
 

 

ANEXO VI – PORTARIA MROSC CULTURA PLANO DE TRABALHO DE TERMO DE 
FOMENTO OU ACORDO DE COOPERAÇÃO 

 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA  

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Eduardo Nascimento Campos 

Função na parceria: Produtor Executivo 

RG: 809.795 Órgão Expedidor: SSP/DF CPF: 484.075.181-15 

Telefone Fixo: (061) 3579-2890 Telefone Celular: (61) 99967-4458 

E-Mail do Responsável: prduardo@hotmail.com 

 

OUTROS PARTÍCIPES (ATUAÇÃO EM REDE)  

Razão Social:  

Endereço Completo: 

CNPJ: 

Município: UF: CEP: 

Site, Blog, Outros: 

Nome do Representante Legal: 

DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC  

Razão Social: Associação Cresce DF 

Endereço Completo: QS 304 Conj. 03, 1 – Lote 1 Sala 4 – Samambaia Sul 

CNPJ: 08.466.173/0001-01 

Município: Samambaia UF: DF CEP: 72.306-503 

Site, Blog, Outros: 

Nome do Representante Legal: Eduardo Nascimento Campos 

Cargo: Presidente 

RG: 809.795  Órgão Expedidor: SSP/DF CPF: 484.075.181-15 

Telefone Fixo: (061) 3579-2890 Telefone Celular: (61) 99967-4458 

E-Mail do Representante Legal: associacrescedf@gmail.com 



 

 

Cargo: 

RG: Órgão Expedidor: CPF: 

Telefone Fixo: Telefone Celular: 

E-Mail do Representante Legal: 

Objeto da Atuação em Rede: 

ANEXOS 

 

[ ] Termo de Atuação em Rede 

[ ] Portfólio da OSC 

[ ] Outros 
 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO: O GRANDE ENCONTRO 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: outubro a novembro de 2021 

INÍCIO: 09/10/2021 TÉRMINO: 20/11/2021 

DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

Realizar o projeto O Grande Encontro com 02 (dois) dias de duração, no formato 

digital, através de Live, com artistas regionais da Região Administrativa de Planaltina 

DF.  

JUSTIFICATIVA:  

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

 Realizar o Projeto O Grande Encontro, nos dias 14 e 15 de outubro de 2021, 

oferecendo oportunidades aos artistas da cidade de Planaltina, com a divulgação de 

seus talentos e carreiras lhes oferecendo visibilidade, para que possam ter mais 

oportunidades de contratações assim que as atividades e shows presenciais voltem à 

normalidade e com acesso ao público, oferecendo uma programação musical e cultural 

de qualidade ao expectador do Distrito Federal e do mundo, de forma gratuita. 

 

JUSTIFICATIVA: 

Em função da crise sanitária provocada pela Covid-19, eventos culturais de variados 

portes, que acabam movimentando a economia dos locais onde são realizados, foram 

adiados e/ou cancelados, a maioria sem anunciar nova data.  

Ao mesmo tempo em que os espaços culturais precisaram adotar o fechamento com a  

medida de combate à Covid-19 e os eventos foram adiados pelo mesmo motivo, os 



 

 

artistas têm tido dificuldade de encontrar uma fonte de renda. Por essa razão, estão 

recorrendo às redes sociais para passar o chapéu (como se denomina, no meio 

artístico, a prática de recolher contribuições voluntárias após uma apresentação), com 

um clique, encontram-se diversas postagens de artistas que, individual ou 

coletivamente, pedem doações ou realizam lives (transmissões online, ao vivo) para 

arrecadar recursos. O perfil é bastante heterogêneo. São artistas iniciantes e outros 

mais consolidados. 

 

Com intuito de contribuir os artistas de projeção regional, da Cidade de Planaltina-DF, a 

Associação Cresce DF, através de reuniões com pessoas envolvidas nesse segmento, 

resolve realizar o projeto O Grande Encontro, a fim de contribuir para que esses artistas 

tenham renda ao mesmo tempo em que leva para a população de Planaltina, do Distrito 

Federal e do mundo, uma programação cultural de qualidade. 

Além de projetar a transversalidade cultural no projeto, onde cada artista poderá 

contar um pouco da sua história, resgatando a memória dos acontecimentos da sua 

trajetória, despertando nos expectadores interesse em conhecer melhor os artistas e a 

cultura de Planaltina e do Distrito Federal. 

CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA 

Com a realização do Projeto Grande Encontro, iremos oferecer mais oportunidades 

aos artistas da cidade, com a divulgação de seus talentos e carreiras lhes oferecendo 

visibilidade, para que possam ter mais oportunidades de contratações assim que as 

atividades e shows presenciais voltem à normalidade, neste sentido o projeto traz em 

si uma forte articulação de economia criativa, esperando resultado positivo, concreto e 

mensurável. 

Com um público direto a ser beneficiado de 16 Artistas, com aproximadamente uma 

equipe de 40 Staffs e músicos, 01 Mestre de cerimônia apresentador da Live, 07 

Coordenadores que compõem o Rh especializado, Interprete de Libra, e diversos 

prestadores de serviços e fornecedores de estruturas, prioritariamente de Planaltina e 

do Distrito Federal, fomentando a economia, gerando emprego e renda a população 

local. 

DEMOCRATIZAÇÃO DE ACESSO 



 

 

O projeto será transmitido através de Live visando democratizar o acesso das famílias 

do Distrito Federal e do mundo, oferecendo uma programação musical e cultural de 

qualidade, de forma gratuita para o expectador. 

ACESSIBILIDADE 

O projeto conta com total acessibilidade, inclusive enquadrando-se à Lei Nº 6.858, de 

27 de maio de 2021, no início de toda apresentação musical haverá audiodescrição ao 

vivo (pelo locutor) informando a característica do cenário, dos trajes dos artistas que 

estarão se apresentando. Essas informações serão reforçadas ao longo da Live, já 

que as cenas ocorrerão em espaços diferentes, devido à apresentação ter um formato 

dinâmico. 

SUSTENTABILIDADE 

Tendo em vista que o projeto tem baixo impacto ambiental, resíduos serão destinados 

em conformidade com as boas práticas e manejo de lixo. 

Covid-19 

Oprojetoconsiderandoomomentoespecialdepandemiaatuarácomatençãoesp

ecialasnormas de segurança da OMS e do GDF, respeitando a distância 

social, promovendo uma opção de lazer segura evitando ser espaço de 

aglomeração e contágio, neste sentido o projeto atuará com a seguinte 

metodologia: 

a) Equipe do projeto – toda equipe do projeto trabalhará de 

máscaras, evitando assim aglomeração e maior risco de contágio. 

b) Publico – Com a flexibilização publicada em 08/09 pelo governo 

do Distrito Federal esse projeto viabiliza a presença de 

convidados! 

 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES: 

PROGRAMAÇÃO DETALHADA  

Pré-produção (09/10/2021 a 13/10/2021) 

1. Planejamento e divulgação  

Atividade: divulgação, contratação de serviços e equipes. 

2. Montagem das estruturas  



 

 

 Reunião geral de produção, reestruturação da proposta encaminhada à realidade 

atual, bem como adaptação aos cronogramas de execução física e financeira;   

 Definição e contratação de equipe de produção;  

 Contratação de artistas;  

 Contratação de serviços e fornecedores; 

 Planejamento da estratégia de execução e comunicação;  

 Reunião de produção; 

 Elaboração de modelos de relatórios a serem produzidos para avaliação e 

mensuração dos resultados do projeto;  

 

Produção (14/10/2021 a 15/10/2021) 

Realizar o Projeto O Grande Encontro, nos dias 14 e 15 de outubro de 2021, oferecendo 

oportunidades aos artistas da cidade de Planaltina, com a divulgação de seus talentos e 

carreiras lhes oferecendo visibilidade, para que possam ter mais oportunidades de 

contratações assim que as atividades e shows presenciais voltem à normalidade e com 

acesso ao público, oferecendo uma programação musical e cultural de qualidade ao 

expectador do Distrito Federal e do mundo, de forma gratuita. 

 Fechamento e confirmação da agenda;  

 Divulgação do projeto; 

 Realização das apresentações conforme programação proposta; 

 Registro das atividades para comprovação e documentação;  

 Solicitação de nota fiscal e produtos dos serviços realizados 

Local: A Estrutura para Transmissão será montada na – Bica do Der Gleba B, 

16, CHACARA PARAISO, Planaltina/DF, Brasília-DF. 

