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DESCRIÇÃO DO PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO: FEICOTUR 2022 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 

INÍCIO:  03 / 06 / 2022 TÉRMINO: 30 / 06 / 2022 

DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

Realização da FEICOTUR 2022, nos dias 03, 04 e 05 de junho de 2022, no 
estacionamento do estádio Augustinho, Lima Sobradinho/DF. 

JUSTIFICATIVA:  

A FEICOTUR 2022 se prepara para a sua 22ª edição. Trata-se de uma das 

maiores feiras multisetoriais de Sobradinho e entorno. É um evento gratuito, esperado e 

apoiado pela população. Sendo um instrumento de fomento a cultura, promove a 

inclusão digital, oportuniza e reconhece artistas locais. Com uma área de 36.000 m² a 

feira será realizada na cidade de Sobradinho, no estacionamento do Estádio Augustinho 

Lima, um local estratégico e de fácil acessibilidade. 

          O evento contará com estrutura de palco gelspace, sonorização e iluminação de 

grande porte, banheiros químicos, segurança, brigadistas, equipe de apoio treinada para 

atender as medidas de segurança necessárias.      

          A Região Administrativa de Sobradinho tem uma população aproximada de 

230.000 (duzentos e trinta mil) habitantes e apresenta um comércio bem significativo 

composto por cerca de 2.925 estabelecimentos comerciais e 150 industriais.  

          A FEICOTUR 2022 é um evento padroado pela cidade de Sobradinho e 

fortalecido por promover o envolvimento da indústria, comercio, cultura e turismo da 

cidade, há necessidade de investir em sua 22° edição, que ocorrerá nos dias 02, 03, 04 

e 05 de junho de 2022. 

          O interesse na realização da FEICOTUR 2022, bem como nas edições anteriores, 

é a apresentação do avanço do trabalho realizado pela indústria, comércio, turismo, 

cultura e principalmente, nesses tempos de pandemia, diversão e entretenimento. Aliado 

ao incentivo e divulgação, demonstra às demais Regiões Administrativas do Distrito 

Federal o que sobradinho tem a oferecer de cultura, consumo e lazer. 

          A Feira contará com equipe treinada para assegurar a contenção de pessoas bem 

como as medidas de higiene necessárias. A FEICOTUR 2022 será estruturada nos 



 

padrões de acessibilidade, contando com a atuação de 02 (dois) intérpretes de libras 

atuando intercaladamente durante a execução do evento, com transmissão simultânea 

nos telões e ocupando local apropriado no palco principal do evento. 

          Sobradinho tem uma vocação natural para a cultura, a cidade traz em sua história 

um grande grupo de artistas natos, atuando em diversas áreas, como vocal, artesanato, 

pintura, escultura, artes visuais, teatro, escritores, dançarinos, compositores etc. Existe 

uma Galeria de Artes, Van Gogh, onde também está instalada a biblioteca pública da 

cidade. A cidade conta também com um teatro, além de agenda cultural, diversificada 

com oficinas de dança, teatro, artes, bem como show de MPB, ROCK, POP, 

SERTANEJO, FORRO, dentre outros. Dessa forma a realização da FEICOTUR 2022 

oportunizará, além da promoção de diversão e entretenimento, a cantores a 

desenvolverem seus trabalhos levando cultura e entretenimento à população regional. 

          A economia criativa no Brasil equivale a 2,64% do PIB nacional, nesse projeto 

estaremos empregando uma quantidade de pessoas significativa, assim fazendo com 

que a economia do local sofra um menor impacto mesmo que momentâneo. 

           A valorização e o respeito à diversidade são tão importantes que a Convenção da 

UNESCO de 2005, para a Proteção da Diversidade das Expressões Culturais, afirma 

que a diversidade cultural é uma característica essencial da humanidade, a ser 

valorizado e cultivado em benefício de todos, criando um mundo rico e variado que 

aumenta a gama de possibilidades e nutre as capacidades e valores humanos, 

constituindo, assim, um dos principais motores do desenvolvimento sustentável das 

comunidades, povos e nações. 

