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DESCRIÇÃO DO PROJETO
TÍTULO DO PROJETO: FAREMAS 2019
PERÍODO DE EXECUÇÃO:
INÍCIO: 25/10/2019

TÉRMINO: 27/11/2019

DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Realização do FAREMAS CULTURAL 2019, pelo INSTITUTO SER CRIANÇA em parceria com a
Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, para a realização de
atividades artísticas e culturais, com a apresentação de artistas locais, de estilos variados,
em comemoração ao Aniversário da cidade, visando o atendimento à população de forma
ampla e gratuita e de excelente qualidade técnica e artística, abrangendo todas as faixas
etárias e classes sociais, nos dias 26 E 27/10/2019 na QUADRA 111/305, Região
Administrativa do Recanto das Emas – DF.

JUSTIFICATIVA:

A Região Administrativa Recanto das Emas foi criada em 28 de julho de 1993 pela Lei nº
510/93 e regulamentada pelo Decreto nº 15.046/93, para atender o programa de
assentamento do Governo do Distrito Federal e erradicar, principalmente, as invasões
localizadas em Brasília.
O nome da RA originou-se da associação entre um sítio arqueológico existente nas
redondezas, designado por “Recanto”, e o arbusto “canela-de-ema”, muito comum naquela
área. Antigos moradores contavam que havia na região uma grande quantidade de emas –
espécie própria do cerrado e, diante do processo de ocupação rural e urbana, esses animais
foram ficando cada vez mais raros e algumas aves teriam sido doada ao Jardim Zoológico de
Brasília.
A RA XV está localizada a 25,8 Km da RA Brasília e limita-se ao norte com a Samambaia, ao
sul com o Gama, a leste com o Riacho Fundo II e a oeste com o Município Santo Antônio do
Descoberto – Goiás.
A principal referência da cidade é o monumento das Emas, localizado na entrada da cidade.
O Recanto das Emas hoje é formado por 59 quadras residenciais.
Em 2019 a RA do Recanto das Emas estará completando 26 anos de fundada, segundo
pesquisa (PDAD 2015 – CODEPLAN), a cidade conta com mais de 160.000 habitantes.
Como toda grande cidade do DF (6ª maior em população), o Recanto das Emas também faz
parte das estatísticas de cidades com baixo índice de acesso à cultura e a arte, considerando
a escassez de espaços ativos, como teatros, cinema, entre outros destinados a eventos
artísticos e culturais na região,
Por esta razão, a Administração Regional local, convidou o INSTITUTO SER CRIANÇA, com
sede na cidade, para realização de comemoração do 26º aniversário de fundação da cidade e
FAREMAS 2019 – Festa de Aniversário do Recanto das Emas, ressaltamos que embora
“Oficialmente” a Região Administrativa esteja comemorando 26 anos de fundada, o
FAREMAS existe desde antes da oficialização por meio de Decreto, desta forma tradicional e
contribuindo também para minimizar as estatísticas obtidas pela Secretaria da Segurança
Pública em 2017, que mostraram que o Recanto das Emas é a cidade no DF com o maior
número de assalto a pedestres, considerando a taxa por 100 mil habitantes. No mesmo
período, 179 lojas foram alvo de bandidos. Levando-se em consideração a média por 100 mil
moradores, a RA ocupa o terceiro lugar.
A presente proposta tem como objetivo a realização do evento e se justifica pela
participação da comunidade que a cada ano aumenta gradativamente, tendo como principal
objetivo à integração da comunidade com a arte e a cultura, aliando-se ao poder público a
fim de que seja desenvolvida ações voltadas para circulação da produção cultural,
contribuindo inclusive, com a Segurança Pública e Órgãos de Ação Social e Saúde.
DETALHAMENTO DAS AÇÕES:

Das Atividades:
Para a realização do FAREMAS 2019, o INSTITUTO SER CRIANÇA em parceria com a
Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, por meio da Lei Nº
33.019 /2014 e Decreto Distrital nº 37.843/2016, busca a realização de atividades artísticas
e culturais, com a apresentação de artistas locais, valorizando dessa forma a prata da casa,
gerando emprego e renda para o Distrito Federal Região Administrativa do Recanto das

