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[ ] Termo de Atuação em Rede 

[ ] Portfólio da OSC 

[ ] Outros 
 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO: XXII FESTA DO PIMENTÃO 

PERÍODO DE EXECUÇÃO:  

INÍCIO: 25/08/2022 TÉRMINO: 13/10/2022 

DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

A realização da XXII Festa do Pimentão, no Núcleo Rural Taquara em Planaltina - DF, shows, eventos e 
palestras para população local e proximidades, prevendo 700 pessoas por dia conforme a programação 
prevista pelos organizadores, entre os dias 25 e 28 de agosto de 2022. 

JUSTIFICATIVA:  

 A - Ações previstas para fomentar a cultura no Distrito Federal: Através de shows musicais, 
buscamos disseminar a cultura local para todos os participantes. 

  

B - Ações previstas para fomentar a Economia Criativa no Distrito Federal: Utilizando de 
palestras educativas, competição de melhor receita e escolha da rainha do pimentão, junto 
a locais de entretenimento para crianças e adolescentes, visa-se ajudar a população a pensar 
em novas maneiras para o cultivo e uso do pimentão. 

  

C - Importância social do projeto: Destarte, a Festa do Pimentão visa fortalecer o trabalho 
de cultivo e manejo do Pimentão, por meio de formações técnicas agrícolas e manter viva e 
forte, a tradição cultural da região que é a de celebrar com atividades culturais os resultados 
da colheita desta hortaliça. O evento é muito tradicional na região e conta com a parceria da 
Secretaria de Cultura e Economia Criativa, EMATER, Secretaria de Agricultura, Administração 
Regional de Planaltina e vários outros órgãos públicos do Governo do Distrito Federal. 

  

D - Ações previstas de acessibilidade: Com separação de locais específicos para pessoas com 
deficiência e mobilidade reduzida e pessoal preparado para auxiliar tais pessoas, visamos 
incluir todos os públicos para que tais possam aproveitar do evento. Ainda informamos que 
o apresentador do evento fará a auidodescrição no início das apresentações atendendo a 
legislação pertinente.  

 

 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES: 



 
 

As ações descritas irão ocorrer conforme a programação, que terá dias de formação técnica agrícola e 
atividades culturais e artísticas. 

 Pré-Produção: 25 de agosto – Algumas palestras para instigar a economia criativa, como - 
Importância do sistema cooperativo para superação de crises, manejo de pragas na cultura do pimentão, 
aumentando a eficiência da adubação de solo, hidroponia como alternativa para cultivo protegido, as 
vantagens do uso de porta-enxerto nas culturas de tomate e pimentão, uso de produtos biológicos naturais 
na agricultura e sua multiplicação, manejo nutricional na cultura do pimentão, a importância do uso de 
biológicos para controle de doenças e pragas no HF. 

 Produção: 26 a 28 de agosto – Shows musicais de Heverton e Heverson, Lampião Elétrico, 
Emanuel e Mikael, Tiago Mura e Amanda Amaral, juntamente com escolha da Rainha do Pimentão, 
escolha da melhor receita e cavalgada. 

ATIVIDADE / 
EVENTO 

LOCAL DATA HORÁRIO 

Apresentações 
artísticas - Shows: 

 Heverton e 

Heverson – 

21:00h 

Lampião Elétrico – 
22:30h 

Salão Comunitário da 
Igreja São João 
Batista 

26/08/2022 21:00h ás 01:00h 

Eventos: 
 Escolha da 

Rainha do 

Pimentão – 

20:00h 

 Escolha da 

melhor receita 

– 22:30h 

Apresentações 
artísticas – Shows: 

 Emanuel e 

Mikael – 

21:00h 

Tiago Mura – 22:30h 

Salão Comunitário da 
Igreja São João 
Batista 

27/08/2022 21:00h ás 01:00h 

Eventos: 
 Chegada da 

Cavalgada – 

13:00h 

Apresentações 
artísticas - Shows: 

 Amanda 

Amaral– 

13:30h 

 

Salão Comunitário da 
Igreja São João 
Batista 

28/08/2022 13:00h ás 17:00h 

 



 
 

 Pós-Produção: 29 de agosto a 13 de setembro – Acompanhamento da prestação de contas, 
montagem dos comprovante de realização de evento (fotografias, vídeos etc), conferencia de atividades 
realizadas e emissão de notas fiscais. 

