil; e altera as Leis no 8.429, de 2 
de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999. 

A aprovação da Lei 13.019/2014, conhecida como Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil– 
MROSC, representa uma grande conquista. Com sua entrada em vigor em 23 de janeiro de 2016 na União, 
Estados e Distrito Federal, e nos Municípios em 1º de janeiro de 2017, passa a ser estabelecido um novo regime 
jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações por meio de novos instrumentos 
jurídicos: os termos de Fomento e de Colaboração, no caso de parcerias com recursos financeiros, e o Acordo 
de Cooperação, no caso de parcerias sem recursos financeiros. 

DECRETO Nº 37.843, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016 

Regulamenta a aplicação da Lei Nacional nº 13.019, de 31 de julho de 2014, para dispor sobre o regime jurídico 
das parcerias celebradas entre a administração pública distrital e as organizações da sociedade civil no âmbito 
do Distrito Federal. 

 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES: 

1. PRESENCIAL: Serão 09 apresentações por dia no formato presencial que ocorrerão nos dias 03 e 04 de 
dezembro em estrutura a ser montada na área externa do Museu da República – Esplanada dos Ministérios – 
Brasília DF 

2. LIVE: Serão 42 apresentações distribuídas em 7 dias no período de 07/12/2020 a 13/12/2020 via internet 
(LIVE) pelo canal do InCS/DF do YOUTUBE: 
https://www.youtube.com/channel/UC8tFLi9885HMsL3IuY632PQ/featured  

 

Pré-Produção:  

Divulgação das atividades a serem 

desenvolvidas na rede social do InCS/DF. 

Período:  

 

03/12/2020  

 

Produção:  Realização do evento presencial 

(02 dias) na área externa do Museu da 

República. 

Período: 

03/12 a 04/12/2020 

Transmissão (ao vivo) das apresentações pelo 

canal do INCS-DF no YOUTUBE (07 dias) 

conforme cronograma abaixo. 

Período: 

 07 a 13/12 de 2020  

Pós-Produção: Apresentação de Relatório 

Final de Execução e demais atividades 

pertinentes a prestação de contas. 

Período:  

 14/12/2020 a 14/01/2021 

CRONOGRAMA DE APRESENTAÇOES: 

DATA/FORMATO HORÁRIOS APRESENTAÇÃO 

03/12 no formato 
presencial em estrutura 
a ser montada na área 
externa do Museu da 
República – Esplanada 

14h às 20h. 

11 apresentações artísticas de estilos variados mais 
exposições de trabalhos artísticos desenvolvidos por 
pessoas com deficiência, como: Artesanatos, 
Pinturas e Fotografias. 



 

 

 

dos Ministérios – 
Brasília DF 

04/12 no formato 
presencial em estrutura 
a ser montada na área 
externa do Museu da 
República – Esplanada 
dos Ministérios – 
Brasília DF 

14h às 20h. 

11 apresentações artísticas de estilos variados mais 
exposições de trabalhos artísticos desenvolvidos por 
pessoas com deficiência, como: Artesanatos, 
Pinturas e Fotografias. 

07/12 – LIVE pelo canal 
do InCS/DF do YOUTUBE 

10h, 10h40 e 11h20. 03 apresentações artísticas de estilos variados. 

07/12- LIVE pelo canal 
do InCS/DF do YOUTUBE 

15h, 15h40 e 16h20. 
03 apresentações artísticas de estilos variados. 

08/12- LIVE pelo canal 
do InCS/DF do YOUTUBE 

10h, 10h40 e 11h20. 
03 apresentações artísticas de estilos variados. 

08/12- LIVE pelo canal 
do InCS/DF do YOUTUBE 

15h, 15h40 e 16h20. 
03 apresentações artísticas de estilos variados. 

09/12- LIVE pelo canal 
do InCS/DF do YOUTUBE 

10h, 10h40 e 11h20. 
03 apresentações artísticas de estilos variados. 

09/12- LIVE pelo canal 
do InCS/DF do YOUTUBE 

15h, 15h40 e 16h20. 
03 apresentações artísticas de estilos variados. 

10/12- LIVE pelo canal 
do InCS/DF do YOUTUBE 

10h, 10h40 e 11h20. 
03 apresentações artísticas de estilos variados. 

10/12- LIVE pelo canal 
do InCS/DF do YOUTUBE 

15h, 15h40 e 16h20. 
03 apresentações artísticas de estilos variados. 

11/12- LIVE pelo canal 
do InCS/DF do YOUTUBE 

10h, 10h40 e 11h20. 
03 apresentações artísticas de estilos variados. 

11/12- LIVE pelo canal 
do InCS/DF do YOUTUBE 

15h, 15h40 e 16h20. 
03 apresentações artísticas de estilos variados. 

12/12- LIVE pelo canal 
do InCS/DF do YOUTUBE 

10h, 10h40 e 11h20. 
03 apresentações artísticas de estilos variados. 

12/11- LIVE pelo canal 
do InCS/DF do YOUTUBE 

15h, 15h40 e 16h20. 
03 apresentações artísticas de estilos variados. 

13/12- LIVE pelo canal 
do InCS/DF do YOUTUBE 

10h, 10h40 e 11h20. 
03 apresentações artísticas de estilos variados. 

13/12 - LIVE pelo canal 
do InCS/DF do YOUTUBE 

15h, 15h40 e 16h20. 
03 apresentações artísticas de estilos variados. 

 



 

 

OBJETIVOS E METAS: 

O Projeto INCLUSÃO CULTURAL 2020 é desenvolvido pelo Instituto Cultural e Social do Distrito Federal – 
InCS/DF e se conceitua por um conjunto de 09 (Nove) eventos ARTISTICOS E CULTURAIS, com 52 
artistas/bandas/grupos que tenham como base e/ou integrantes pessoas com deficiência (PcD), sendo: 07 
(sete) transmitidos simultaneamente pela internet (LIVE) pelo canal YOUTUBE e 02 (dois) no formato presencial 
em estrutura montada na área externa do museu da república onde também acontecerão exposições de 
trabalhos artísticos desenvolvidos por PcD’s, como: Artesanatos, Pinturas e Fotografias , com o objetivo não só 
de entreter, mas também de transmitir valores positivos através da arte, bem como mover o mercado de 
economia criativa em momentos tão difíceis para a classe artística e de promoção de eventos no Distrito Federal 
em razão da Pandemia pela COVID 19 (Novo Corona Vírus).  