Emas.
Serão apresentações de estilos variados, comemorativas ao Aniversário da cidade (conforme
“Detalhamento das Ações), para atendimento a população de forma ampla e de excelente
qualidade técnica e artística, abrangendo todas as faixas etárias e classes sociais.
Das Estruturas:
Para os dias 26 E 27 de OUTUBRO de 2019, será montada uma grande arena de eventos,
com a estrutura necessária para a realização de atividades artísticas e culturais, será
disponibilizado aos artistas e população, equipamentos profissionais, incluindo palco,
sonorização e iluminação, banheiros químicos, tendas, gerador entres outros, conforme
planilhamento físico/financeiro do projeto, garantindo assim, segurança e conforto para os
profissionais envolvidos e principalmente para o público em geral.
Mediante o exposto, com a realização do FAREMAS 2019, o INSTITUTO SER CRIANÇA estará
cumprindo parte dos objetivos fundamentais da OSC, bem como, temos a certeza de que
estaremos contribuindo com a sociedade e principalmente com a difusão da cultura local,
com a execução do referido Projeto em parceria com essa conceituada Pasta de Cultura,
levando para a população do DF, arte, cultura, lazer e entretenimento, de forma democrática,
gratuita e 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.
Dias 26 E 27/10/2019 – Local: QUADRA 111/305 - Recanto das Emas, Brasília - DF, CEP
72621218.
Atividades: A Partir das 16h.
Dia 26/10: (QUADRA 111/305)
FUNÇÃO INVERSA
LÂMINA
DARLAN DUARTE E BANDA
DJ RODRIGO MIX
FILIPE MARTINS

Dia 27/10: (QUADRA 111/305)
BANDA COKTEL MOLOV
MÁRCIO RAMOS
NAIA GURI
DJ PUDÃO

OBJETIVOS E METAS: Realização do FAREMAS 2019, com apresentações artísticas e

culturais.














Fortalecer a cadeia produtiva da cidade;
Valorização do Artista local;
Incentivo a formação de novos talentos;
Estímulo ao desenvolvimento cultural das comunidades envolvidas;
Criação de espaços de expressão da arte e da cultura.
Mobilização das comunidades, despertando nos jovens, o interesse pela arte e pela
Cultura;
Proporcionar espaços de intercâmbio sociocultural.
Geração de emprego e renda (para os profissionais envolvidos na promoção dos
Espetáculos);
Incentivo ao desenvolvimento do comércio local;
Possibilitar abertura de intercambio e a promoção dos artistas em trabalhos
remunerados.

PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO:
 Aproximadamente 2.000 pessoas (Público Rotativo).

 Para toda a população da Região Administrativa do Recanto das Emas e adjacências,
das diversas faixas etárias, sem limites de idade e classes sociais.
CONTRAPARTIDA:
[ x ] NAO SE APLICA (PARCERIA INFERIOR A R$ 600.000,00)

CRONOGRAMA EXECUTIVO
AÇÃO

INÍCIO

TÉRMINO

25/10

26/10

Produção
Faremas Cultural 2019

26/10

27/10

Pós-produção

28/10

27/11

Pré-produção
Montagem da estrutura

Elaboração da prestação de contas
MARCOS EXECUTORES
AÇÃO
INÍCIO
Realização do “Faremas 2019” com atividades Artísticas e
Culturais a partir das 16h, na QUADRA 111/305 -

Recanto das Emas, Brasília - DF, CEP 72621218.