PROGRAMAÇÃO - XXII FESTA DO PIMENTÃO 

 

OBJETIVOS E METAS: 

META DESCRIÇÃO OBJETIVO 

1.1 Serviço de 
Coordenador 
Geral 

Responsável por coordenar todos os aspectos do projeto, todas as suas 
etapas para que ele se efetive conforme o planejado. Desenvolverá e 
acompanhará o planejamento, a divulgação, a execução, a montagem e 
desmontagem das estruturas no local do evento. É quem fará a escolha 
dos profissionais e fornecedores contratados, organizará o cronograma 
das ações, fará a cobrança de prazos da equipe, definirá a acompanhará 
toda a estratégia de comunicação. 
Não haverá contratação direta do trabalhador, a contratação será por meio 
de pessoa jurídica, a qual arcará com todos os impostos. Período de 
Execução do Serviço: do dia 25/08/2022 a 13/10/2022 

META DESCRIÇÃO OBJETIVO 

1.2 Serviço de 
Assistente 
Administrativo 

Responsável pela organização do cronograma da encenação ao vivo e 
transmissão, por auxiliar o coordenador em todos os aspectos do projeto 
em suas etapas para que ele se efetive conforme o planejado. 01 
Profissional para 10 semanas de atividades, contratação de pessoa 
jurídica. Não haverá contratação direta do trabalhador, a contratação será 
por meio de pessoa jurídica, a qual arcará com todos os impostos. Período 
de Execução do Serviço: do dia 25/08/2022 a 13/10/2022. 

META DESCRIÇÃO OBJETIVO 

1.3 Assistente de 
Produção 

Responsável por auxiliar na montagem dos equipamentos e Assistência a 
artistas e produção em cena. Responsável pela organização dos 
ambientes, recepção dos artistas e autoridades. Não haverá contratação 
direta do trabalhador, a contratação será por meio de pessoa jurídica, a 
qual arcará com todos os impostos. Período de Execução do Serviço: do 
dia 25/08/2022 a 13/10/2022. 

META DESCRIÇÃO OBJETIVO 

3.1 Brigadista 
 

contratação de serviço de Brigadistas consiste em caso de emergência, 
dar o primeiro combate ao incêndio até a chegada do Corpo de Bombeiros 
e ainda, em caso de acidentes, prestar o adequado socorro pré-hospitalar 
e o transporte do paciente, até o posto de atendimento do CBM, sem 
agravar as lesões já existentes. Os profissionais serão distribuídos no local 
do evento nos dias 26/08/2022 e 27/08/2022, a partir das 18h e no dia 
28/08/2022 a partir das 12h, diária de 12 horas. Para o item em questão 
não serão contratados profissionais sobre qualquer regime jurídico. 
Quando necessário serão contratadas empresas fornecedores de serviço 
especializado, sendo ela responsável pelos profissionais, desta forma não 
haverá encargo sob responsabilidade da organização do evento. 

META  DESCRIÇÃO OBJETIVO 

3.2 Seguranças Contratação de serviço de Segurança Patrimonial com diária de 12 horas 
para fazer a segurança e revista de todo o publico na entrada do evento a 
fim de evitar e prevenir possíveis acidentes. Os profissionais serão 
distribuídos no local do evento nos dias 26/08/2022 e 27/08/2022, a partir 
das 18h e no dia 28/08/2022 a partir das 12h. Para o item em questão não 
serão contratados profissionais sobre qualquer regime jurídico. Quando 
necessário serão contratadas empresas fornecedores de serviço 



 
 

especializado, sendo ela responsável pelos profissionais, desta forma não 
haverá encargo sob responsabilidade da organização do evento. 