 
Específicos / Metas: 

 

• Valorização dos artistas/grupos do Distrito Federal, que tenham como base pessoas com deficiência 

(PcD) mostrando-os como viável para eventuais produtores culturais e apoiadores; 

• Apresentar ao público do Distrito Federal, sem cobrança de qualquer valor a título de bilheteria, 

atendendo a uma festa de caráter democrático; 

• Valorização da cultura das cidades do Distrito Federal; 

• Formação de plateia, facilitando o acesso aos bens e serviços culturais; 

• Fomentar o consumo da arte e serviços culturais locais, incrementando as relações de mercado entre 

produtores e consumidores de arte; 

• Provocar o enriquecimento sociocultural e do pensamento crítico. 

• Contribuir para o mercado da economia criativa, ao gerar emprego e renda para artistas e equipes 

técnica participantes do projeto e equipe administrativa, valorizando assim a economia local. 

• Realizar eventos que não gerem risco a saúde pública, com a tomada de todas as medidas necessárias 

para evitar o contágio de doenças de fácil transmissão. 

 

RESULTADOS E DESDOBRAMENTOS: 

• Todas as apresentações serão devidamente registradas para posterior apresentação de relatório final, 

atestando desta forma a realização das atividades, presença e interação dos espectadores. 

PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO 

O Projeto INCLUSÃO CULTURAL 2020 estima um público de aproximadamente 5000 (cinco mil) espectadores 
via internet (YOUTUBE) para os dias de produção e 1000 (mil) pessoas nos dois dias de evento presencial, com 
público formado por todas às classes sociais e faixas etárias, inclusive produtores e culturais e trabalhadores 
inerentes a área, e artistas e apreciadores de arte e principalmente  pessoas com deficiência, totalizando uma 
estimativa de público de aproximadamente 6.000 (seis mil pessoas). 

CONTRAPARTIDA: No caso da presente parceria não é legalmente exigível a contrapartida financeira. 

 

CRONOGRAMA EXECUTIVO 

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 



 

 

Produção - no formato presencial em estrutura a ser montada na área 
externa do Museu da República – Esplanada dos Ministérios – Brasília 
DF. 

03/12/2020 04/12/2020 

Produção – Transmissão ao vivo pela internet (YOUTUBE), com 
gravação em Studio, localizado na: ADE/Sul Conjunto 04 Lote 26 – 
Samambaia/DF - CEP: 72.314-704 ACOMPANHAMENTO PELO LINK: 
https://www.youtube.com/channel/UC8tFLi9885HMsL3IuY632PQ/fea
tured 

 
 

07/12/2020 

 
 

13/12/2020 

Pós-Produção – Apresentação de Relatório Final. 14/12/2020 13/01/2021 

 

 

MARCOS EXECUTORES 

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

 Produção - no formato presencial em estrutura a ser montada na 
área externa do Museu da República – Esplanada dos Ministérios – 
Brasília DF. 

03/12/2020 04/12/2020 

Produção – Transmissão ao vivo pela internet (YOUTUBE), com 
gravação em Studio, localizado na: ADE/Sul Conjunto 04 Lote 26 – 
Samambaia/DF - CEP: 72.314-704 ACOMPANHAMENTO PELO LINK: 
https://www.youtube.com/channel/UC8tFLi9885HMsL3IuY632PQ/fea
tured 

 
 

07/12/2020 

 
 

13/12/2020 

Pós-Produção – Apresentação de Relatório Final. 14/12/2020 14/01/2021 

 

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

MODALIDADE: Repasse único com a devida assinatura do Termo de Parceria. 

MÊS: DEZEMBRO/2020 COM A ASSINATURA DO TERMO DE PARCERIA. 

VALOR DO PROJETO: R$ 496.540,39 

FONTES DE RECURSOS: Emenda Parlamentar 

 

PROJETO INCLUSÃO CULTURAL 

Memória de Cálculo 
Item Descrição Referência Unidade de 

Media 
Qtd
e 

Valor Unitário Valor Total 

Meta 1 - Contratações de Recursos Humanos e Serviços de Produção 

1.1 COORDENADOR GERAL- 
Responsável geral pelas ações do 
projeto, gerindo toda a equipe de 
projeto e atuando em todas as 
áreas na pré-produção, produção e 
no período de pós-produção. (01 
profissional que atuará em todo o 
período do projeto). 

EMENDA 
PARLAMENTAR 

SEMANAL 3 R$2.096,77 R$6.290,31 

1.2 ASSISTENTE DE SOM (ROADIE) 
(EVENTO PRESENCIAL) - Prestação 
de serviços de profissional 
qualificado para atuar na 
Assistência de Direção, palco, com 
larga experiência comprovada em 

EMENDA 
PARLAMENTAR 

DIÁRIA 4 R$322,49 R$1.289,96 



 

 

Portifólio para: leitura e execução 
de Rider Técnico de sonorização, 
Iluminação, Backline, mapa de palco 
e Imput list. ( 02 Profissionais por 
dia) 

1.3 ASSISTENTE DE SOM (ROADIE) 
(LIVES 7 DIAS) - Prestação de 
serviços de profissional qualificado 
para atuar na Assistência de 
Direção, palco, com larga 
experiência comprovada em 
Portfólio para: leitura e execução de 
Rider Técnico de sonorização, 
Iluminação, Backline, mapa de palco 
e Imput list. ( 02 Profissionais por 
dia) 

EMENDA 
PARLAMENTAR 

DIÁRIA 14 R$322,49 R$4.514,86 

1.4 OPERADOR DE ÁUDIO (EVENTO 
PRESENCIAL) - Prestação de 
serviços de profissional qualificado 
para atuar na mesa de som, com 
larga experiência ( 01 Profissional 
por dia) 

EMENDA 
PARLAMENTAR 

DIÁRIA ´2 R$264,90 R$529,80 

1.5 OPERADOR DE LUZ (EVENTO 
PRESENCIAL) - Prestação de 
serviços de profissional qualificado 
para atuar na mesa de iluminação, 
com larga experiência. ( 01 
Profissional por dia) 