CRONOGRAMA DIA 14/10/2021 

Ação Horário Estilo musical 

Locutor 
Apresentação 

dos artistas 
Apresentador 

DJ Bola 19:10 às 19:45 Rap 

Subconciente 19:50 às20:25 Rap 

Emanuel e Mikael 20:30 as 21:05 sertanejo 

Wiliam e David 21:15 às 22:00 Sertanejo 



 

 

Luca Rodrigues 22:10 ás 22:55 Sertanejo 

Rafa Weiby 23:00 as 23:45 Sertanejo 

Cida Avelar 23:50 as 00:35 Sertanejo 

Magno Alves 00:40 as 01:20 Forró 

Encerramento 01:20 Apresentador 

 

CRONOGRAMA DIA 15/10/2021 

Ação Horário Estilo musical 

Locutor 
Apresentação 

dos artistas 
Apresentador 

Hallam e Devid 19:10 às 19:45 Sertanejo 

Patrick e Vinicios 19:50 às20:25 Sertanejo 

Daniel Beira Rio 20:30 as 21:05 Sertanejo 

Victor Lima 21:15 às 22:00 sertanejo 

Amanda Amaral 22:10 ás 22:55 Sertanejo 

Robson Ferraz 23:00 as 23:45 Sertanejo 

Tiago Mura 23:50 as 00:35 Sertanrjo 

Real Samba 00:40 as 01:20 Pagode 

Encerramento 01:20 Apresentador 

 

 

Pós-produção (16/10/2021 a 22/10/2021) 

 

1. Desmontagem 16/10/2021 a 20/10/2021 

Atividade: Desmontagem das estruturas do evento, bem como limpeza e 

recolhimento do lixo.  

2. Pagamentos 

Atividade: emissão das notas fiscais, conferência dos serviços prestados e 

pagamento. 

3. Relatórios 

Atividade: elaboração dos relatórios de execução e relatórios financeiros, bem como 

criação clipping de imprensa 

4. Prestação de contas 



 

 

      Atividade: finalização dos relatórios, elaboração e entrega da prestação de contas. 

 Comprovação dos produtos e serviços prestados; 

 Pagamento dos serviços realizados; 

 Organização do material de registro do evento;  

 Finalização dos relatórios de execução;  

 Avaliação dos resultados alcançados com a execução do projeto;  

 Relatórios e formulários de prestação de contas final. 

 

OBJETIVOS E METAS: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Incentivar e salvaguardar a tradição cultural dos eventos locais, das 

festividades e celebrações da região administrativa de Planaltina, 

resgatando e preservando os seus valores; 

2. Ampliar a harmonia e a integração entre as comunidades participantes deste 

evento; 

3. Fomentar as atividades culturais no Distrito Federal; 

4. Gerar emprego e renda, oportunidade de novos negócios e o desenvolvimento 

local e da região; 

5. Gerar emprego e renda através da economia criativa e desenvolvida pelo terceiro 

setor através dos projetos 

 

METAS 

 Realização do Projeto O GRANDE ENCONTRO, oferecendo para a população 

uma programação musical de qualidade, valorizando o talento dos artistas da 

cidade.  

 Realização do projeto O Grande Encontro, promovendo a integração entre os 

artistas, com foco no crescimento desse setor. 

METAS QUANTITATIVAS 

O evento será livre, transmitido através de plataforma digital, tendo como público 



 

 

principal as famílias, envolvendo um público com faixa etária entre10 a 69 anos .Público 

direto estimado de 1500 pessoas nos 2 dias de evento. 

PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO: 
- faixa etária: livre; 

- classe social de b, c e d, com predominância das classes b e c; 

- 70% famílias de baixa renda 

- público estimado de 2000 pessoas. Ao total do evento. 

 

CONTRAPARTIDA: 

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

CRONOGRAMAEXECUTIVO 

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

Pré - produção 09/10/2021 13/10/2021 

Produção 14/10/2021 15/10/2021 

Pós - produção 16/10/2021 20/10/2021 

 

MARCOSEXECUTORES 

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

Desenvolvimento de ações de coordenação e 

planejamento do projeto. 