26.10.2019

TÉRMINO

27.10.2019

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

R$ 158.932,42- EM PARCELA ÚNICA.
CRONOGRAMA FISÍCO FINANCEIRO

Item

Descrição

Unidad Qtde Valor
Valor Total
e
de
Unitário
Media
Meta 1 - Pré-produção / Produção [as metas neste modelo são exemplificativas]
1.1
DIRETOR DE PALCO PRINCIPAL - Unid./Di 2
R$372,00
R$ 744,00
Direção técnica e controle das ária
equipes técnicas do palco principal
do evento; orienta e controla as
equipes de apoio aos técnicos
contratados som, luz, etc; controla o
cumprimento dos roteiros técnicos
previstos
e
o
perfeito
funcionamento dos equipamentos.
01 UNIDADE POR DIA.
1.2
ASSISTENTE DE PALCO (ROADIE) Unid./Di 2
R$123,50
R$ 247,00
- Prestação de serviços de ária
profissional qualificado para atuar
na Assistência de Direção, palco,
com larga experiência comprovada
em Portifólio para: leitura e
execução de Rider Técnico de
sonorização, Iluminação, Backline,
mapa de palco e Imput list. 01
UNIDADE POR DIA
1.3
ASSISTENTE
DE Unid./Di 2
R$104,50
R$ 209,00
MONTAGEM/DESMONTAGEM
– ária
Prestação de serviço de profissional
com
atribuições
auxiliar
na
coordenação de todas as etapas de
montagens de todas as estruturas
usadas para o evento, na logística
das atividades de fornecedores e
seus respectivos cronogramas,
envolvendo verificação de todas as
instalações – atuar durante a préprodução, produção e execução dos
shows e na organização da
desmontagem. 01 UNIDADE POR
DIA
1.4
AUXILIAR DE LIMPEZA - Apoio Unid./Di 4
R$106,00
R$ 424,00
para
serviços
gerais
Pessoa ária
uniformizada
capacitada
para
realização do serviço de limpeza

incluído (panos de chão, aspirador,
vassouras, baldes, papel higiênico,
sabonete cremoso, papel toalha,
álcool em gel, desinfetante para as
mãos,
protetor
de
assento
descartáveis, sacos de lixo, e demais
produtos necessários à conservação
do ambiente) - 02 UNIDADES POR
DIA
TOTAL RH - R$

R$
1.624,00

Meta 2 - Custeio e Insumos [as metas neste modelo são exemplificativas]
2.1
ECAD - DIREITOS AUTORAIS DAS serviço
1
R$ 4.321,94
OBRAS A SEREM APRESENTADAS.
TOTAL ECAD - R$
Meta 3 - Contratações Artísticas
3.1
FUNÇÃO INVERSA
3.2
FILIPE NUNES

FILMAGEM: Serviço de filmagem Unid./Di
para registro do evento, com ária
entrega de material editado para
comprovações
de
divulgação.
Captura de imagens na abertura do
evento, durante as visitas escolares
e eventos. 01 POR DIA

1
1

R$ 8.000,00
R$
15.000,00
R$ 8.000,00
R$ 4.000,00
R$ 1.000,00
R$ 6.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.500,00
R$ 1.000,00

2

R$812,00

R$
4.321,94

R$ 8.000,00
R$
15.000,00
3.3
LÂMINA
CACHÊ
1
R$ 8.000,00
3.4
DARLAN DUARTE E BANDA
CACHÊ
1
R$ 4.000,00
3.5
DJ RODRIGO MIX
CACHÊ
1
R$ 1.000,00
3.6
BANDA COKTEL MOLOV
CACHÊ
1
R$ 6.000,00
3.7
MÁRCIO RAMOS
CACHÊ
1
R$ 1.000,00
3.8
NAIA GURI
CACHÊ
1
R$ 1.500,00
3.9
DJ PUDÃO
CACHÊ
1
R$ 1.000,00
TOTAL CACHÊ ARTÍSTAS - R$
R$
45.500,00
Meta 4 - Locação de Equipamentos / Veículos / Imóveis [as metas neste modelo são
exemplificativas]
4.1
FOTOGRAFIA
Serviço
de Unid./Di 2
R$435,00
R$ 870,00
fotografia para registro fotográfico ária
do evento, entrega do material em
alta resolução, entrega em mídia
digital - 01 POR DIA
4.2