EMENDA 
PARLAMENTAR 

DIÁRIA 2 R$215,00 R$430,00 

1.6 OPERADOR DE ÁUDIO (LIVE 7 DIAS) 
- Prestação de serviços de 
profissional qualificado para atuar 
na mesa de som, com larga 
experiência ( 01 Profissional por dia) 

EMENDA 
PARLAMENTAR 

SEMANAL 1 R$1.604,25 R$1.604,25 

1.7 OPERADOR DE LUZ (LIVE 7 DIAS) - 
Prestação de serviços de 
profissional qualificado para atuar 
na mesa de iluminação, com larga 
experiência. ( 01 Profissional por 
dia) 

EMENDA 
PARLAMENTAR 

SEMANAL 1 R$1.302,08 R$1.302,08 

1.8 DESIGNER GRÁFICO - Serviços 
diversos de design gráfico, 
carregamento de documentos para 
divulgação nas redes sociais, 
serviços multidisciplinares 
correlacionados. PARA TODO 
PERIODO DE EVENTO. 

EMENDA 
PARLAMENTAR 

SERVIÇO 1 R$1.000,00 R$1.000,00 

1.9 ASSISTENTE DE PRODUÇÃO 
(EVENTO PRESENCIAL) - 
Responsáveis pelo auxílio na parte 
operacional do projeto, fornecendo 
apoio logístico, nas montagens, 
auxílio ao desempenho das 
atividades gerais do projeto, 
auxiliando diretamente o 
Coordenador Geral em suas 
atividades, com foco em 
operacionalização da execução das 
ações/eventos.  (10 profissionais 
por dia de evento). 

EMENDA 
PARLAMENTAR 

DIÁRIA 20 R$180,00 R$3.600,00 

1.10 ASSISTENTE DE PRODUÇÃO (LIVE 7 
DIAS) - Responsáveis pelo auxílio na 
parte operacional do projeto, 
fornecendo apoio logístico, nas 
montagens, auxílio ao desempenho 
das atividades gerais do projeto, 

EMENDA 
PARLAMENTAR 

DIÁRIA 42 R$180,00 R$7.560,00 



 

 

auxiliando diretamente o 
Coordenador Geral em suas 
atividades, com foco em 
operacionalização da execução das 
ações/eventos.  (06 profissionais 
por dia de evento). 

1.11 Cinegrafista  profissional (LIVE 7 
DIAS) (03 Profissionais por dia)(para 
os 07 dias de Live) 

EMENDA 
PARLAMENTAR 

DIÁRIA 21 R$500,00 R$10.500,00 

1.12 FOTÓGRAFO (PARA LIVE 7 DIAS  E 
EVENTO PRESENCIAL) - Fotógrafos - 
Serviço a ser realizado para o 
registro fotográfico das ações do 
projeto, sendo necessário por 
motivos de cumprimento da 
legislação vigente bem como para 
criação de material acerca da 
execução das atividades.(01 
profissional por dia de produção). 

EMENDA 
PARLAMENTAR 

SEMANAL 2 R$1.000,00 R$2.000,00 

1.13 Operado de mesa de corte - (01 
POR DIA) ( EVENTO PRESENCIAL) 

EMENDA 
PARLAMENTAR 

DIÁRIA 2 R$300,00 R$600,00 

1.13 Operado de mesa de corte - (01 
POR DIA) (LIVE 7 DIAS) 

EMENDA 
PARLAMENTAR 

DIÁRIA 7 R$300,00 R$2.100,00 

1.14 INTÉRPRETE DE LIBRAS - (02 por dia 
de evento, sendo 8h. cada). 02 Dias 
de evento PRESENCIAL 

EMENDA 
PARLAMENTAR 

HORA 32 R$137,50 R$4.400,00 

1.15 INTÉRPRETE DE LIBRAS - (02 por dia 
de evento, sendo 8h. cada). 07 Dias 
de evento LIVE 

EMENDA 
PARLAMENTAR 

HORA 112 R$137,50 R$15.400,00 

SUBTOTAL R$ 63.121,26 

Meta 2 - Contratações de Estruturas e Serviços  

2.1 TENDA GALPÃO MEDINDO 
20,00X40,00X6,50 METROS 
(EVENTO PRESENCIAL): 
Implantação, manutenção e 
desmontagem de uma cobertura 
tipo PAVILHÃO DUAS ÁGUAS 
medindo 20,00 metros de frente x 
40,00 metros de profundidade, 
totalizando 800,00m² x 6,50 metros 
de altura interna central, material 
da estrutura fabricado em alumínio 
do tipo duralumínio liga 6351 T6, no 
formato de treliças, confeccionados 
com solda liga 5356, certificado por 
órgão competente. Revestimento 
da estrutura do galpão em lonas MP 
1400F24 na cor branca, duas faces, 
anti-chama e anti-fungo. Estrutura 
fixada ao piso por meio de sapata 
em aço especial do tipo aço 
carbono liga 6013, fixados com 
parafusos de 5/8” ou estaca longa. 
Toda a estrutura é contra ventada 
em cabos de aço de sustentação no 
formato de X, e estaiados ao solo 
por ponteiras longas do tipo estaca 
asa, cabos de aço e esticadores. 
Para abrigar as atividades do 
evento.  

EMENDA 
PARLAMENTAR 

DIÁRIA 2 R$26.250,00 R$52.500,00 



 

 

2.2 800m² DE PISO ESTRUTURADO 
(EVENTO PRESENCIAL) - 
Contratação de empresa 
especializada para prestação de 
serviços de montagem, manutenção 
e desmontagem, devendo ser 
instalado com piso de nivelamento 
do solo (piso tipo estruturado). 
Sendo 800m² por dia  de evento. 