META DESCRIÇÃO OBJETIVO 

3.3 
 

Som completo 
médio porte 

SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE - com equipamentos de palco, com 
operador técnico, 06 caixas para subgrave, 06 caixas 02 vias médio grave 
e médio agudo, 04 amplificadores de potência para drives 500 W RMS, 
distribuição de sinal com cabos balanceados e isolados, 01 bateria 
completa com 01 bumbo, 02 tons, 01 surdo, 01 caixa, 02 estantes para 
pratos, 01 estante para caixa, 01 máquina de chimbal, 01 pedal para 
bumbo, 01 amplificador para baixo com 800 W RWS, 01 caixa com 04 alto 
falantes de 10 polegadas e 01 caixa com 01 alto falante de 15 polegadas 
e 01 amplificador para guitarra com 900 W RWS, 01 caixa com 02 alto 
falantes com 12 polegadas, 03 microfone sem fio para voz, microfones para 
vocal com pedestais.SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE - com 
equipamentos de palco, com operador técnico, 06 caixas para subgrave, 
06 caixas 02 vias médio grave e médio agudo, 04 amplificadores de 
potência para drives 500 W RMS, distribuição de sinal com cabos 
balanceados e isolados, 01 bateria completa com 01 bumbo, 02 tons, 01 
surdo, 01 caixa, 02 estantes para pratos, 01 estante para caixa, 01 máquina 
de chimbal, 01 pedal para bumbo, 01 amplificador para baixo com 800 W 
RWS, 01 caixa com 04 alto falantes de 10 polegadas e 01 caixa com 01 
alto falante de 15 polegadas e 01 amplificador para guitarra com 900 W 
RWS, 01 caixa com 02 alto falantes com 12 polegadas, 03 microfone sem 
fio para voz, microfones para vocal com pedestais. 

META DESCRIÇÃO OBJETIVO 

3.4 Sistema de 
Iluminação de 
Médio Porte 

 Locação, montagem e desmontagem de sistemas de iluminação 
profissional de médio porte., o período de execução se dará entre o dia 
26/08/2022 a 28/08/2022.Para o item em questão não serão contratados 
profissionais sobre qualquer regime jurídico. Quando necessário serão 
contratadas empresas fornecedoras de serviço especializado, sendo ela 
responsável pelos profissionais, desta forma não haverá encargo sob 
responsabilidade da organização do evento. 

META DESCRIÇÃO OBJETIVO 

3.5 Locação de 
Estrutura 
quadrada 
medindo 6x5 
por 4 metros 
de altura 

 Locação de Estrutura quadrada medindo 6x5 por 4 metros de altura nos 
dias 26/08/2022 a 28/08/2022, 03 diárias. Para o item em questão não 
serão contratados profissionais sobre qualquer regime jurídico. Quando 
necessário serão contratadas empresas fornecedoras de serviço 
especializado, sendo ela responsável pelos profissionais, desta forma não 
haverá encargo sob responsabilidade da organização do evento. 

META DESCRIÇÃO OBJETIVO 

3.7 Locação de 
Passarela para 
Desfile 5x1 

Passarela onde as concorrentes a rainha do pimentão 2022 desfilaram 
para publico e jurados. 

META DESCRIÇÃO OBJETIVO 

3.6 Locação de 
grupo gerador 
contínuo 
180kVA 

Silencioso, motor a diesel potência entre de 180 kVA, Tecnologia: 
Singelo. (regime de operação contínuo) painel digital, fator de potencial 
0.8, trifásico, 4 pólos, tipo brushless, reconectável em 220/380 V 
Trifásico, com avr e partida elétrica 12V com tanque de combustível com 
autonomia mínima de até 12 horas. Quantidade: 01 período de execução 
será nos dias 26/08/2022 a 28/08/2022, 03 diárias. Para o item em 
questão não serão contratados profissionais sobre qualquer regime 
jurídico. Quando necessário serão contratadas empresas fornecedoras de 
serviço especializado, sendo ela responsável pelos profissionais, desta 
forma não haverá encargo sob responsabilidade da organização do 
evento. 



