PLANO DE TRABALHO – TERMO DE COLABORAÇÃO – PROJETO

QUADRO 01 Identificação do proponente
Nome da OSC: Instituto Mensagem de Paz
CNPJ: 05.761.745/0001-97

Endereço: Av. Paula Ferreira,3715

Complemento:

Bairro: Pirituba

CEP: 02915-100

Telefone: (011) 2362.8093

Telefone: (DDD)

Telefone: (DDD)

E-mail: juniorcn2003@gmail.com

Site: www.mensagemdepaz.org.br

Dirigente da OSC: Wagner Ribeiro dos Santos
CPF: 300.3003.308-55

RG:346323575 Órgão Expedidor: SSP-SP

Endereço do Dirigente: Celso Garcia 3200 Ap 45a
Dados do projeto
Nome do projeto: Festa do Trabalhador
Período de realização: 04 de maio a 20
Local de realização: Praça do Mirna, Av Antônio Carlos Benjamin dos Santos, 2985 de maio
e Rua Terezinha do Prado Oliveira. Próximo ao Céu Parelheiros - Via Pública
Nome do responsável técnico do projeto: Antônio Cerqueira Júnior

Nº do registro profissional:

Valor total do projeto: (SMC + Contrapartidas) R$ 553.820,00 ( SMC R$ 486.020,00 + Contrapartida R$ 67.800,00)

Horários de realização: 10h as 23h

QUADRO 2 Histórico do proponente, (Apontar de Forma Sucinta e Objetiva as atividades e eventos já realizados pela entidade/proponente, informando
ou nome do projeto/evento, ano e local de realização).
2000 – Hosana Brasil
2006 – Jornada Diocesana da Juventude
2012 – Jufra
2014 – Convocação - Osasco
2015 – Teatro a Paixão de Cristo- São Paulo
2016 -Hosana Feira – Bahia
2017- Acaso Não Sabeis –Minas Gerais

Quadro 03 – Histórico na Área Cultural. Apontar de Forma Sucinta e Objetiva as atividades e eventos já realizados pela entidade/proponente,
informando ou nome do projeto/evento, ano e local de realização
Música, Dança e Teatro
Para o desenvolvimento destas atividades, é realizado quinzenalmente o encontro para as aulas e ensaios de música, dança e teatro no qual é
posteriormente apresentado aos mais carentes de forma gratuita.
Trabalho com as crianças
Semanalmente é realizado também um trabalho com as crianças que freqüentam o Instituto onde além de receberem ORIENTAÇOES EDUCACIONAIS,
SÃO MINISTRADAS AULAS ARTES CÊNICA, NAS QUAIS SD CRIANÇAS ensaiam e apresentam peças de teatro.

Quadro 04 –Histórico da proponente em atividades desenvolvidas com o poder público (municipal, estadual ou federal). Apontar de Forma Sucinta e
Objetiva as atividades e eventos já realizados pela entidade/proponente, informando ou nome do projeto/evento, ano e local de realização
A Paixão de Cristo Peça Teatral em parceria com a Subprefeitura de Pirituba
Poeirão 3Vs - SMC
Primeiro de Maio - SMC
Festa Julina Nossa Senhora do Rócio - SMC
São João Consolação - SMC
Summer 360 - O Encontro - SMC
Summer 360 - SMC
Summer Beats DNJ - SMC
Show Colo de Deus - SMC
Encontro dos Nordestinos- SMC
Hosana São Paulo - SMC
Show Adoração e Vida - SMC
Aniversário de Parelheiros - SMC
Carnaval de Rua de Parelheiros - SMC

Quadro 05 – Nome do Projeto a ser Realizado na Parceria.
Festa do Trabalhador

Quadro 06 - Identificação do objeto principal a ser executado.
Evento cultural, aberto e democrático composto por apresentações musicais.

Quadro 07 – Descrição do Projeto. Descrever exatamente em que consiste o Projeto, de forma objetiva e conclusiva. Seria como o “Resumo do Projeto”.
A Festa do Trabalhador acontecerá pela terceira vez na Praça do Mirna no Extremo Sul da capital e em Parelheiros. É um Festival de música com bandas
da região e banda famosas como Jeito Moleque, Exaltasamba, Frank Aguiar, Busão do Forró dentre outros.
l
Quadro 08 – Justificativa do Projeto. Descrição da realidade que envolve o objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo e o alinhamento entre
essa realidade e as metas e objetivos a serem atingidos. Explicar o porque é importante a realização da Parceria com a SMC.
Esse projeto além é uma maneira de reunir e valorizar a comunidade, trazendo atrações de grande porte que atrairá um grande número de pessoas, mais
também valorizando os artistas locais, os quais sofrem com a falta de oportunidade devido a falta de eventos em suas regiões. Queremos com esse
projeto somar com as diretrizes de cultura da cidade que visa descentralizar e também abranger a periferia.