 

09/10/2021 

 

15/10/2021 

Execução do projeto. 14/10/2021 15/10/2021 

Prestação de contas 20/10/2021 20/11/2021 

 

CRONOGRAMADEDESEMBOLSO 

Outubro de 2021 R$150.000,00 em parcela única. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

CRONOGRAMA FINANCEIRO 
Item Descrição Unidade 

de Medida 
Quant.  Valor 

Unitário  
 Valor 
Total  

Meta 1 - Contratações de Recursos Humanos Administrativos 

1.1 Coordenador Geral - Coordenar todos os 
aspectos do evento para que ele se efetive 
como o planejado. Delegar funções, 
acompanhar o planejamento, a divulgação e 
a motivação da equipe. Acompanhar com 
check-list todas as fases do plano de 
trabalho, desde o tema até a escolha dos 
prestadores de serviço, além de acompanhar 
toda a execução. 

Semana 7  R$ 
2.200,00  

 R$ 
15.400,00  

1.2 Secretária - Auxiliar em atividades da área 
financeira de controle bancário e de contas, 
cuidar do fluxo de caixa, contas a pagar e 
receber, lançamento de cheques e 
organização de documentos. (02 
profissionais). 

Semana 14  R$ 
950,00  

 R$ 
13.300,00  

Sub-Total  R$ 
28.700,00  

Meta 2 - Contratações de Recursos Humanos e Serviços Especializados de Produção 

2.1 Coordenador de Produção - Trata-se de um 
profissional que é o elo de ligação entre o 
Coordenador Geral e o restante da equipe. 
Receber informações e pulverizar aos 
responsáveis, para que coloquem em prática 
o que foi determinado, como também são os 
responsáveis em monitorar se as atividades 
estão em conformidade com o que foi 
estrategicamente solicitado pela 
Coordenação. 

Semana 1  R$ 
1.380,00  

 R$ 
1.380,00  

2.2 Coordenador Artístico - Coordenar e 
promover o desenvolvimento de atividades e 
iniciativas de natureza artística, programação 
de apresentações e cronograma. 

Semana 1  R$ 
1.900,00  

 R$ 
1.900,00  

2.3 Assistente de Produção - Contratação de 
profissional para auxiliar o produtor do 
evento, devendo atuar no desenvolvimento 
das atividades relacionadas a elaboração, 
manutenção e atualização do planejamento 
estratégico, com objetivo de melhorar os 
processos do evento(2 Auxiliares de 
produção durante 1 semana). 

Semana 2  R$ 
866,57  

 R$ 
1.733,14  

2.4 Coodenador de Comunicação - Profissional 
resposável por toda parte de 
comunicação/divulagação do projeto em 
redes social, revisão de flyers, textos e 
imagens relacionadas.  

Semana 7  R$ 
800,00  

 R$ 
5.600,00  



 

 

2.5 Coordenador Técnico de 
Montagem/Desmontagem - Profissional 
responsável em coordenar equipes de 
montagem e desmontagem orientar como 
local destinado, verificar parte de segurança 
das estruturas tanto para os profissionais 
quanto para o público, durante os períodos 
de montagem, desmontagem  e execução.  

Diária 6  R$ 
800,00  

 R$ 
4.800,00  

2.6 Carregadores - Serviço de recursos 
humanos para fornecer suporte a todos os 
deslocamentos de equipamentos necessários 
para o evento, tanto em sua montagem 
quanto em sua desmontagem (08 
profissionais). 

DIÁRIA 16  R$ 
100,00  

 R$ 
1.600,00  

2.7 Interprete de Libras - Interpretar, em Língua 
Brasileira de Sinais - Língua Portuguesa, por 
meio de Libras, para a língua oral e vice-
versa, as atividades didático-pedagógicas e 
culturais desenvolvidas nesse evento (2 por 
dia de live). 

Diária 4  R$ 
400,00  

 R$ 
1.600,00  

Sub-Total  R$ 
18.613,14  

Meta 3 - Contratações de Comunicão, Divulgação e Serviços Gráficos 

3.1 Painel de LED Movel (8 m² por dia durante 
10 dias) - Painel fixo em carreta de engate, 
painel outdoor em alta resolução 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 (diária de 06 horas corrida) 

Metro 
Quadrado 
/ Diária 

80  R$ 
350,00  

 R$ 
28.000,00  



 

 

3.2 Designer  - Contratar empresa especializada 
na prestação de serviços de criação e 
programação de conteúdo do web site para 
atendimento à programação  de todo o 
evento. 