 
 

META DESCRIÇÃO OBJETIVO 

3.8 Extintor de 
Incêndio 

Locação de extintores de incêndio de Pó Químico A/B/C de 6 kg portáteis, 
para incêndios e classe A, B e C. Extingue o fogo por meio de reações 
químicas e abafamento. Pode ser usado para contenção de praticamente 
qualquer natureza.,26/08/2022 a 28/08/2022, 03 diárias. Para o item em 
questão não serão contratados profissionais sobre qualquer regime 
jurídico. Quando necessário serão contratadas empresas fornecedoras de 
serviço especializado, sendo ela responsável pelos profissionais, desta 
forma não haverá encargo sob responsabilidade da organização do evento. 

META DESCRIÇÃO OBJETIVO 

3.9 Locação de 
Cama elástica 

Aluguel de equipamento para entretenimento, diversão e recreação de 
crianças. 

META DESCRIÇÃO OBJETIVO 

3.10 Locação de 
Castelinho 
Inflável 

Aluguel de equipamento para entretenimento, diversão e recreação de 
crianças. 

META DESCRIÇÃO OBJETIVO 

3.11 Locação de 
Touro 
Mecânico 

Aluguel de equipamento para entretenimento, diversão e recreação de 
crianças. 

META DESCRIÇÃO OBJETIVO 

4.1 Camisetas Confecção de 30 camisetas para serem distribuídos entre a comunidade e 
participantes do evento para divulgação e promoção do mesmo. 

META DESCRIÇÃO OBJETIVO 

4.2 Banner Banner de boas-vindas e identificação para entrada da festa tamanho 6x1. 

META DESCRIÇÃO OBJETIVO 

4.3 Cartaz Cartazes (63 unidades) para divulgação de evento, tamanho 50x30cm com 
toda programação. 

META DESCRIÇÃO OBJETIVO 

4.4 Folder Folder (500 unidades) para divulgação de evento, tamanho 29,7x21cm 
com toda programação. 

META DESCRIÇÃO OBJETIVO 

4.5 Web Designer Contratação de serviço para elaboração, criação e confecção da identidade 
visual do projeto, pelas peças que serão desenvolvidas nas redes sociais, 
peças offline e impulsionamento da divulgação do evento nas redes 
sociais. Período de Execução do Serviço: do dia16/08/2022 a 30/08/2022 
- Período de execução do serviço: Para o item em questão não serão 
contratados profissionais sobre qualquer regime jurídico. Quando 
necessário serão contratadas empresas fornecedoras de serviço 
especializado, sendo ela responsável pelos profissionais, desta forma não 
haverá encargo sob responsabilidade da organização do evento. Serviço 
de empresa. 

META DESCRIÇÃO OBJETIVO 

4.6 Fotógrafo Serviço de fotografia para cobertura do evento com entrega de material 
digital. 

 

PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO: 

 Produtores rurais; 
 Profissionais agrícolas; 
 Comunidade em geral do Núcleo Rural Taquara e entorno. 

CONTRAPARTIDA: 

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

 



 
 

CRONOGRAMA EXECUTIVO 

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

Sede COOTAQUARA e Parque de Exposições (atividades 
artísticas e culturais) 

25/08/2022 13/10/2022 

 

MARCOS EXECUTORES  

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

Ações e atividades do evento (relatório da equipe de trabalho) 25/08/2022 28/08/2022 

Pós-produção (relatório da equipe de trabalho) e Prestação de 
contas  

29/08/2022 13/10/2022 

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

O cronograma de desembolso prevê o repasse do recurso em uma única parcela no mês de 
agosto de 2022, no valor de R$ 100.000,00 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Item Descrição da Despesa Unidade 
de 
Media 