EMENDA 
PARLAMENTAR 

M²/DIÁRIA 160
0 

R$14,00 R$22.400,00 

2.3 PALCO MEDINDO 09x06 METROS 
SEM COBERTURA (EVENTO 
PRESENCIAL) - Palco medindo 
9,00x5,00m com altura do piso de 
até 1,00 metro de altura, 
confeccionado em estrutura tubular 
industrial do tipo aço carbono (liga 
6013), revestido em compensado 
multe laminado, fenólico, de 20mm 
de espessura, fixado ao palco por 
parafuso e porca, sem ressalto. 
Acabamento do palco em saia de 
TNT preto pintado na cor preta com 
tinta PVA/similar, o palco deverá ter 
escada de acesso em material 
antiderrapante com largura mínima 
de 1,20m. (Sendo: 54 m² por dia), 
03 Dias de evento por Cidade. 

EMENDA 
PARLAMENTAR 

M²/DIÁRIA 108 R$24,32 R$2.626,56 

2.4 ESTRUTURA DE BOX TRUSS DO 
TIPO Q30  (LIVE) – Fornecimento de 
locação e serviços de Montagem, 
manutenção e desmontagem de 
pórticos – composição: Estrutura 
Treliça em Alumínio Box Truss Q30 
com cubos e sapatas – destinado a 
montagem de pórticos para fixação 
de banner e sistema de iluminação 
e etc. 80m dia (para os 07 dias de 
Live) 

EMENDA 
PARLAMENTAR 

M²/DIÁRIA 560 R$19,00 R$10.640,00 

2.5 ESTRUTURA DE BOX TRUSS DO 
TIPO Q30 (EVENTO PRESENCIAL) - 
Locação com montagem, 
manutenção e desmontagem de 
estrutura modular de alumínio 
treliçado em cubos e sapatas 
destinado a montagem de pórticos 
para fixação de sistema de 
sonorização, torres de delay, grids 
de iluminação, dentre outras que se 
façam necessárias. 80m linear por 
dia. (dois dias) 

EMENDA 
PARLAMENTAR 

METRO LINEAR 
/ DIÁRIA 

160 R$20,00 R$3.200,00 

2.6 GRADES DE ISOLAMENTO 
(ALAMBRADO) (EVENTO 
PRESENCIAL) - Fornecimento 
estrutura disciplinadora de público, 
com grade em módulos de 2,00 x 
1,20, do tipo metálica tubular com 
acabamento em pintura metalizada 
na cor alumínio ou zincada, fixados 
ao solo por pés tubulares com 
altura de 1,20m de altura, fixadas as 
demais peças com abraçadeiras 
estruturais de encaixe ou 
descartáveis de nylon. 300m linear 
por dia. 

EMENDA 
PARLAMENTAR 

METRO LINEAR 
/ DIÁRIA 

600 R$11,80 R$7.080,00 



 

 

2.7 TENDA MEDINDO 06X06 METROS 
(EVENTO PRESENCIAL): 
Fornecimento de locação e serviços 
de Montagem, manutenção e 
desmontagem de TENDAS medindo 
6,00 x 6,00 , 04 AGUAS armação em 
ferro tubular galvanizado e 
cobertura em lona de PVC Branca 
anti-chama, com altura mínima de 2 
metros e máxima de 3 metros de 
seus pés de sustentação - 04 
(quatro) unidades por dia. 

EMENDA 
PARLAMENTAR 

UNIDADE / 
DIÁRIA 

8 R$305,00 R$2.440,00 

2.8 BANHEIROS QUÍMICOS STANDARD 
(LIVE 7 DIAS) - Para comodidade 
sanitária do público. Em estrutura 
em formato de cabine de 
polipropileno ou material similar, 
com tanque de contenção de 
dejetos, porta, papeleira, assento 
com tampa, cano de respiro, 
masculinos e femininos. 04 (quatro) 
por dia. 

EMENDA 
PARLAMENTAR 

UNIDADE / 
DIÁRIA 

28 R$177,71 R$4.975,88 

2.9 BANHEIROS QUÍMICOS PNE (LIVE 7 
DIAS) - Para comodidade sanitária 
do público portador de 
necessidades especiais, sendo uma 
unidade masculina e outra 
feminina. Em estrutura em formato 
de cabine de polipropileno ou 
material similar, com tanque de 
contenção de dejetos, corrimão, 
porta, papeleira, assento com 
tampa, cano de respiro, piso e 
rampa de acesso apropriado para 
cadeirantes sem nenhum ponto de 
retenção. 02 (dois) por dia. 

EMENDA 
PARLAMENTAR 

UNIDADE / 
DIÁRIA 

4 R$177,71 R$710,84 

2.10 BANHEIROS QUÍMICOS STANDARD 
(EVENTO PRESENCIAL) - Para 
comodidade sanitária do público. 
Em estrutura em formato de cabine 
de polipropileno ou material similar, 
com tanque de contenção de 
dejetos, porta, papeleira, assento 
com tampa, cano de respiro, 
masculinos e femininos. 08 (oito) 
por dia. 

EMENDA 
PARLAMENTAR 

UNIDADE / 
DIÁRIA 

16 R$177,71 R$2.843,36 

2.11 BANHEIROS QUÍMICOS PNE 
(EVENTO PRESENCIAL) - Para 
comodidade sanitária do público 
portador de necessidades especiais, 
sendo uma unidade masculina e 
outra feminina. Em estrutura em 
formato de cabine de polipropileno 
ou material similar, com tanque de 
contenção de dejetos, corrimão, 
porta, papeleira, assento com 
tampa, cano de respiro, piso e 
rampa de acesso apropriado para 
cadeirantes sem nenhum ponto de 
retenção. 08 (oito) por dia. 

EMENDA 
PARLAMENTAR 

UNIDADE / 
DIÁRIA 

16 R$177,71 R$2.843,36 



 

 

2.12 FECHAMENTO CEGO (EVENTO 
PRESENCIAL) - Fornecimento de 
locação e serviços de Montagem, 
manutenção e desmontagem de 
Fechamento de área – composição: 
estrutura de painéis metálicos 
formados em quadros de tubo 
retangular 50x30#18, revestidos em 
chapa de aço modelo GR4 #18, 
medindo 2,20m de comprimento e 
2,40m de altura, fixada ao solo por 
ponteiras metálicas e sustentada 
por braços tubulares travados com 
pinos metálicos de aço. Estrutura 
pintada em tinta do tipo esmalte 
sintético na cor alumínio ou 
zincada. 50m linear por dia. 