          Ainda no artigo 4º, parágrafos 1 e 3 que trata das definições, diversidade cultural 

e expressões culturais, refere-se à multiplicidade de forma pelas quais as culturas dos 

grupos e sociedades encontram sua expressão. Tais expressões são transmitidas entre 

e dentro dos grupos e sociedades. A diversidade cultural se manifesta não apenas nas 

variadas formas pelas quais se expressa, se enriquecem e se transmite o patrimônio 

cultural da humanidade mediante a variedade das expressões culturais, mas também 

através dos diversos modos de criação, produção, difusão distribuição e fruição das 

expressões culturais, quaisquer que sejam os meios e tecnologias empregados. Sendo 

assim “Expressões culturais” são aquelas que resultam da criatividade de indivíduos, 

grupos e sociedades e que possuem conteúdo cultura. 

O projeto também prevê a ampliação da oferta de bens e serviços culturais, com a 

promoção do acesso da população a produção de alta qualidade que é criada e 



 

realizada em Sobradinho-DF, com vistas à democratização cultural. 

Desse modo, a FEICOTUR 2022, insere-se no âmbito cultura protegido pelo ente 

estatal e destaca-se no campo desse processo cultural, sendo possível afirmar que o 

objeto deste plano de trabalho se alinha às diretrizes da Secretaria de Cultura do Distrito 

Federal, nas quais destacam – se o exercício da democracia e o papel do Estado como 

indutor dos processos culturais, pois a FEICOTUR 2022 entende também a cultura 

como um direito elementar do cidadão, assim como educação, saúde e outros. 

 A - Ações previstas para fomentar a cultura no Distrito Federal: 

 Promoção de entretenimento por meio de shows de artistas internacionais, 
nacionais e locais do Distrito Federal trazendo diversidade de estilos musicais e 
línguas e promoção de feira de artesanato alocada em um dos pavilhões e 
disponíveis para exposição das peças. 

B - Ações previstas para fomentar a Economia Criativa no Distrito Federal: 

 Movimentação da cadeia produtiva, comercial e de prestação de serviço do Distrito 
Federal por meio da montagem e desmontagem de estruturas para realização do 
evento, seleção de profissionais para compor a equipe de trabalho, exposição de 
stands comerciais e praça de alimentação, todos esses setores estão inclusos no 
projeto da FEICOTUR 2022, que retornará ao seu formato principal, anterior a 
pandemia.  

C - Importância social do projeto: 

 Levar cultura e entretenimento a população de Sobradinho e entorno e prestigiar 
os artistas regionais sejam eles cantores, sejam artesãos. 

D - Ações previstas de acessibilidade: 

Intérprete de libras, descrição audiovisual, locação de banheiros químicos para 
portadores de necessidades especiais, transmissão simultânea em telões de delay e 
piso, em sua maior parte, nivelado. 

 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES: 

[DETALHAR AS AÇÕES PREVISTAS NA EXECUÇÃO DA PARCERIA] 

PRÉ-PRODUÇÃO (03/06/2022 a 03/06/2022): 

•  Atividade de contratação das equipes de trabalho; 

• Planejamento das ações; 

• Criação da identidade visual; 

• Divulgação do projeto; 

• Contratação de estrutura, artistas participantes e execução do planejamento de 



 

divulgação da FEICOTUR 2022. 

 

PRODUÇÃO: (03/06/2022 a 05/06/2022) 

•  Intensificação da divulgação 

• Montagem das estruturas 

• Execução do projeto 

Cronograma da FEICOTUR 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Plataforma de transmissão: Ocorrerá flashes interativos na plataforma do 

Instagram. 

PÓS-PRODUÇÃO: (06/06/2022 a 30/06/2022) 

• Finalização de pagamentos 

• Juntada de documentos, 

• Confecção do clipping de mídia com as principais matérias na imprensa 

• Confecção de relatório,  

• Entrega da prestação de contas final.  