Semana 1  R$ 
3.684,20  

 R$ 
3.684,20  

3.3 Carro de Som  - Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de 
divulgação com carro de pequeno porte 
(popular) em vias públicas.  

Hora 20  R$ 50,00   R$ 
1.000,00  

3.4 Confecção de Camisetas -  composição 
Poliéster (de 65 a 67%) e Viscose (de 33 a 
35%), tecido poliviscose (malha fria), na cor 
preta, gola redonda, construção tipo malha 
com fio 30/1, nos tamanhos M, G, GG e 
EXG. Conterão áreas de impressão em 
silkscreen na frente.  As camisetas serão 
entregue a todos os participantes da equipe e 
entrega a professores e direção quando 
passar para etapa presencial. 

Unidades 40  R$ 21,00   R$ 840,00  

3.5 Impressão de Banner - Contratação de 
empresa especializada para prestação de 
serviço de confecção de banner em lona 
vinílica com acabamento em Ilhóis ou 
extremidades com bastões confrome a peça, 
em 04 cores, em alta resolução. 

Metros 
Quadrados 

40  R$ 47,40   R$ 
1.896,00  

Sub-Total  R$ 
35.420,20  

Meta 4 -  Intervenções Artisticas 

4.1 Mury - Atração artistica para realização da 
meta principal do projeto. 

Cachê 1  R$ 
1.000,00  

 R$ 
1.000,00  

4.2 DJ Bola - Atração artistica para realização da 
meta principal do projeto. 

Cachê 1  R$ 
1.000,00  

 R$ 
1.000,00  

4.3 Renan e Victor - Atração artistica para 
realização da meta principal do projeto. 

Cachê 1  R$ 
1.000,00  

 R$ 
1.000,00  

4.4 Wilian e David - Atração artistica para 
realização da meta principal do projeto. 

Cachê 1  R$ 
2.000,00  

 R$ 
2.000,00  

4.5 Tiago Mura - Atração artistica para 
realização da meta principal do projeto. 

Cachê 1  R$ 
2.400,00  

 R$ 
2.400,00  

4.6 Robson Ferraz - Atração artistica para 
realização da meta principal do projeto. 

Cachê 1  R$ 
3.600,00  

 R$ 
3.600,00  

4.7 Daniel Beira Rio - Atração artistica para 
realização da meta principal do projeto. 

Cachê 1  R$ 
1.500,00  

 R$ 
1.500,00  

4.8 Emanoel e Mikael - Atração artistica para 
realização da meta principal do projeto. 

Cachê 1  R$ 
500,00  

 R$ 500,00  



 

 

4.9 Patrick e Vinicios - Atração artistica para 
realização da meta principal do projeto. 

Cachê 1  R$ 
1.000,00  

 R$ 
1.000,00  

4.10 Luca Rodrigues - Atração artistica para 
realização da meta principal do projeto. 

Cachê 1  R$ 
2.000,00  

 R$ 
2.000,00  

4.11 Amanda Amaral - Atração artistica para 
realização da meta principal do projeto. 

Cachê 1  R$ 
2.000,00  

 R$ 
2.000,00  

4.12 Rafa Weber - Atração artistica para 
realização da meta principal do projeto. 

Cachê 1  R$ 
1.000,00  

 R$ 
1.000,00  

4.13 Cida Avelar - Atração artistica para 
realização da meta principal do projeto. 

Cachê 1  R$ 
1.000,00  

 R$ 
1.000,00  

4.14 Magno Alves - Atração artistica para 
realização da meta principal do projeto. 

Cachê 1  R$ 
1.500,00  

 R$ 
1.500,00  

4.15 Hallan e Daniel - Atração artistica para 
realização da meta principal do projeto. 

Cachê 1  R$ 
1.000,00  

 R$ 
1.000,00  

4.16 Real Samba - Atração artistica para 
realização da meta principal do projeto. 

Cachê 1  R$ 
2.000,00  

 R$ 
2.000,00  

4.17 Mestre de cerimonia - Atração artistica para 
realização da meta principal do projeto. 

Cachê 2  R$ 
500,00  

 R$ 
1.000,00  

Sub-Total  R$ 
25.500,00  

Meta 5 - Contratações de Serviços de Estrutura 

5.1 Sistema de Iluminação Simples - Locação 
com montagem, operação e desmontagem 
de sistema de iluminação cênica composta 
por 12 Refletores Par Led 01 mesa (Avolite 
pérola 2010 ou similar)01 rack dimmer Cabos 
e conectores para ligação de todo o sistema. 
01 operador técnico e 01 auxiliar. 