CACHÊ
CACHÊ

R$ 4.321,94

R$ 1.624,00

4.3

4.4

4.5

4.6

DESPACHANTE:
Prestação
de
serviços de profissional qualificado
para atuar na Liberação de Alvarás
junto aos órgãos públicos (Defesa
Civil,
CMBDF,
Administração
Regional e Secretaria de Segurança
Pública. 01 UNIDADES POR DIA
SEGURANÇA
DE
SHOW
Fornecimento de locação e de
prestação de serviços de mão de
obra de Segurança Desarmada, para
atuar como segurança de show em
área
específica
de
eventos,
uniformizado com camiseta e
identificação da empresa, com carga
horária de 12h, Com registro na
Secretaria de Segurança Pública ou
Órgão
equivalente,
conforme
previsto no art. 14 c/c art. 20 da Lei
nº Lei Nº 7.102, de 20 de Junho de
1983. Distribuição: 8 por dia (19 E
20/10)
SEGURANÇA
PATRIMONIAL
(DIURNO/NOTURNO)
Fornecimento de locação e de
prestação de serviços de mão de
obra de Segurança Patrimonial, para
atuar como guarda patrimonial em
érea
específica
do
evento,
uniformizado com camiseta e
identificação da empresa, com carga
horária de 12h, com registro na
Secretaria de Segurança Pública ou
Órgão
equivalente,
conforme
previsto no art. 14 c/c art. 20 da Lei
nº Lei Nº 7.102, de 20 de Junho de
1983. DE 18 A 21/10 (INCLUINDO
PERIODOS DE MONTAGEM E
DESMONTAGEM)
BRIGADISTAS DE EMERGÊNCIA
DE PRIMEIROS SOCORROS –
Fornecimento de locação e de
prestação de serviços de mão de
obra de socorrista/brigadista –
serviço de brigada anti-pânico para
atuar em primeiros socorros em
linha de show, uniformizado com
carga horária de 12h, de acordo com
a portaria n° 016 - CBMDF, de 28 de

Unid./Di
ária

1

R$534,00

R$ 534,00

Unid./Di
ária

16

R$195,50

R$ 3.128,00

Unid./Di
ária

10

R$200,00

R$ 2.000,00

Unid./Di
ária

6

R$220,71

R$ 1.324,26

fevereiro de 2011. Distribuição 3
por dia (19 E 20/10)

4.7

4.8

4.9

UTE MÓVEL (AMBULÂNCIA DE
PRIMEIROS SOCORROS): Serviços
de empresa especializada para
plantão de primeiros socorros,
compreendendo:
1
(uma)
ambulância UTE com motorista
estacionada permanentemente no
local do evento, 1 Enfermeira de
nível superior, 1 técnico de
enfermagem. A Empresa vencedora
da Licitação deverá apresentar a
Licença Sanitária emitida pela
Vigilância Sanitária do Distrito
Federal conforme o Artigo 118
Parágrafo 2º da Lei Nº 5.321 de 06
de março de 2014. DIAS 19 E 20/10
EXTINTOR
DE
INCÊNDIO
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 UNDS DIA 23,
Distribuição: 6 por dia (19 E 20/10)

Unid./Di
ária
8hrs

2

R$2.034,00

R$ 4.068,00

Unid./Di
ária

16

R$43,00

R$ 688,00

300

R$8,25

R$ 2.475,00

FECHAMENTO
CEGO: Metro
Fornecimento de locação e serviços linear
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. 150 M

LINEAR POR DIAS. 19 E 20/10.

4.10

4.11

ALAMBRADO: 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. 75M POR DIA. 19 E 20/10
BANHEIROS QUIMICOS P.N.E:
Fornecimento de locação e serviços
de
Banheiro
químico,
em
polipropileno ou material similar,
com as seguintes especificações:
Descrição
do
banheiro
/Componentes cabine 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
termoformado
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;
Proporciona ao cadeirante total
segurança praticidade de acesso;
Barras
laterais
compõem
a
segurança ao usuário; Conforto,
comodidade e segurança para as
pessoas que requerem cuidados
especiais em banheiros portáteis;

Metro
linear

150

R$4,06

R$ 608,25

Unid./Di
ária

4

R$108,88

R$ 435,52

Nenhum ponto de retenção; Fácil
abertura da porta; Acesso fácil e
seguro para a cadeira de rodas. 19 E
20/10.