 

DATA HORÁRIO ARTISTA LOCAL 

03/06/2022 
A partir das 

19h 
• Juliano Son 

Sobradinho-DF, no 
estacionamento do 
Estádio Augustinho 
Lima 

04/06/2022 
A partir das 

19h 
 

• Boka de 
Sergipe 

• Pedro Paulo e 
Mateus 

• Rio Negro & 
Solimões 

 

Sobradinho-DF, no 
estacionamento do 
Estádio Augustinho 
Lima 

05/06/2022 
A partir das 

16h 
 

• Flash back 

• Double You 

Sobradinho-DF, no 
estacionamento do 
Estádio Augustinho 
Lima 

OBJETIVOS E METAS: 

Desenvolver atividades que desperte diretamente a disseminação de cultura e 

entretenimento à população que nesse período pandêmico sofre com o isolamento e, 

consequentemente, com a ausência de diversão.  



 

• Oferecer a comunidade menos favorecida a promoção de shows de artistas 

regionais e goianos. 

• Prospectar entretenimento e cultura à população. 

• Dar a oportunidade de desfrutar de atividades musicais. 

• Geração de renda a uma das classes mais sofridas nesse período pandêmico, os 

cantores e músicos; 

Promover a diversão e entretenimento, bem como promover a conscientização de 
jovens e adultos sobre as orientações expedidas pela OMS. 

METAS 

• Desenvolvimento de ações de coordenação e planejamento do projeto. 

• Fomentar a economia local, gerando empregos na região onde se desenvolve o 
projeto. 

• Atendimento de cerca de 10.000 pessoas, dentre elas crianças, jovens e adultos. 

• Democratização do acesso à cultura promovendo atividade de qualidade artística 
musicais; 

• Valorizar artistas locais;  

PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO: 

Atendimento de cerca de 10.000 pessoas entre crianças e adolescentes. 

CONTRAPARTIDA: 

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

 

CRONOGRAMA EXECUTIVO 

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

Pré – produção  03/06/2022 03/06/2022 

Produção  03/06/2022 05/06/2022 

Pós – produção 06/06/2022 30/06/2022 

 

MARCOS EXECUTORES  

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

Pré – produção 03/06/2022 03/06/2022 

Produção 03/06/2022 05/06/2022 

Pós – produção 06/06/2022 30/06/2022 
 
 



 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

 

 

PROJETO FEICOTUR 2022 
Memória de Cálculo 

Item 
Descrição da 

Despesa 

Referência de 
Preço (indicar 

justificativa 
caso não 

utilize preço 
público) 

Unidade 
de 

Media 
Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Meta 1 - Contratações de Recursos Humanos e Serviços de Produção 

1.1 

Arte Finalista - 
Prestação de serviços 
de criação da arte 
gráfica das peças de 
divulgação online e 
física previamente,  
durante e 
posteriormente ao 
evento para divulgação 
da quantidade de 
alimentos arrecadadas 
e distribuições as 
instituições 
beneficiadas. 

FGV Cod. 134 - 
Mão de Obra - 
Abril/2012 + 

IPCA 

Semana 1 

 R$             1.753,00  

R$ 1.753,00 

1.2 

Intérprete de Libras - 
Profisssional que irá 
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. (Serão 02 
profissionais atuando 
por 03 dias)  

SALICNET; 
Produto: Festa 
popular item 

orçamentario : 
intérprete de 

libras 

Dia 6 

 R$                500,00  

R$ 3.000,00 

1.3 

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 pós-
produção. 

FGV Cod. 153 - 
Mão de obra + 

IPCA 
Semana 4 

 R$             2.000,00  

R$ 8.000,00 



 

1.4 

Assistente de 
Coordenador Geral - 
Responsável prestar 
assessoria ao 
Coordenador Geral em 
suas funções de gerir 
todo o projeto e sua 
equipe, atuando em 
todas as áreas na pré-
produção, produção e 
pós-produção. 