Diária 2  R$ 
1.500,00  

 R$ 
3.000,00  

5.2 Sistema de Sonorização Simples - 
Locação, operação e desmontagem de 
sistema de sonorização de apresentações 
artisticas composto por 04 Caixas 
amplificadas com até 300rms de potência 
cada, com tripé, 02 Caixas amplificadas com 
até 100rms de potência cada para retorno, 
com tripé, 01 Mix console com até 08 canais, 
02 Microfones sem fio UHF, 08 Microfones 
com fio, 08 Pedestais RMV, 01 Aparelho 
CDjs profissionais; 01 mixer profissional, 01 
mains power trifásico de 30 ampéres por 
fase, Cabos e conectores para ligação do 
sistema, 01 Operador técnico. 

Diária 2  R$ 
1.500,00  

 R$ 
3.000,00  



 

 

5.3 Banheiros Químicos PNE - Fornecimento 
de locação e serviços de banheiro químico 
em polipropileno ou material similar, com as 
seguintes especificações: Tanque de 
contenção de dejetos Piso e corrimão em 
polietileno rotomoldado; Laterais; Porta; 
Batente; Papeleira; Assento; Tampa de 
Assento; Teto; Cano de respiro; Chapéu do 
Teto e Painel da Porta em polietileno termo 
formado Especificações Técnicas Altura: 
2200mm; Largura: 1100mm; Comprimento: 
1800mm; Altura do assento: 460 mm; 
Volume do Tanque: 280 Litros; Peso: 102 Kg. 
Informações Gerais Banheiro compacto, com 
piso e rampa de acesso apropriado para 
cadeirantes com praticidade de acesso; 
Barras laterais compõem a segurança ao 
usuário; Nenhum ponto de retenção; Fácil 
abertura da porta; Acesso fácil e seguro para 
a cadeira de rodas (1 unidade por dia). 

Diária 2 R$130,00 R$260,00 

5.4 Banheiros Químicos Standard - 
Fornecimento de locação e serviços de 
banheiro químico portátil, em polipropileno ou 
material similar, com teto translúcido, tubo de 
suspiro de 3” do tipo chaminé, com caixa de 
dejeto com capacidade para 220 lts, com 
porta objeto, porta papel higiênico, mictório, 
assento sanitário com tampa. Piso fabricado 
em madeira emborrachada e/ou revestido em 
fibra de vidro, do tipo antiderrapante. 
Paredes laterais e fundo com ventilação. 
Banheiro contendo adesivo identificador de 
masculino e/ou feminino, fechadura da porta 
do tipo rolete com identificação de 
livre/ocupado. O banheiro deverá ter as 
dimensões de 1,22m x 1,16m x 2,30m. Porta 
com sistema de mola para fechamento 
automático quando não está em uso (04 
unidades/dia). 

Diária 8 R$130,00 R$1.040,00 

5.5 Tenda Piramidal 6 M X 6 M Tubular Com 
Cobertura Em Lona PVC - Locação com 
montagem e desmontagem de tenda tipo 
piramidal com armação em ferro tubular 
galvanizado e revestida em lona de PVC 
branca anti-chama, com altura mínima de 2 
metros e máxima de 6 metros de seus pés de 
sustentação, devidamente estaqueadas com 
cabos de aço e estacas arredondadas. (03 
tendas) 

Diária 6  R$ 
300,00  

 R$ 
1.800,00  

5.6 Tablado 6 M X 6 M - Estrutura fixa, com 
montagem modular para montar o palco onde 
serão realizadas as palestras, apresentações 
artísticas e onde ficará parte da sonorização 
(total de 36 M² por dia de evento). 