Quadro 09 – Objetivos e Metas – Explicar o que se pretende atingir e conquistar com o projeto a ser desenvolvido.
Atrair público do Bairro do Grajaú, Parelheiros e bairros vizinhos para evento, e cuidar para que o mesmo possa ocorrer de maneira pacífica, sem
ocorrências . Nosso meta é atingir um público mínimo de 10 a 15 mil pessoas por dia.

Quadro 10 – Plano de Trabalho – Descrever as etapas presentes no projeto a ser desenvolvido, incluindo de forma escrita todos os passos envolvidos na
execução do projeto.

Montagem dia 04/05 Horário : 00:00 as 10:00 Grajaú (Praça do Mirna)
Montagem de Palco : Descarregar estruturas, inicio medição, posicionamento de estruturas, piso, lona de teto, montagem P.A.
Estaiamento de palco
Montagem das Tendas somente estruturas Descarregar estruturas, inicio medição,
Posicionamento de estruturas metalicas Q 30 e Estaiamento
Placas de fechamento: Montagem áreas determinadas
Montagem Estrutura Painel de Led Outdoor
Montagem e estaiamento das Torres de Delay
Finalização montagem Barricadas até as 12hrs
Posicionamento de banheiros Químicos Padrão e PNE
Posicionamento das Grades até as 12hrs
Posicionamento do Gerador ate´as 12hrs
Finalização acabamento Posto Médico e Camarins
Finalização de Acabamento de palco carpete, lonas, lycras, etc
Comunicação Visual tendas e Palco, sanitários
Comunicação rota de fuga
Montagem de Som : Descarregar equipamentos, posicionamento, instalação, cabeamentos, passagem de som
Montagem da Iluminação : Descarregar equipamentos, posicionamento, instalação, cabeamentos, Testes de luz.
Passagem de Som e Luz
Montagem Paineld e LED Interno Palco e Externo e testes

Realização 04/05 - Horário 10:30 as 22:00
Alinhamentos das equipes e voluntários.
Posicionamento dos seguranças
Posicionamento da Ambulância
Realização do evento a partir das 11:00 as 23:00 Horas
Realização 05/05
Horário: 12 as 21:00
Desmontagem 05/05 e 6
Horário: Logo Após o Término do evento até as 18:00 do dia 06/05.
Montagem dia 18/05 - Parelheiros - Horário: 07 as 23
Montagem de Palco : Descarregar estruturas, inicio medição, posicionamento de estruturas, piso, lona de teto, montagem P.A.
Estaiamento de palco
Montagem das Tendas somente estruturas Descarregar estruturas, inicio medição,
Posicionamento de estruturas metalicas Q 30 e Estaiamento
Placas de fechamento: Montagem áreas determinadas
Montagem Estrutura Painel de Led Outdoor
Montagem e estaiamento das Torres de Delay Finalização montagem Barricadas até as 12hrs
Posicionamento de banheiros Químicos Padrão e PNE
Posicionamento das Grades
Posicionamento do Gerador
Montagem Camarim

Finalização de Acabamento de palco carpete, lonas, lycras, etc
Montagem de Som : Descarregar equipamentos, posicionamento, instalação, cabeamentos, passagem de som
Montagem da Iluminação : Descarregar equipamentos, posicionamento, instalação, cabeamentos, Testes de luz.
Passagem de Som e Luz
Montagem Paineld e LED Interno Palco e Externo e testes
Realização 19/05 - realização do evento
Desmontagem : 19/05 após o evento.
Quadro 11 - Metodologia - Descrição dos parâmetros a serem utilizados para aferição do cumprimento das metas. (Detalhar como se pretende atingir as
metas e como esse resultado será apresentado. Forma de Execução.
Nossa intuito é ter média de público 10 a 15 mil pessoas por dia de evento e que seja um evento muito bem organizado de maneira que possa atender os
mais variados perfis de público, do mais jovem ao mais velho. Para atrair esse público divulgaremos com cartazes e flyers no comércio local, redes
sociais:facebook e instagram, sites e páginas locais como o Grajaú Tem. Um dos requisitos para se ter todo o tipo de público no evento é cuidar bem da
segurança, sabemos que nas periferias há incidência maior de violência e abusos, portanto em parceria com a Polícia Militar, Guarda Municipal e um
número expressivo de segurança privada iremos proporcionar um evento organizado e seguro, obedecendo todas as normas dos órgãos públicos.