Quant.  Valor 
Unitário  

 Valor Total  

Meta 1 - Serviços de Produção 

1.1 Coordenador Geral - 
Responsável por coordenar todos 
os aspectos do projeto,  todas as 
suas etapas para que ele se 
efetive conforme o planejado. 
Desenvolverá e acompanhará o 
planejamento, a divulgação, a 
execução, a montagem e 
desmontagem das estruturas no 
local do evento. É quem fará a 
escolha dos profissionais e 
fornecedores contratados, 
organizará o cronograma das 
ações, fará a cobrança de prazos 
da equipe, definirá a 
acompanhará toda a estratégia 
de comunicação. Não haverá 
contratação direta do trabalhador, 
a contratação será por meio de 
pessoa jurídica, a qual arcará 
com todos os impostos. Período 
de Execução do Serviço: do dia 
25/08/2022 A 13/10/2022. 
Roberto Estevão Ribeiro de 
Castro 

Semana 7  R$  1.529,01   R$    10.703,07  

1.2 Assistente Administrativo - 
Responsável pela organização do 
cronograma da encenação ao 
vivo e transmissão, por auxiliar o 

Semana 7  R$     768,82   R$      5.381,74  



 
 

coordenador em todos os 
aspectos do projeto em  suas 
etapas para que ele se efetive 
conforme o planejado. 01 
Profissional para 10 semanas de 
atividades, contratação de 
pessoa jurídica. Não haverá 
contratação direta do trabalhador, 
a contratação será por meio de 
pessoa jurídica, a qual arcará 
com todos os impostos. Período 
de Execução do Serviço: do dia 
25/08/2022 A 13/10/2022. Renara 
Fonseca Castro 

1.3 Assistente de Produção - 
Responsável por auxiliar na 
montagem dos equipamentos e 
Assistência a artistas e produção 
em cena. Responsável pela 
organização dos ambientes, 
recepção dos artistas e 
autoridades. Não haverá 
contratação direta do trabalhador, 
a contratação será por meio de 
pessoa jurídica, a qual arcará 
com todos os impostos. Período 
de Execução do Serviço: do dia 
25/08/2022 A 13/10/2022. 
Amanda Aparecida Marques de 
Castro 

Semana 7  R$     416,40   R$      2.914,80  

Sub-Total  R$    18.999,61  

Meta 2 - Contratações Artísticas 

2.1 Show Musical 01 - 26/08/2022 
(sexta feira) Heverton e Heverson 
(início 21h) 

Cachê 1  R$  5.000,00   R$      5.000,00  

2.2 Show Musical 02 - 26/08/2022 
(sexta feira) Banda Lampião 
Elétrico (início 22:30h) 

Cachê 1  R$  4.200,00   R$      4.200,00  

2.3 Show Musical 03 - 27/08/2022 
(sábado) Emanuel e Mikael (início 
21h) 

Cachê 1  R$  4.000,00   R$      4.000,00  

2.4 Show Musical 04 - 27/08/2022 
(sábado) Thiago Mura (início 
22:30h) 

Cachê 1  R$  5.445,00   R$      5.445,00  

2.5 Show Musical 05 - 28/08/2022 
(domingo) Amanda Amaral  
(início 15h) 

Cachê 1  R$  4.000,00   R$      4.000,00  

Sub-Total  R$    22.645,00  

Meta 3 - Contratações de Recursos Humanos 



 
 

3.1 Brigadista - Contratação de 
serviço de Brigadistas consiste 
em caso de emergência, dar o 
primeiro combate ao incêndio até 
a chegada do Corpo de 
Bombeiros e ainda, em caso de 
acidentes, prestar o adequado 
socorro pré-hospitalar e o 
transporte do paciente, até o 
posto de atendimento do CBM, 
sem agravar as lesões já 
existentes. Os profissionais serão 
distribuídos no local do evento 
nos dias 26/08/2022 e 
27/08/2022, a partir das 18h e no 
dia 28/08/2022 a partir das 12h, 
diária de 12 horas. Para o item em 
questão não serão contratados 
profissionais sobre qualquer 
regime jurídico. Quando 
necessário serão contratadas 
empresas fornecedores de 
serviço especializado, sendo ela 
responsável pelos profissionais, 
desta forma não haverá encargo 
sob responsabilidade da 
organização do evento. 