EMENDA 
PARLAMENTAR 

METRO LINEAR 
/ DIÁRIA 

100 R$8,00 R$800,00 

2.13 PAINEL DE LED ALTA DEFINIÇÃO 
OUTDOOR (7 mm ) (LIVE 7 DIAS)- 
Locação de painel de Led alta 
definição OUTDOOR, RGB, 7 mm 
virtual, Brilho acima de 5000 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 OUTDOOR: Painéis de LED 
modular com gabinetes slim 
fabricados em liga de alumínio e 
com peso inferior a 18 Kg/gabinete, 
placas com medidas de 0,768x0,768 
– fator de proteção : IP65 Frontal e 
Traseiro. –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.  28m² por 
dia. 

EMENDA 
PARLAMENTAR 

M² / DIÁRIA 196 R$246,00 R$48.216,00 



 

 

2.14 PAINEL DE LED ALTA DEFINIÇÃO 
OUTDOOR (7 mm) (EVENTO 
PRESENCIAL) - Locação de painel de 
Led alta definição OUTDOOR, RGB, 
7 mm virtual, Brilho acima de 5000 
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 OUTDOOR: Painéis de LED 
modular com gabinetes slim 
fabricados em liga de alumínio e 
com peso inferior a 18 Kg/gabinete, 
placas com medidas de 0,768x0,768 
– fator de proteção : IP65 Frontal e 
Traseiro. –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.  40m² por 
dia. 

EMENDA 
PARLAMENTAR 

M² / DIÁRIA 80 R$246,00 R$19.680,00 

2.15 GRUPO GERADOR (LIVE) - Locação 
de estrutura de geração de energia 
em container tratado 
acusticamente, com regulador 
automático de tensão frequência, 
painel elétrico com voltímetro, 
amperímetro e comandos, disjuntor 
geral tripolar, tensões de 220 volts, 
380 volts ou 440 volts, com 
combustível, operador, cabos 
elétricos, extintor de incêndio ABC, 
caixa intermediária de distribuição 
elétrica com 03 fazes 01 neutro e 01 
terra. 01 (um) por dia. 

EMENDA 
PARLAMENTAR 

UNIDADE / 
DIÁRIA 

7 R$1.304,71 R$9.132,97 

2.16 GRUPO GERADOR (EVENTO 
PRESENCIAL) - Locação de estrutura 
de geração de energia em container 
tratado acusticamente, com 
regulador automático de tensão 
frequência, painel elétrico com 
voltímetro, amperímetro e 
comandos, disjuntor geral tripolar, 
tensões de 220 volts, 380 volts ou 
440 volts, com combustível, 
operador, cabos elétricos, extintor 
de incêndio ABC, caixa 
intermediária de distribuição 
elétrica com 03 fazes 01 neutro e 01 
terra. 01 (um) por dia. 

EMENDA 
PARLAMENTAR 

UNIDADE / 
DIÁRIA 

2 R$1.304,71 R$2.609,42 



 

 

2.17 ATERRAMENTO DE ESTRUTURAS: 
Descrição de ATERRAMENTO - 
Locação de Sistema de Aterramento 
em Linha (nos termos da NBR 5410, 
NBR 5419 e NR 10, Cada Ponto 
deverá cobrir 3 (três) metros 
lineares para os casos de Estruturas 
de Palco. Compreende serviço de 
instalação elétrica o Sistema de 
aterramento em linha para 
proteção contra falha de isolação 
elétrica e descargas atmosféricas 
(para os dias de evento)- PARA: 
TENDA GALPÃO 

EMENDA 
PARLAMENTAR 

SERVIÇO 1 R$1.040,00 R$1.040,00 

2.18 ATERRAMENTO DE ESTRUTURAS: 
Descrição de ATERRAMENTO - 
Locação de Sistema de Aterramento 
em Linha (nos termos da NBR 5410, 
NBR 5419 e NR 10, Cada Ponto 
deverá cobrir 3 (três) metros 
lineares para os casos de Estruturas 
de Palco. Compreende serviço de 
instalação elétrica o Sistema de 
aterramento em linha para 
proteção contra falha de isolação 
elétrica e descargas atmosféricas 
(para os  dias de evento)- PARA: 
TENDAS 06X06m 

EMENDA 
PARLAMENTAR 

SERVIÇO 1 R$1.175,00 R$1.175,00 

2.19 FORNECIMENTO DE EXTINTOR DE 
INCÊNDIO (LIVE 7 DIAS) -
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. 08 unidades por dia 

EMENDA 
PARLAMENTAR 

UNIDADE / 
DIÁRIA 

56 R$50,00 R$2.800,00 

2.20 FORNECIMENTO DE EXTINTOR DE 
INCÊNDIO (EVENTO PRESENCIAL) -
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. 10 unidades por dia 

EMENDA 
PARLAMENTAR 

UNIDADE / 
DIÁRIA 

20 R$50,00 R$1.000,00 

2.21 INTERNET PARA TRANSMISSÃO DA 
LIVE ( LIVE 7 DIAS) 

EMENDA 
PARLAMENTAR 

SERVIÇO 1 R$1.011,50 R$1.011,50 

2.22 SISTEMA DE SONORIZAÇÃO 
(EVENTO PRESENCIAL) - Locação 
com montagem, manutenção e 
desmontagem. 01 Mix Console 
Digital com no mínimo 48 canais 
para P.A; 16 Caixas para subgraves 
(32 falantes, 18 polegadas com 
800W RMS cada); 16 Caixas vias 
médio grave e médio agudo 
(1.000W RMS cada); Amplificadores 
compatíveis com o sistema de PA; 
01 Processador digital 01 Multicabo 
com no mínimo 48 vias (60mts); 01 
Aparelhos de CD Player; MONITOR: 
08 Monitores tipo Spot 
passivo/ativo com 800W RMS cada; 
Amplificadores compatível com o 
sistema de monitores; 01 sistema 
de Side Fill contendo 02 Caixas para 
subgraves (04 falantes, 18 

EMENDA 
PARLAMENTAR 

UNIDADE / 
DIÁRIA 

2 R$3.078,00 R$6.156,00 



 