QUADRO 12 - Informar Locais e datas previstas para realização do projeto.
Praça do Mirna na Av Antônio Carlos Benjamin dos Santos, 2985 e Rua Terezinha do Prado Oliveira. Próximo ao Céu Parelheiros (Parelheiros)

Vigência do Evento: de 03/05/2019 a 20/05/2019, incluindo a pré e a pós-produção.

QUADRO 13 - Número previsto de participantes ou público total (se realizado em etapas descriminar por atividade)
Púbico Rotativo Estimado: 30.000 pessoas somando os três dias do evento.

QUADRO 14 Público Alvo
Moradores do Bairro Grajaú , Parelheiros e regiões vizinhas

QUADRO 15 Apoios e patrocínios (além da Secretária Municipal de Cultura)

Não tem

QUADRO 16 Cronograma de realização do projeto Descrição por datas de realização de cada atividade.
Cronograma de realização do projeto
Programação do Evento

04/05 Grajaú
11:00 Abertura e atendimento social( atendimento até as 17 horas)
14:00 - Atração Infantil - Alvin e os Esquilos
15:00 Gabriela Dias
16:00 Thiago Rocha (banda local)
17:30 Felipe Ossani
19:30 Dj Samuk
21:30 Exaltasamba
23:00 Encerramento
Programação 05/05 Grajaú
12:00 Abertura e atendimento social( atendimento até as 16horas)
14:00 - Brincadeiras e gincanas - Rua sem WIfi

15:00 Ta na Cabeça
16:00 MC Kevin
18:00 Big Up
19:30 - Jeito Moleque
21:00 - Encerramento
19/05 - Parelheiros
12:00 Abertura animação Locutor
14:00 Busão do Forró
16:00 Adriano Martins ( contratação direta SMC)
17:00 Animação Locutor e Dj
19:00 Frank Agiar
21:00 Encerramento

QUADRO 17 - Plano de divulgação/comunicação. (Detalhar quais serão as formas, canais e veículos a serem utilizados para comunicar e divulgar o evento)
Cartaz – colados nas igrejas, comércio local
Flyer – distribuídos em pontos estratégicos do bairro como portaria de prédios, comércio, praças, bares e outros
Rádio Onda FM
Redes Sociais: Facebook e Instagram
Carro de Som
Jornais de Bairro: Gazeta de Interlagos, Notícias da Região

QUADRO 18 Orçamento Geral – Valor Geral sem Contrapartida.

Valor: R$ 486.020,00

QUADRO 19 - Contrapartida da Entidade Proponente – Valor e Descrição.

Comunicação interna do evento: Banheiros, Saída de Emergência, Posto Médico - R$ 600,00
3 Ambulância: 7.200,00 (dias de evento e montagem)
Cachê Banda BIg Up: R$ 5.000,00
Cachê Jeito Moleque: R$ 30.000
Cachê Exaltasamba: 25.000,00
Galinha Pintadinha, Rua Sem Wi Fi, Alvin e os Esquilos: gratuitos
Total: R$ 67.800,00

Quadro 20 – Cronograma de realização do Projeto – Para cada Atividade/Meta. Conforme Exemplo.
Cronograma de realização do projeto (forma de execução do projeto e de cumprimento de metas a ela atreladas)
Metas/Etapas

Especificação

Unidade

Quantidade

Valor R$

Data início

Data término

Meta 1

Pré Produção

Etapa 1

Contratação de Estrutura

Diária

1179

R$ 302.580,00 maio

maio

Meta 2

Produção

Diária

465

R$ 183.440,00 maio

maio

Quadro 21 – Cronograma de Receitas e Despesas– Para cada Atividade/Meta. Conforme Exemplo.
Cronograma de desembolso
Periodicidade
Despesas
Valor (R$)
Receitas (descrição)
(semana, mês, ano...)
(descrição)
maio
Apoio da Secretaria de Cultura
Pré Produção
R$ 302.580,00
maio
Apoio da Secretaria de Cultura
Produção
R$ 183.440,00
Total:
R$ 486.020,00

Descrição

Parcela Única

Total

Pré Produção

R$ 302.580,00

R$ 302.580,00

Produção

R$ 183.440,00

R$ 183.440,00

Total

R$ 486.020,00

R$ 486.020,00

Quadro 23 – Orçamento de Despesas Gerais
Dia 4 e 5 de maio
Orçamento
Detalhado
Especificação
Materiais