Metro 
Quadrado 
/ Diária 

72  R$ 60,00   R$ 
4.320,00  



 

 

5.7 Estrutura em Box Truss - Locação de 
estrutura modular padronizada em alumínio 
para a fixação de banner com dimensões 8m 
x 4 m (total em metros lineares por dia = 
28m), estrutura fixada ao chão com cabos e 
pinos.  

Metro 
Linear / 
Diária 

56  R$ 6,50   R$ 364,00  

5.8 Painel de LED - Com dimensões de 6x3 
metros para aprestações (18 m² por 3 dias ) 
Locação de painel de Led alta definição 
indoor, 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 indoor: Painéis de LED modular 
com gabinetes slim fabricados em liga de 
alumínio e com peso inferior a 18 
Kg/gabinete, placas com medidas de 
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. 

Metro 
Quadrado 
/ Diária 

36  R$ 
350,00  

 R$ 
12.600,00  

5.9 Câmera - Locação de equipamento 
profissional com capacidade para filmagens, 
filmagem em FullHD, apoiada em tripé com 
cabeça móvel (3 POR DIA). 

Diária 6  R$ 
300,00  

 R$ 
1.800,00  

5.10 Segurança Patrimonial - Profissionais para 
atuar como guarda na área do evento, 
uniformizados com camiseta e identificação 
da empresa, com carga horária de 12h, 
registro na Secretaria de Segurança Pública 
(5 profissionais/dia) 

Diária 10  R$ 
130,00  

 R$ 
1.300,00  

5.11 Brigadistas de Emergência e Primeiros 
Socorros - Profissionais 
socorristas/brigadistas para desempenharem 
o serviço de brigada anti-pânico e para 
atuarem em primeiros socorros, 
uniformizados e com carga horária de 12h. 
Serão 03 profissionais/dia. 

Diária 6  R$ 
150,00  

 R$ 900,00  



 

 

5.12 Internet Por Link Dedicado - Contratação 
do serviço de internet por Link dedicado 
exclusivo para transmição da Live, excluído 
de ocilação de sinal e interferênci externa, 
internet com velocida constante de 100 
megabytes. 

Diária 2  R$ 
1.000,00  

 R$ 
2.000,00  

5.13 Grupo Gerador de Energia - Locação de 
Grupo gerador de energia de 125 kva em 
container tratado acusticamente (nível de 75 
db a 5mt de distância), com regulador 
automático de tensão frequência, painel 
elétrico completo (voltímetro, amperímetro, 
comandos), disjuntor geral tripolar, nas 
tensões de 220 volts, 380 volts ou 440 volts. 

Diária 2  R$ 
1.300,00  

 R$ 
2.600,00  

5.14 Fotografo - responsável por registrar todo 
evento, diponibilizando material digital em 
alta definição que será usado na prstação de 
contas e transparencia do projeto.  

Diária 2  R$ 
500,00  

 R$ 
1.000,00  

5.15 Coffee Break - Fornecimento de alimentação 
simples do tipo lanche com cardápio mínimo 
com variedades de salgados, bolos, folhados, 
doces, biscoitos, além de bebidas compostas 
por ao menos café, água, sucos naturais 
(para camarim 100 pessoas por dia). 

Pessoas / 
Diária 

200  R$ 25,00   R$ 
5.000,00  

5.16 Alambrados - Fornecimento de locação e 
serviços de Montagem, manutenção e 
desmontagem de Alambrado Disciplinador de 
público - Estrutura de grade, em modulo de 
2,00 x 1,00, do tipo grade metálica tubular, 
fixados ao solo por pés tubulares com altura 
de 1,20m de altura, fixação com abraçadeira 
de nylon, com acabamento em pintura 
metalizada na cor alumínio ou zincada. (50 
metros linear/dia) 

Metro 
Linear / 
Diária 

100  R$ 7,00   R$ 700,00  

Sub-Total  R$ 
41.684,00  

TOTAL>>>  R$ 
149.917,34  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXOS 

[x ] EQUIPE DE TRABALHO (OBRIGATÓRIO) 

[x ] CURRÍCULO PADRÃO DA EQUIPE DE TRABALHO 

[ ] CROQUI DO EVENTO (SE HOUVER) 

[x ] PLANO DE COMUNICAÇÃO 

[x ] PLANO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPLEMENTARES 

[ ] OUTROS. Especificar: __________________ 
 
 
Brasília/DF, 29 de setembro de2021.  
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