4.12

4.13

BANHEIROS
QUIMICOS Unid./Di
STANDARD:
Fornecimento
de ária
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. 10 UNDS POR DIA. 19 E
20/10
SERV. DE ATERRAMENTO TENDAS Serviço
5X5M: compreendendo: tendas
piramidais,
torres
de
delay,
barricadas, estruturas de octanorm,
estrutura PNE, house mix, etc.)
Ponto
de
aterramento
para
estruturas especiais: Serviço de
fornecimento e instalação de serviço
de ponto de aterramento para
estruturas especiais de diversos
tamanhos, atendendo a NBR 5410,
NBR 5419 e NR 10. Cada haste
deverá cobrir 03 (três) metros
lineares, para proteção contra falha
de isolação elétrica e descargas
atmosféricas. Materiais: 01 hastes

20

R$100,00

R$ 2.000,00

11

R$169,75

R$ 1.867,25

de aterramento 5/8” x 3m tipo
copeld; 01 fio de cobre com área
transversal de 16mm², medindo 01
metro; 01 conector de compressão
em latão ou cobre; Gel para
tratamento de solos de alta
resistividade; 01 abraçadeiras em
aço inox de 50mm. 01 SERVIÇO
PARA CADA TENDA.

4.14

4.15

SERV. DE ATERRAMENTO
PONTOS : Serviço de fornecimento
e instalação de serviço de ponto de
aterramento
para
estruturas
especiais de diversos tamanhos,
atendendo a NBR 5410, NBR 5419 e
NR 10. Cada haste deverá cobrir 03
(três)
metros
lineares,
para
proteção contra falha de isolação
elétrica e descargas atmosféricas.
Materiais: 01 hastes de aterramento
5/8” x 3m tipo copeld; 01 fio de
cobre com área transversal de
16mm², medindo 01 metro; 01
conector de compressão em latão ou
cobre; Gel para tratamento de solos
de
alta
resistividade;
01
abraçadeiras em aço inox de 50mm.
SENDO: 01 SERVIÇO PARA CADA
GERADOR, SENDO: 02 PORTICO DE
ENTRADA, 02 GERADORES, 02
PALCO GEO SPACE.
PASSA
CABOS:
Serviço
de
fornecimento,
montagem,
manutenção e desmontagem de
passa cabo para proteção. Prestação
de serviços de LOCAÇÃO E
INSTALAÇÃO DE “PROTECT CABLE
/ PASSA CABOS DE 5 VIAS
MEDINDO
90
CM
DE
COMPRIMENTO”, CONFORME NBR
5410, NBR 5419 E NR 10 - 30 M
LINEAR POR DIA. 19 E 20/10

Serviço

6

R$150,00

R$ 900,00

Serviço/
Metro
linear

60

R$38,09

R$ 2.285,40

4.14

4.15

4.16

KIT C/ 04 LAMPADAS -REFLETOR
HQI (400W)- Contratação de
empresa para montagem, operação,
manutenção e desmontagem de:
serviços de locação e instalação de
lâmpadas tipo “refletor tipo HQI de
400 watts”, conforme NBR 5410,
NBR 5419 E NR 10. (Item destinado
a iluminação de tendas 10x10;
06x06; 03x03 e Pórticos - 06
KITS/SERVIÇOS POR DIA - 19 E
20/10
TENDA CHAPEU DE BRUXA 5X5M
- 4 águas com armação em ferro
quadrado galvanizado dotadas com
calhas metálicas e revestida em lona
de PVC Branca anti-chama, com
altura mínima de 2 metros e
máxima de 3 metros de seus pés de
sustentação, estaqueadas com cabos
de aço e estacas arredondadas de no
mínimo 40 cm de profundidade, de
conformidade com o projeto básico
do evento. As tendas deverão estar
devidamente estabilizadas, travadas
e aterradas conforme normas ABNT.
11 UNIDADES POR DIA 19 E 20/10.
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 para fixação
de sistema de sonorização, Torres
de Daley, Postos de Observação da
PM e Porta Banner, etc. 30 M POR
DIA 19 E 20/10.

Kit/Serv
iço

12

R$148,75

R$ 1.785,00

Unid./Di
ária

22

R$395,50

R$ 8.701,00

Metro
linear/D
ia

60

R$10,64

R$ 638,40

4.17

4.18

GERADOR 180 KVA : 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. Com potência máxima
de regime de trabalho de 250kvas,
com combustível, operador, cabos
elétricos com comprimento de até
50 metros, até 50 metros de passa
cabos, extintor de incêndio ABC,
caixa intermediária de distribuição
elétrica
com
medidas
de
50x40x20cm
contendo
internamente 05 barra de cobre
sendo 03 fazes 01 neutro e 01 terra
isolado por epóxi, proteção externa
e altura do solo de 10cm. Período de
utilização do gerador de 12 horas e
sistema de aterramento com no
mínimo 03 haste de 5/8 e de 2,40 de
comprimento. 02 POR DIA 19 E
20/10
PAINEL DE ALTA DEFINIÇÃO DE
OUTDOOR (7 mm ): – 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

Unid./Di
ária

4

R$989,42

R$ 3.957,68

m²/DIA
RIA

36

R$290,77

R$
10.467,72

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. 18 M² POR
DIA 19 E 20/10.