 

polegadas com 800W RMS cada); 02 
Caixas vias médio grave e médio 
agudo (1.000W RMS cada); 01 
Processador digital; BACK LINE 01 
bateria completa Pearl, Yamaha, 
Tama, Premier ou similar; 01 kit de 
microfones para bateria; 01 
amplificador para baixo GK 800 RB, 
Ampeg ou similar; 01 amplificador 
para guitarra (fender twin 
reverbtwin, marshall, jazz chorus ou 
similar); 16 microfones (shure SM 
58 ou similar); 02 microfones sem 
fio UHF; 14 pedestais modelo 
Boom; 06 direct box; 04 sub Snake 
com multipinos; 01 kit de 
microfones para percussão com no 
mínimo 08 microfones (shure ou 
similar) Mainpower trifásico de 125 
ampères por fase, regulador de 
tensão, voltímetro, amperímetro e 
transformador isolador de 5.000 
watts para alimentação em 110 
volts; 01 por dia. 

2.23 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO (EVENTO 
PRESENCIAL) - Locação com 
montagem, manutenção e 
desmontagem. 01 Consoles de 
iluminação de 2048 canais sendo 1 
de standby (Avolites pearl 2010, 
Avolites tiger touch, grand MA pc 
wing ou similar); Rack de dimmer 
com 32 canais de 4000 watts; 36 
canais de pro power; 32 refletores 
de led de 12 watts; 2 elipsoidais de 
36 graus; 02 strobos atômic 3000; 2 
máquinas de fumaça de 3000 watts; 
2 ventiladores; 12 Movings beams; 
2 refletores minibrutt de 4 
lâmpadas. 01 por dia. 

EMENDA 
PARLAMENTAR 

UNIDADE / 
DIÁRIA 

2 R$2.600,00 R$5.200,00 

2.24 SISTEMA DE SONORIZAÇÃO (LIVE 7 
DIAS) - Locação com montagem, 
manutenção e desmontagem. 01 
Mix Console Digital com no mínimo 
48 canais para P.A; 16 Caixas para 
subgraves (32 falantes, 18 
polegadas com 800W RMS cada); 16 
Caixas vias médio grave e médio 
agudo (1.000W RMS cada); 
Amplificadores compatíveis com o 
sistema de PA; 01 Processador 
digital 01 Multicabo com no mínimo 
48 vias (60mts); 01 Aparelhos de CD 
Player; MONITOR: 08 Monitores 
tipo Spot passivo/ativo com 800W 
RMS cada; Amplificadores 
compatível com o sistema de 
monitores; 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); 01 Processador 
digital; BACK LINE 01 bateria 
completa Pearl, Yamaha, Tama, 
Premier ou similar; 01 kit de 

EMENDA 
PARLAMENTAR 

UNIDADE / 
DIÁRIA 

7 R$3.078,00 R$21.546,00 



 

 

microfones para bateria; 01 
amplificador para baixo GK 800 RB, 
Ampeg ou similar; 01 amplificador 
para guitarra (fender twin 
reverbtwin, marshall, jazz chorus ou 
similar); 16 microfones (shure SM 
58 ou similar); 02 microfones sem 
fio UHF; 14 pedestais modelo 
Boom; 06 direct box; 04 sub Snake 
com multipinos; 01 kit de 
microfones para percussão com no 
mínimo 08 microfones (shure ou 
similar) Mainpower trifásico de 125 
ampères por fase, regulador de 
tensão, voltímetro, amperímetro e 
transformador isolador de 5.000 
watts para alimentação em 110 
volts;01 por dia. 

2.25 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO (LIVE 7 
DIAS) - Locação com montagem, 
manutenção e desmontagem. 01 
Consoles de iluminação de 2048 
canais sendo 1 de standby (Avolites 
pearl 2010, Avolites tiger touch, 
grand MA pc wing ou similar); Rack 
de dimmer com 32 canais de 4000 
watts; 36 canais de pro power; 32 
refletores de led de 12 watts; 2 
elipsoidais de 36 graus; 02 strobos 
atômic 3000; 2 máquinas de fumaça 
de 3000 watts; 2 ventiladores; 12 
Movings beams; 2 refletores 
minibrutt de 4 lâmpadas. 01 por 
dia. 

EMENDA 
PARLAMENTAR 

UNIDADE / 
DIÁRIA 

7 R$2.600,00 R$18.200,00 

2.26 FILMADORAS com capacidade 4k 
sony ax100 (3 por dia)  (LIVE 7 
DIAS) 

EMENDA 
PARLAMENTAR 

UNID./DIÁRIA 21 R$250,00 R$5.250,00 

2.27 ESTABILIZADOR DE IMÁGEM 
Gimbal (1 por dia)  (LIVE 7 DIAS) 

EMENDA 
PARLAMENTAR 

UNID./DIÁRIA 7 R$125,94 R$881,58 

2.28 TRIPÉ PARA FILMADORA com 
cabeça hidráulica (03 por dia) (LIVE 
7 DIAS) 

EMENDA 
PARLAMENTAR 

UNID./DIÁRIA 21 R$141,68 R$2.975,28 

2.29 CADEIRA EM PVC (EVENTO 
PRESENCIAL) Cadeiras plásticas em 
PVC sem encosto de braços - 100 
por dia 

EMENDA 
PARLAMENTAR 

UNIDADE / 
DIÁRIA 

200 R$2,00 R$400,00 

2.30 SEGURANÇAS 
PATRIMONIAIS/SHOW (LIVE 7 
DIAS) - Prestação de serviços de 
mão de obra de segurança 
desarmada, para atuar como 
segurança de estruturas de eventos 
garantindo a prevenção de furtos e 
roubo de equipamentos, 
uniformizados com camiseta e 
identificação da empresa. Carga 
horária de 12h, com registro na 
Secretaria de Segurança Pública e 
certificação individual dos 
profissionais.   3 (três) por dia. 