CONSULTA 
SALICNET - 

Apresentação 
Musical - Item 
Orçamentário: 

Assistente 
Administrativo 

Semana 4 

 R$             1.400,00  

R$ 5.600,00 

1.5 

Coordenador 
Administrativo 
Financeiro - 
Responsável pelo 
direcionamento do 
projeto, 
acompanhamento 
burocrático, 
pagamentos, análise de 
NFs emitidas e 
execução, dentre 
muitas outras funções 
elementares do 
projeto. 

FGV COD 42 
MÃO DE OBRA 

+ IPCA 
Semana 4 

 R$             1.500,00  

R$ 6.000,00 

1.6 

Assistente de 
Produção - Profissional 
qualificado na área de 
pré produção, 
produção e pós 
produção do eventos; 
preparado para auxiliar 
a coordenação do 
evento e auxiliará as 
diligências pré e pós 
evento. (Serão 02 
profissionais atuando 
por 02 semanas) 

FGV COD 22 
MÃO DE OBRA 

+ IPCA 
Semana 4 

 R$                800,00  

R$ 3.200,00 

1.7 

Coordenador de 
Montagem de 
Desmontagem - 
Responsável por gerir 
todas as atividades 
inerentes a montagem 
e desmonstagem do 
evento atuação nos 
dias tanto do evento 
quanto dias antes e 
dias depois. 

FGV COD 154 
MÃO DE OBRA 

+ IPCA 
Dia 5 

 R$             1.000,00  

R$ 5.000,00 

1.8 
Fotógrafo - Serviço 
fotografico para evento 
incluindo fotógrado, 

SALICNET - 
Produto: Festa 
popular Item 

Dia 3 

 R$                300,00  

R$ 900,00 



 

com tratamento de 
foto, será fotografado a 
montagem do evento 
(pré produção) e os 
dias de evento 
(produção) 1 
fotógrafos, sendo um 
deles atuando na 
fotografia da 
montagem por 4 dias. 

orçamentario: 
Fotografo 

Sub-Total 
R$ 

33.453,00 

Meta 2 - Contratações Artísticas e de Pessoal Especializado na Área de Artes e/ou de Ensino 

2.1 

Pedro Paulo e Matheus 
-  Contratação de 
profissional artístico 
para execução de show 
ao vivo concretizando a 
meta princiapl do 
projeto, com duração 
de ao menos 40 
minutos, já incluso os 
instrumentos musicais 
e custos de 
deslocamento. 

Comprovação 
por meio de 
Notas Fiscais 

Cachê 1  R$          65.000,00  R$ 65.000,00 

2.2 

Boka de Sergipe -  
Contratação de 
profissional artístico 
para execução de show 
ao vivo concretizando a 
meta princiapl do 
projeto, com duração 
de ao menos 40 
minutos, já incluso os 
instrumentos musicais 
e custos de 
deslocamento. 

Comprovação 
por meio de 
Notas Fiscais 

Cachê 1  R$          19.000,00  R$ 19.000,00 

2.3 

Taxa ECAD - Valor 
destinado ao 
pagamento da taxa 
recolhida pelo ECAD 
conforme obrigação 
legal dos realizadores 
do evento. 

Cotação da 
entidade 

Taxa 1  R$          19.995,00  R$ 19.995,00 

2.4 

Juliano Son - 
Contratação de 
profissional artístico 
para execução de show 
ao vivo concretizando a 
meta princiapl do 
projeto, com duração 
de ao menos 40 

Comprovação 
por meio de 
Notas Fiscais 

Cachê 1 

 R$          60.000,00  

R$ 60.000,00 



 

minutos, já incluso os 
instrumentos musicais 
e custos de 
deslocamento. 

2.5 

Rio Negro e Solimões - 
Contratação de 
profissional artístico 
para execução de show 
ao vivo concretizando a 
meta princiapl do 
projeto, com duração 
de ao menos 40 
minutos, já incluso os 
instrumentos musicais 
e custos de 
deslocamento. 