Diária 9  R$     190,00   R$      1.710,00  

3.2 Seguranças - Contratação de 
serviço de Segurança Patrimonial 
com diária de 12 horas para fazer 
a segurança e revista de todo o 

público na entrada do evento a 

fim de evitar e prevenir possíveis 
acidentes. Os profissionais serão 
distribuídos no local do evento 
nos dias 26/08/2022 e 
27/08/2022, a partir das 18h e no 
dia 28/08/2022 a partir das 12h. 
Para o item em questão não 
serão contratados profissionais 
sobre qualquer regime jurídico. 
Quando necessário serão 
contratadas empresas 
fornecedores de serviço 
especializado, sendo ela 
responsável pelos profissionais, 
desta forma não haverá encargo 
sob responsabilidade da 
organização do evento. 

Diária 24  R$     169,61   R$      4.070,64  



 
 

3.3 Sistema de Sonorização de 
Médio Porte Porte - Locação, 
montagem e desmontagem de 
sonorização para equipamentos 
de palco, com operador técnico, 
06 caixas para subgrave, 06 
caixas 02 vias médio grave e 
médio agudo, 04 amplificadores 
de potência para drives 500 W 
RMS, distribuição de sinal com 
cabos balanceados e isolados, 01 
bateria completa com 01 bumbo, 
02 tons, 01 surdo, 01 caixa, 02 
estantes para pratos, 01 estante 
para caixa, 01 máquina de 
chimbal, 01 pedal para bumbo, 01 
amplificador para baixo com 800 
W RWS, 01 caixa com 04 alto 
falantes de 10 polegadas e 01 
caixa com 01 alto falante de 15 
polegadas e 01 amplificador para 
guitarra com 900 W RWS, 01 
caixa com 02 alto falantes com 12 
polegadas, 03 microfone sem fio 
para voz, microfones para vocal 
com pedestais. 

Diária 3  R$  4.850,00   R$    14.550,00  

3.4 Sistema de Iluminação de 
Médio Porte - Locação, 
montagem e desmontagem de 
sistemas de iluminação 
profissional de pequeno porte, 
sendo que o período de execução 
se dará entre o dia 26/08/2022 a 
28/08/2022. Para o item em 
questão não serão contratados 
profissionais sobre qualquer 
regime jurídico. Quando 
necessário serão contratadas 
empresas fornecedores de 
serviço especializado, sendo ela 
responsável pelos profissionais, 
desta forma não haverá encargo 
sob responsabilidade da 
organização do evento. 

Diária 3  R$  3.650,00   R$    10.950,00  

3.5 Locação de Estrutura de Q30 
Medindo 6x5 por 4 Metros de 
Altura nos dias 26/08/2022 a 
28/08/2022, 03 diárias. Para o 
item em questão não serão 
contratados profissionais sobre 
qualquer regime jurídico. Quando 
necessário serão contratadas 
empresas fornecedoras de 
serviço especializado, sendo ela 
responsável pelos profissionais, 
desta forma não haverá encargo 

Diária 3  R$  2.866,66   R$      8.599,98  



 
 

sob responsabilidade da 
organização do evento. 

3.6 Locação de Grupo Gerador 
Continuo 180 KVA - Silencioso, 
motor a diesel potência entre de 
180 kVA, Tecnologia: Singelo. 
(regime de operação contínuo) 
painel digital, fator de potencial 
0.8, trifásico, 4 pólos, tipo 
brushless, reconectável em 
220/380 V Trifásico, com avr e 
partida elétrica 12V com tanque 
de combustível com autonomia 
mínima de até 12 horas. 
Quantidade: 01 período de 
execução será nos dias 
26/08/2022 a 28/08/2022, 03 
diárias. Para o item em questão 
não serão contratados 
profissionais sobre qualquer 
regime jurídico. Quando 
necessário serão contratadas 
empresas fornecedoras de 
serviço especializado, sendo ela 
responsável pelos profissionais, 
desta forma não haverá encargo 
sob responsabilidade da 
organização do evento. 