EMENDA 
PARLAMENTAR 

PROFISSIONAL / 
DIÁRIA 

21 R$134,90 R$2.832,90 



 

 

2.31 SEGURANÇAS 
PATRIMONIAIS/SHOW (EVENTO 
PRESENCIAL) - Prestação de 
serviços de mão de obra de 
segurança desarmada, para atuar 
como segurança de estruturas de 
eventos garantindo a prevenção de 
furtos e roubo de equipamentos, 
uniformizados com camiseta e 
identificação da empresa. Carga 
horária de 12h, com registro na 
Secretaria de Segurança Pública e 
certificação individual dos 
profissionais.  12 (doze) por dia. 

EMENDA 
PARLAMENTAR 

PROFISSIONAL / 
DIÁRIA 

24 R$134,90 R$3.237,60 

2.32 BRIGADISTAS DE EMERGÊNCIA 
(LIVE 7 DIAS) - Prestação de 
serviços de mão de obra de 
socorrista/brigadista, para atuar na 
prevenção de pânico e em 
primeiros socorros aos participantes 
de show, uniformizados e 
paramentados, com carga horária 
de 12h. 02 (dois) por dia. 

EMENDA 
PARLAMENTAR 

PROFISSIONAL / 
DIÁRIA 

14 R$130,00 R$1.820,00 

2.33 LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA LIVE 7 
DIAS ( LIVE 7 DIAS) - Locação de 
espaço para transmissão da Live 
(horário de 8:00 às 18:00 horas por 
dia, durante 07 dias) 

EMENDA 
PARLAMENTAR 

HORA 70 R$40,52 R$2.836,40 

2.34 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS (6 POR DIA) 
(PRESENCIAL) - Aluguél de ônibus 
com 46 lugares, com ar 
condicionado e motorista. 

EMENDA 
PARLAMENTAR 

DIÁRIA 12 R$1.306,04 R$15.672,48 

2.35 LOCAÇÃO DE VANS ( 4 POR DIA) 
(LIVE 7 DIAS) - Aluguel de Van 
capacidade para 15 passageiros, 
com ar condiconado e motorista. 

EMENDA 
PARLAMENTAR 

DIÁRIA 28 R$301,00 R$8.428,00 

2.36 LOCAÇÃO DE VANS ( 4 POR DIA) 
(EVENTO PRESENCIAL) - Aluguel de 
Van capacidade para 15 
passageiros, com ar condiconado e 
motorista. 

EMENDA 
PARLAMENTAR 

DIÁRIA 8 R$301,00 R$2.408,00 

2.37 SERVIÇO DE APOIO E ASSITENCIA 
MÉDICA - AMBULÂNCIA 
AVANÇADA TIPO A/B (UTE MÓVEL) 
-Contratação de Serviço de 
Ambulância Tipo A/B UTE Móvel - 
Veículo destinado ao atendimento e 
transporte de paciente que não 
apresentam risco de vida, para 
remoções simples e com risco de 
vida conhecido e ao atendimento 
pré-hospitalar de pacientes com 
risco de vida desconhecido, não 
classificado com potencial de 
necessitar de intervenção médica 
no local e/ou durante transporte 
até o serviço de destino. 02 unds 
dia(para os 02 dias de evento) 
(EVENTO PRESENCIAL) 

EMENDA 
PARLAMENTAR 

DIÁRIA 2 R$1.675,00 R$3.350,00 

2.38 BRIGADISTAS DE EMERGÊNCIA 
(EVENTO PRESENCIAL) - Prestação 
de serviços de mão de obra de 
socorrista/brigadista, para atuar na 
prevenção de pânico e em 
primeiros socorros aos participantes 
de show, uniformizados e 

EMENDA 
PARLAMENTAR 

PROFISSIONAL / 
DIÁRIA 

12 R$130,00 R$1.560,00 



 

 

paramentados, com carga horária 
de 12h. 06 (seis) por dia. 