Descrição detalhada de cada item
Locação de Gerador 250 kwa

Unidade de
medida
2 diária

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

3

R$ 2.200,00

R$ 13.200,00

Sonorização -P. A.Multicabo de no mínimo 48 vias c/ splitter para monitor,01 mesa de
Som(PM5D RH,Digidesign) 01 Sistema de P.A. 12 lines por lado, 8 subs.01 Front Fill; 01
Housemix (com no minimo 30 cm do chão, à 30 metros do palco e centralizado em relação ao
PA).
1 Sistema de comunicação eficiente entre House Mix e PA Delay 2 torres,6 lines e 4 subs por
lado MONITOR 01 Sistema de SideFillEstereo, 01 sistema de Sub, com 2 falantes de18” para
bateria,10 Monitores Clair, SM400,10 Pedestais de microfone,20 Direct Box Ativo,01 mesa de
Som - PM5D RH,10 praticáveis padrão Rosco com pés telescopio, com superfície
antiderrapante (carpete ou forração), 06 microfones sem fio Beta58 UHF (Shure),06
Microfones Shure Sm 58,06 Microfones Shure Sm 57,Cabos diversos para o ligação do
sistema,Microfonação para bateria SHURE ,1 Sistema de Baixo (AMPEG, GK)
2 Fender Twin ou JCM900,1 Bateria Importada com peles novas completa com Banco e 3
estantes girafa,8 SubSnake de 12 vias multipino,50 cabos XLR.10 cabos P10

2 diária

1

R$ 14.300,00

R$ 28.600,00

Painel de Led - P6 72 placas 60x60 = fundo de palco 6x8 e 2 laterais 4x3 outdoor.

2 diária

1

R$ 13.500,00

R$ 27.000,00

Empresa de Iluminaçao -20 Par Led Rgbwa, 04 Atomic,04 Elipso,12 Lâmpadas par f5,28 Beam
5R, 02 Fog com ventilador, 08 Mini brut sendo 4 calhas,04 Jarag, 24 Canais de dimmer, 24
Canais Power, Gride 12x8+travessa Q30.

2 diária

1

R$ 10.200,00

R$ 20. 400,00

Palco Locação de Palco 14x10 Cobertura: estrutura com 14,0m de frente x 10,0m de fundo x
3,5m de pé-direito (livre). Piso: 16,0m de frente x 10,0m de fundo, a altura do piso poderá ser
solicitada em : 0,5 metro, 1,0 metro ou 1,5 metro em relação ao solo. Demais itens: Escadas,
guarda-corpo, fechamentos, sustentação de som, house mix.

2 diária

1

R$ 12.500,00

R$ 25.000,00

Banheiro Químico Padrão Locação de Cabina Sanitária Química, Individual e Portátil, com teto
translúcido, piso antiderrapante, janelas de ventilação, trava interna de segurança, contendo
vaso sanitário (tanque de dejetos com descarga), espelho e higienizador com gel, para lavagem
a seco e assepsia das mãos, medindo aproximadamente: 2,00 metros de altura interior, 1,20
metros de largura interior, 1,20 de profundidade e 0,50 metros de altura do assento, com
abertura da porta em aproximadamente 180°.

2 diária

54

R$ 290,00

R$ 31.320,00

Banheiro Químico PNE Locação de Cabina Sanitária Química, individual e portátil, modelo para
Portadores de Necessidades Especiais (PNE), com teto translúcido, piso antiderrapante, janelas
de ventilação, trava interna de segurança, contendo vaso sanitário (tanque simples de dejetos),
espelho, higienizador com gel, para lavagem a seco e assepsia das mãos, medindo
aproximadamente: 2,00 metros de altura interior, 1,20 metros de largura interior, 1,20 de
profundidade e 0,50 metros de altura do assento, com vão de porta mínimo de 1,10m,
abertura da porta em aproximadamente 180° e rampa de acesso para cadeirantes

2 diária

6

R$ 300,00

R$ 3.600,00

Caçamba 5m³- depósito de lixo de todo o evento

2 diária

4

R$ 650,00

R$ 5.200,00

Fechamento -Estrutura metálica no perfil retangular galvanizado com Dimensões 2,00 x 2,10
metros (comprimento x altura)