Comprovação 
por meio de 
Notas Fiscais 

Cachê 1 

 R$        130.000,00  

R$ 
130.000,00 

Sub-Total 
R$ 

293.995,00 

Meta 3 - Contratações de Estruturas e Serviços Especializados 

3.1 

Palco Especial - 
Locação de palco 
concha, totalmente 
travado e aterrado, 
estruturado com 1,60m 
de altura, 22m de 
frente, 18m de 
profundidade, rampa 
para acesso de 
cadeirantes na lateral, 
e duas escadas com 
corrimão sendo uma 
para lateral e outra no 
fundo do palco. 
Revestimento do piso 
com carpete novo na 
cor cinza e fechamento 
de frente e lateral do 
palco, de 
aproximadamente 
30cm, em compensado 
naval pintado na cor 
preta. Com House Mix 
Estruturado em Q30 
coberto com lona 
branca antichama 
medindo 3x3m, piso 
elevado em 50cm de 
altura com carpete 
novo na cor cinza. Será 
utilizado nos dias de 
evento. 

Orçamentos - 
Serão 

utilizados 
orçamento em 

função das 
características 
especificas do 

item 
contratado e 
por conta das 

especificidades 
do projeto 

Diária 3 

 R$          16.000,00  

R$ 48.000,00 



 

3.2 

Sonorização de Grande 
Porte - Fornecimento 
de serviços técnicos e 
carregadores para 
montagem e 
desmontagem: Sistema 
de sonorização Sistem 
line contendo 18 caixas 
front fill + 04 sub com 
21 polegadas; 
Amplificação digital; 
backline para banda 
monitores de chão para 
banda (conforme 
rider), processamento 
e amplificação 
compatível,mesa de 48 
canais para P.A. ; 02 
Microfone sem fio ur4 
shure; Kit de 
microfones para banda 
(conforme rider); 01 
bateria completa; 04 
aparelhos intercom 
cabeados; 05 In Ear; 
auxiliares de carga e 
montagem de cabos, 
conectores, extensões; 
01 operador técnico e 
01 auxiliar técnico. Será 
utilizado nos dias de 
evento. 

Pregão 
Eletronico 
04/2019 

SECULT DF 6.1 

Diária 3 

 R$             4.750,00  

R$ 14.250,00 

3.3 

Sistema de Iluminação 
de Grande Porte - 
Locação de iluminação 
cênica com canhões , 
set light, estrobos e 
maquina de fumaça, 
para os três ambientes 
(espeços de 
apresentação: Cinedro, 
Santa Ceia, Monte das 
Oliveiras e Pilatos  e 
Crucificação e 
Ascensão) e ainda cinco 
pontos específicos da 
caminhada. 
Equipamentos 
contendo: 10 moving 
beam 200, 12 PAR LED 
RGB; 25 refletores 
AMBA; 05 refletores 
LED; 01 canhão 

 Pregão 
Eletronico 
04/2019 

SECULT DF 7.1 
+ 

ORÇAMENTOS 

Diária 3 

 R$             7.850,00  

R$ 23.550,00 



 

seguidor; 01 maquina 
de fumaça e 02 mesas 
de controle DMX. Será 
utilizado em dias de 
eventos. 

3.4 

Fechamento Cégo - 
Fornecimento de 
locação e serviços de 
montagem, 
manutenção e 
desmontagem de 
Fechamento Cego de 
área, com 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. 
Serão utilizados 1500 
metros lineares por dia 
de evento. 

Pregão 
Presencial 
042/2018 - 

Governo 
Municipal de 
Águas Lindas 

de Goiás - Item 
14 

Metro 
Linear / 
Diária 

4500 

 R$                   10,00  

R$ 45.000,00 

3.5 

Painel de Led - Locação 
de painel LED em 
placas RGB, do tipo 
Outdoor, com 
resolução de P5mm, 
com etrutura de 
sustentação em 
alumínio. Serão 04 
peças externas de 
15m², 1 peça para o 
palco de 24m², 
totalizando 84 m² por 
dia de evento. 