SUBTOTAL R$ 302.479,13 

Meta 3 - Contratações Artísticas e Despesas Relacionadas 

3.1 AIAB EMENDA 
PARLAMENTAR 

CACHÊ 1 R$2.700,00 R$2.700,00 

3.2 NAMASTÊ EMENDA 
PARLAMENTAR 

CACHÊ 1 R$2.200,00 R$2.200,00 

3.3 STREET CADEIRANTE EMENDA 
PARLAMENTAR 

CACHÊ 2 R$2.700,00 R$5.400,00 

3.4 FASHION INCLUSIVO EMENDA 
PARLAMENTAR 

CACHÊ 1 R$2.700,00 R$2.700,00 

3.5 DONA GRACINHA EMENDA 
PARLAMENTAR 

CACHÊ 2 R$1.700,00 R$3.400,00 

3.6 GOOD TIME  EMENDA 
PARLAMENTAR 

CACHÊ 2 R$2.200,00 R$4.400,00 

3.7 SURDODUM EMENDA 
PARLAMENTAR 

CACHÊ 2 R$2.700,00 R$5.400,00 

3.8 TELVA LIMA EMENDA 
PARLAMENTAR 

CACHÊ 1 R$800,00 R$800,00 

3.9 BANDA DNP EMENDA 
PARLAMENTAR 

CACHÊ 1 R$1.700,00 R$1.700,00 

3.10 DF ZULU EMENDA 
PARLAMENTAR 

CACHÊ 1 R$1.700,00 R$1.700,00 

3.11 KLEBER KRISPIN EMENDA 
PARLAMENTAR 

CACHÊ 2 R$2.200,00 R$4.400,00 

3.12 NAFITALI JUNIOR EMENDA 
PARLAMENTAR 

CACHÊ 1 R$2.700,00 R$2.700,00 

3.13 PEGADA BLACK EMENDA 
PARLAMENTAR 

CACHÊ 1 R$2.700,00 R$2.700,00 

3.14 JUSTINO PEREIRA EMENDA 
PARLAMENTAR 

CACHÊ 1 R$2.700,00 R$2.700,00 

3.15 BANDA MARCIAL EMENDA 
PARLAMENTAR 

CACHÊ 1 R$2.700,00 R$2.700,00 

3.16 ARIOSTRO LOPES EMENDA 
PARLAMENTAR 

CACHÊ 1 R$800,00 R$800,00 

3.18 RAIDAN PIRATÃO EMENDA 
PARLAMENTAR 

CACHÊ 2 R$2.200,00 R$4.400,00 

3.19 MARQUINHO TROPA EMENDA 
PARLAMENTAR 

CACHÊ 2 R$1.700,00 R$3.400,00 

3.20 TATIANA EMENDA 
PARLAMENTAR 

CACHÊ 1 R$2.200,00 R$2.200,00 

3.21 LEVADA BLACK EMENDA 
PARLAMENTAR 

CACHÊ 2 R$2.200,00 R$4.400,00 

3.22 HARMONIA EMENDA 
PARLAMENTAR 

CACHÊ 2 R$2.700,00 R$5.400,00 

3.23 APAED (TEATRO) EMENDA 
PARLAMENTAR 

CACHÊ 2 R$2.700,00 R$5.400,00 

3.24 APAED (DANÇA) EMENDA 
PARLAMENTAR 

CACHÊ 1 R$2.700,00 R$2.700,00 

3.25 FABIO VERAS GOMES  EMENDA 
PARLAMENTAR 

CACHÊ 1 R$1.700,00 R$1.700,00 

3.26 ISMAEL MARQUES EMENDA 
PARLAMENTAR 

CACHÊ 2 R$800,00 R$1.600,00 



 

 

3.27 LUIZ EDUARDO EMENDA 
PARLAMENTAR 

CACHÊ 1 R$800,00 R$800,00 

3.28 THE VOLTA EMENDA 
PARLAMENTAR 

CACHÊ 2 R$2.200,00 R$4.400,00 

3.29 ALINE RODRIGUES EMENDA 
PARLAMENTAR 

CACHÊ 1 R$2.200,00 R$2.200,00 

3.30 LUMA CAVALCANTE EMENDA 
PARLAMENTAR 

CACHÊ 1 R$2.200,00 R$2.200,00 

3.31 NELCIMARIO RODRIGUES EMENDA 
PARLAMENTAR 

CACHÊ 2 R$1.700,00 R$3.400,00 

3.32 VALDEVI MARREIRO EMENDA 
PARLAMENTAR 

CACHÊ 2 R$2.200,00 R$4.400,00 

3.33 LINDOMAR AVELINO EMENDA 
PARLAMENTAR 

CACHÊ 1 R$1.700,00 R$1.700,00 

3.34 DANIEL SILVA EMENDA 
PARLAMENTAR 

CACHÊ 2 R$800,00 R$1.600,00 

3.35 FELIPE COSTA EMENDA 
PARLAMENTAR 

CACHÊ 2 R$1.700,00 R$3.400,00 

3.36 ANA CAROLINA FERREIRA EMENDA 
PARLAMENTAR 

CACHÊ 1 R$800,00 R$800,00 

3.37 COCOTA  EMENDA 
PARLAMENTAR 

CACHÊ 1 R$2.200,00 R$2.200,00 

3.38 GERONIMO OLIVEIRA EMENDA 
PARLAMENTAR 

CACHÊ 2 R$2.200,00 R$4.400,00 

3.39 ERICK LUCIANO EMENDA 
PARLAMENTAR 

CACHÊ 1 R$800,00 R$800,00 

3.40 TEATRO INCLUART EMENDA 
PARLAMENTAR 

CACHÊ 2 R$2.700,00 R$5.400,00 

3.41 EDINALDO VAVALCANTE EMENDA 
PARLAMENTAR 

CACHÊ 1 R$800,00 R$800,00 

3.42 LUIZ SALLES EMENDA 
PARLAMENTAR 

CACHÊ 1 R$2.200,00 R$2.200,00 

3.43 BANDA REFRÃO DE MÁRMORE EMENDA 
PARLAMENTAR 

CACHÊ 1 R$2.200,00 R$2.200,00 

3.44 REBECA ELISA EMENDA 
PARLAMENTAR 

CACHÊ 2 R$1.700,00 R$3.400,00 

3.45 ELIAS DUTRA EMENDA 
PARLAMENTAR 

CACHÊ 2 R$1.700,00 R$3.400,00 

SUBTOTAL R$ 127.300,00 

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

4.1 CAMISETAS - Confecção/impressão 
de CAMISETAS malha fio 30, cor 4/0 
diversas cores, com estampas em 
Silk Screen, 67% poliéster e 33% 
algodão, Tamanho P, M.GG E EXG. 
Para Equipe de Trabalho e 
apoiadores. Para todo Periodo de 
Evento. 

EMENDA 
PARLAMENTAR 

UNIDADE 100 R$20,00 R$2.000,00 

4.2 IMPRESSÃO DE BANNER - 
Contratação de empresa 
especializada para prestação de 
serviço de confecção de BANNER 
EM LONA VINILICA – com 
acabamento em Ilhóis, em 04 cores, 
em alta resolução. Para todo 
periodo de evento. 

EMENDA 
PARLAMENTAR 

M² 40 R$41,00 R$1.640,00 

SUBTOTAL R$ 3.640,00 

VALOR GLOBAL R$ 496.540,39 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

[X] EQUIPE DE TRABALHO (OBRIGATÓRIO) 

[X] PLANO DE COMUNICAÇÃO 

[  ] PLANO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPLEMENTARES 

[X] OUTROS. DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE A PARCERIA. 

 
 

 

PLANO DE COMUNICAÇÃO 

 

INCLUSÃO CULTURAL 2020 

 

Peça de divulgação 

 

Formato 

 

 

Qtd. Meio 

utilizado 

 

Valor Data de Veiculação 

ITEM/PEÇA 

 

FORMATO Qtd. VEÍCULO  R$ 

CAMISETAS 

Confecção/impressão 

de CAMISETAS 

Malha/ 

com 

logomarcas 

100 impressão 

2.000,00 

Todo o período de evento. 

Plotagem em Lona 

(banners) 

Lona 

impressa 

40m² impressão 
1.640,00 

Todo o período de evento. 

Mídia espontânea Postagem diversas Redes 

sociais do 

InCS/DF - 

Instagram 

0,00 

Todo Período de Evento 

VALOR TOTAL DO PLANO DE COMUNICAÇÃO R$ 3.640,00 

 
 

Brasília DF, 30 de novembro de 2020. 
 

______________________________________________ 
 Gisely Neres de Oliveira  

Instituto Cultural e Social do DF – InCS/DF 
Presidente 