Diária 3  R$  2.000,00   R$      6.000,00  

3.7 Locação de Passarela para 
Desfile 5x1 - Onde as 
concorrentes a rainha do 
pimentão 2022 irão desfilar para o 
público e os jurados. 

Diária 3  R$  1.200,00   R$      3.600,00  

3.8 Extintor de Incêndio - Locação 
de extintores de incêndio de Pó 
Químico A/B/C de 6 kg portáteis, 
para incêndios e classe A, B e C. 
Extingue o fogo por meio de 
reações químicas e abafamento. 
Pode ser usado para contenção 
de praticamente qualquer 
natureza, 26/08/2022 a 
28/08/2022, 03 diárias. Para o 
item em questão não serão 
contratados profissionais sobre 
qualquer regime jurídico. Quando 
necessário serão contratadas 
empresas fornecedoras de 

Diária 6  R$        50,00   R$          300,00  



 
 

serviço especializado, sendo ela 
responsável pelos profissionais, 
desta forma não haverá encargo 
sob responsabilidade da 
organização do evento. 

3.9 Locação de Cama Elástica - 
Aluguel de equipamento para 
entretenimento, diversão e 
recreação de crianças. 

Diária 3  R$     180,00   R$          540,00  

3.10 Locação de Castelinho Inflável 
- Aluguel de equipamento para 
entretenimento, diversão e 
recreação de crianças. 

Diária 3  R$     180,00   R$          540,00  

3.11 Locação de Touro Mecânico - 
Aluguel de equipamento para 
entretenimento, diversão e 
recreação de crianças. 

Diária 3  R$     550,00   R$      1.650,00  

Sub-Total  R$    52.510,62  

Meta 4 - Comunicação, Publicidade e Propaganda 

4.1 Camisetas - Confecção de 45 
camisetas para serem 
distribuídos entre a comunidade e 
participantes do evento para 
divulgação e promoção do 
mesmo. 

Unidade 61  R$        26,00   R$      1.586,00  

4.2 Banner - Banner de boas vindas 
e identificação para entrada da 
festa tamanho 6x1. 

Metro 
Quadrado 

6  R$        71,00   R$          426,00  

4.3 Cartaz - Cartazes (100 unidades) 
para divulgação de evento, 
tamanho 50x30cm com toda 
programação. 

Unidade 100  R$          4,05   R$          405,00  

4.4 Folder - Folder (300 unidades) 
para divulgação de evento, 
tamanho 29,7x21cm com toda 
programação. 

Unidade 300  R$          1,98   R$          594,00  



 
 

4.5 Web Designer -  Contratação de 
serviço para elaboração, criação 
e confecção da identidade visual 
do projeto, pelas peças que serão 
desenvolvidas nas redes sociais, 
peças offline e impulsionamento 
da divulgação do evento nas 
redes sociais. Período de 
Execução do Serviço: do dia 
16/08/2022 a 30/08/2022 - 
Período de execução do serviço. 
Para o item em questão não 
serão contratados profissionais 
sobre qualquer regime jurídico. 
Quando necessário serão 
contratadas empresas 
fornecedoras de serviço 
especializado, sendo ela 
responsável pelos profissionais, 
desta forma não haverá encargo 
sob responsabilidade da 
organização do evento. Serviço 
de empresa. Mateus Gabriel de 
Carvalho Soares 

Mês 1  R$  2.000,00   R$      2.000,00  

4.6 Fotografo - Serviço de 

fotografia para cobertura do 

evento com entrega de material 
digital. 

Serviço 1  R$     833,77   R$          833,77  

Sub-Total  R$      5.844,77  

VALOR TOTAL>>>  R$  100.000,00  

 
 
 

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, 23 de Agosto de 2022. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Assinatura da OSC 

 