SALICNET; 
Produto: Festa 
popular item 

oraçamentario 
Locação de 

painel de LED + 
ORÇAMENTOS 

Metro 
Quadrado 

/ Diária 
252 

 R$                350,00  

R$ 88.200,00 



 

3.6 

Box Truss Q30 - 
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 2 empenas laterais 
na metragem de 350 
m²/cada; portal 
principal e portal 
auxiliar nas metragens 
de 400²/cada; 2 
Testeiras para 
banheiros na 
metragem de 
50m²/cada e torres 
para delay 80m x 2 
torres = 880 metros 
lineares por dia de 
evento. 

Consulta 
Salicnet - 
Produto : 

Festival/Mostra 
Item 

Orçamentário : 
Estrutura 
Metálica 

Metro 
Linear / 
Diária 

2640 

 R$                   21,50  

R$ 56.760,00 

3.7 

Tenda Piramidal 
10X10m - Tenda tipo 
piramidal com armação 
em ferro tubular 
galvanizado e revestida 
em lona de PVC branca 
anti-chama, altura 
mínima de 2 metros e 
máxima de 6 metros de 
seus pés de 
sustentação, 
estaqueadas com cabos 
de aço e estacas 
arredondadas. Serão 40 
tendas pordia de 
evento. 

PAINEL 
ELETRONICO 

01/2021 - MIN. 
MEIO 

AMBIENTE 

Diária 120 

 R$                550,00  

R$ 66.000,00 

3.8 

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 

Pregão 
Eletronico 
04/2019 

SECULT DF 14.3 

Diária 150 

 R$                200,00  

R$ 30.000,00 



 

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. Serão 
50 unidades por dia de 
evento. 

3.9 

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: 

Pregão 
Eletronico 
04/2019 

SECULT DF 14.1 

Diária 15 

 R$                250,00  

R$ 3.750,00 



 

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. Serão 05 
unidades por dia de 
evento. 

3.10 

Alambrado - Locação 
de grades metálicas em 
aço-carbono SAE 1010 
galvanizado, dimensões 
2m (lagura) x 1,20m 
(altura) do tipo grade 
metálica tubular, fixado 
ao solo por  tunulares, 
fixação com 
braçadeiras de nylon, 
com acabamento em 
pintura metalizada ou 
zincada - montagem de 
baias para estacionar 
os carros. Serão 
utilizados 1000 metros 
lineares por dia de 
evento. 

SALICNET - 
Produto: Festa 
popular item 

oraçamentario: 
Grades 

Metro 
Linear / 
Diária 

3000 

 R$                   10,00  

R$ 30.000,00 

3.11 

Barricadas - Locação de 
estruturas 
disciplinadoras de 
público do tipo 
barricada em aluminio 
1000mm x 1200mm, 
anti-avalanche para 
montagem em shows e 
grandes eventos. Serão 
utilizados 50 metros 
lineares por dia de 
evento. 

Pregão 
Eletrônico 
04/2020 - 

Ministério da 
Infraestrutura - 

ITEM 44 - 
GRUPO 1 

Metro 
Linear / 
Diária 

150 

 R$                   50,00  

R$ 7.500,00 



 

3.12 

Gerador 180KVA - 
Locação de grupo 
gerador integrado com 
aterramento e extintor 
com potência de até 
180 kva acompanhado 
de jogo de cabos. Serão 
03 unidades por dia de 
evento, destinadas a 
som, iluminação e 
demais demaindas 
energéticas do evento. 