4.19

SISTEMA
DE
SONORIZAÇÃO Unid./Di
MÉDIO PORTE SISTEMA DE P.A 01 ária
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 01 Mixing Console
Digital com no mínimo 48 canais
contendo o mínimo de 08
subgrupos, 24 vias auxiliares máster
LR, 04 bandas de equalização mais
01 paramétrico com ponto de
INSERT em todos os canais; 10
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 01 multicabo
com spleeter consert 48 com 04 sub
snake com multipinos ou similar;
BACK LINE 01 bateria completa
Pearl, Yamaha, Tama, Premier ou

2

R$4.425,00

R$ 8.850,00

4.20

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); 04
microfones sem fio UHF; 24
pedestais modelo Boom; 12 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 UND
POR DIA 19 E 20/10
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO MÉDIO Unid./Di
PORTE – 01 Consoles de iluminação ária
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; 8 elipsoidais de 36 graus;
16 lâmpadas par 64 foco 2 ou 5; 06
strobos atômic 3000; 2 máquinas de
fumaça
de
3000
watts;
2
ventiladores; 24 Movings beams; 3
refletores minibrutt de 6 lâmpadas;
2 técnico e 2 auxiliares. 01 UND
POR DIA 19 E 20/10.

2

R$2.639,50

R$ 5.279,00

4.21

PALCO GEO SPACE - Palco com Unid./Di
cobertura do tipo Geo Space modelo ária
1/4 de esfera, pé direito de 9,225mt,
fabricado em treliças no formato de
arco geodésico, em duroalumínio
soldado com liga 6351 – T6, alto
sustentados e revestidos em lona
MP 1400, anti chama e anti-fungos
comprovado
por
laudo
de
flamabilidade, na medida de 18,51 x
14,00 x 9,225 e piso medindo 19,20
x 15,40 com altura regulável de
0,50cm até 2,20m de altura, com
gride necessário para suportar
equipamentos
de
iluminação.
confeccionado em estrutura tubular
industrial do tipo aço carbono (liga
6013), revestido em compensado
multi laminado, fenólico, de 20mm.
Acabamento do palco em saia de
madeira revestida em TNT preto e
pintura do piso em pintado na cor
preta com tinta PVA/similar.
Estrutura é acompanhada de house
mix de PA com piso medindo 4,80 x
4,40x 0,50 de altura com coberta
medindo 4x4 modelo uma água
montada através de torres do P30
fabricado em alumínio, e house mix
de Monitor medindo 4,80 x 4,40 x
02,00 com cobertura medindo 4x4
modelo uma água montada através
de torres do P30 fabricado em
alumínio. Toda estrutura de palco
recebe guarda corpo de proteção
nas laterais e no fundo em grade
metálica com altura de 1,10 e
espaçamento entre tubos de 0,11cm
conforme exigências técnicas do
CBM-DF e Defesa Civil, O acesso ao
palco se dará por intermédio de 01
rampa, 02 escadas em material
antiderrapante com corrimão, sem
pontas e com proteção lateral,
estruturas complementares para
P.A/Fly e Telão nas laterais do
Palco. - A estrutura deverá ter ART
devidamente registrada junto ao
CREA-DF e memorial descritivo - 01

2

R$21.500,00 R$
43.000,00

UND DIA - 19 E 20/10.

TOTAL ESTRUTURA - R$

R$
107.486,48
R$
158.932,42

TOTAL GLOBAL - R$

ANEXOS
[ x ] EQUIPE DE TRABALHO (OBRIGATÓRIO)
[ x ] PLANO DE COMUNICAÇÃO
[

] PLANO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPLEMENTARES

[

] OUTROS. Especificar: __________________
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