Pregão 
Eletrônico - 

Ministério da 
Educação - 
item 141 + 

IPCA 

Diária 9 

 R$             1.400,00  

R$ 12.600,00 

3.13 

Octanorm - 
Fechamento em placas, 
paredes e painéis em 
chapas TS, com 
borracha para 
amortização de 
vibração, cor branco 
leitoso, estruturada 
com perfis de alumínio 
adonisado. Serão 
utilizados 1200 metros 
quadrados por dia de 
evento. 

Pregão 
Eletronico 
04/2019 

SECULT DF 3.1 

Metro 
Quadrado 

/ Diária 
3600 

 R$                   50,00  

R$ 
180.000,00 

3.14 

Piso - Contratação de 
empresa especializada 
para prestação de 
serviços de Montagem, 
manutenção e 
desmontagem, 
devendo ser instalado 
com piso de 
nivelamento do solo 
(piso tipo chapeado de 
2x1 e compessado de 
10mm). Serão 520 m² 
por dia de evento. 

Pregão 
Presencial 

042/2018-PM 
DE AGUAS 
LINDAS DE 

GOIAS item 28 

Metro 
Quadrado 

/ Diária 
1560 

 R$                   40,00  

R$ 62.400,00 

3.15 

Ambulância UTI - 
Locação de unidade 
móvel de tratamento 
intensivo para 
primeiros socorros e 
deslocamento de 
pacientes, 
compreendendo 
ambulância UTI com 
motorista estacionada 
permanentemente no 
local do evento, 
enfermeiro(a) de nível 
superior e ou técnico(a) 

Pregão 
Eletronico 
04/2019 

SECULT DF 17.2 

Diária 3 

 R$             2.100,00  

R$ 6.300,00 



 

de enfermagem e 
médico(a). A Empresa 
com Licença Sanitária 
emitida pela Vigilância 
Sanitária do Distrito 
Federal. 

Sub-Total 
R$ 

674.310,00 

Meta 4 - Contratações Gráficas e de Publicidade 

4.1 

Painel de LED Movel 
para Divulgação - 
Contratação de locação 
de painel LED outdoor 
montado em veículo ou 
ponto de grande 
circulação de pessoas, 
para uso externo, do 
tipo painel movel sobre 
rodas de 4X2 metros 
total de 8 M² dia 
durante 06 horas/dia 
por 03 diárias duplas 
(totalizando 12 horas). 

SALICNET; 
Produto: Festa 

popular 

Metro 
Quadrado 

/ Dia 
48 

 R$                350,00  

R$ 16.800,00 

4.2 

Banner - Lonas para 
empenas, testeiras e 
portal de entrada, 
impressão em lona 
vinilica 440g/m², 4/4 
cores, para painel com 
ilhoses e instalação 
sendo 8 lonas de 6,80m 
x 3,80m lonas 2mx4m, 
80,28m² lonas portal de 
entrada. 

Pregão 
Eletronico 
04/2019 

SECULT DF 19.3 

Metro 
Quadrado 

287 

 R$                   70,00  

R$ 20.090,00 

4.3 

Box Truss Q30 - 
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 de 
divulgação nas ruas 
para o evento, nas 
dimensões 7m x 4m x 8 
totens = 176 metros 
lineares por dia x 03 
dias de divulgação. 

PE 06/2019 - 
MIN. 

EDUCAÇÃO - 
ITEM 71 

Metro 
Linear / 

Dia 
528 

 R$                   21,50  

R$ 11.352,00 



 

Sub-Total 
R$ 

48.242,00 

VALOR TOTAL>>> 
R$ 

1.050.000,00 

 
 

ANEXOS 

[x] EQUIPE DE TRABALHO (OBRIGATÓRIO) 

[x] CURRÍCULO PADRÃO DA EQUIPE DE TRABALHO 

[x] CROQUI DO EVENTO (SE HOUVER) 

[x] PLANO DE COMUNICAÇÃO 

[ ] PLANO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPLEMENTARES 

[ ] OUTROS. Especificar: __________________ 

 
 

Brasília, _02_de _junho_ de _2022_. 
 

Assinatura da OSC 
 

 