2 diária

150

R$ 20,00

R$ 6.000,00

Estrutura Box Truss -01 Estrutura Treliçada em Q 30 area livre de 8m largura x 4m de altura
com base para sustentação de PAINEL DE LED de fundo de palco.02 Estruturas Treliçada em Q
30/ tubular de encaixe em aço galvanizado área livre de 6m largura x 3m altura com base para
sustentação de PAINEL DE LED OUTDOOR,02 Torres de Atraso de Sinal (DELAY) Fly PA em
formato pé de galinha em estrutura treliçada Q 30 com base de apoio tipo ground support,
haste de sustentação de altura minima de 8 metros, incluindo talha manual para 1.000 kilos,
Gride

2 diária

5

R$ 900,00

R$ 9.000, 00

Grades Metálicas Locação de Grades de proteção e isolamento, de perfis tubulares de aço
galvanizado, aço carbono ou duralumínio. Medidas: altura de 1,00m – comprimento de 2,00m.

2 diária

150

R$ 20,00

R$ 6.000,00

Posto Médico - completo com tenda 5x5m, fechamento em octanorm4x4m, ar condicionado,
piso, pia, pontos de iluminação e tomadas -com ART

2 diária

1

R$ 2.200,00

R$ 4.400,00

Camarim - Tenda Estrutura tubular em aço galvanizado ou alumínio, Cobertura em Lona de
PVC de 5 metros por 5 metros, pé-direito deverá ser de no mínimo 2,70 metros, a partir do
solo e com instalação de um ponto de luz (luminária) energizado fechamento 04 lados e porta
em octanorm, acabamento em piso interno com forração tipo carpete, ar condicionado,
Mobiliario para Camarim composto de 02 sofas, 02 pufs, 01 mesa de apoio, 01 arara, 01
espelho em cada.

2 diária

4

R$ 1.500,00

R$ 12.000,00

2 diária

60

R$ 60,00

R$ 7.200,00

2 diária

10

R$ 600,00

R$ 12.000,00

Barricada - contenção e pânico
Tenda 5x5 Estrutura tubular em aço galvanizado ou alumínio, Cobertura em Lona de PVC de 5
metros por 5 metros, pé-direito deverá ser de no mínimo 2,70 metros, a partir do solo e com
instalação de um ponto de luz (luminária) energizado.
Sub Total
Materiais
Serviços

R$ 210.920,00
Empresa de Serviço de Produção e organização do evento - equipe responsável por toda
organização, acompanhando montagem, desmontagem, controle de acesso, artístico,
produção, staff externos e internos, apoio logístico consideranto 15 portões de entrada de
público e pontos estratégicos de todo o complexo

2 diárias

12

R$ 400,00

R$ 9.600,00

Cachê Thiago Rocha

1 diárias

1

R$ 2.000,00

R$ 2.000,00

Cachê Gabriela Dias

1 diárias

1

R$ 1.000,00

R$ 1.000,00

Cachê Dj Samuk

1 diárias

1

R$ 1.000,00

R$ 1.000,00

Cachê Ta na Cabeça

1 diárias

1

R$ 2.520,00

R$ 2.520,00

Cachê Cantor Felipe Ossani

1 diárias

1

R$ 2.000,00

R$ 2.000,00

Cachê MC Kevin

1 diaria

1

R$ 1.000,00

R$ 1.000,00

Brigadista - bombeiro civil - homens e mulheres que formam a brigada de incêndio e zela para
que não haja acidentes e as normas de segurança sejam cumpridas de acordo com a lei.
Assessoria Juridica - obtenção de toda documentação do evento, planta, alvará, avcb, entrada
em todos os órgãos públicos, acompanhamento de toda parte jurídica e exigências legais ao
evento junto aos órgãos
Empresa de Segurança Serviços de Segurança em eventos, entende-se pelo termo agente de
segurança, homens e/ou mulheres, uniformizados, devidamente capacitados para atuar na
ordem e respeito com o público, evitando, preventivamente qualquer tipo de discussão e
enfrentamentos durante
Empresa de Serviço de Montagem e Desmontagem - carregadores, que irão carregar todo
equipamento, ajudar na montagem, serviço esse não incluso nas empresas já contratadas.
Empresa de Limpeza Serviços de limpeza, visando à obtenção de adequadas condições de
salubridade e higiene do local. Considerando o agente de limpeza o indivíduo que recolhe os
detritos, varrição e acondicionamento dos detritos em sacos plásticos nas áreas de realização
ao evento deixando o local limpo.

2 diárias

28

R$ 250,00

R$ 14.000,00

Período

1

R$ 12.000,00

R$ 12.000,00

2 diária

60

R$ 303,00

R$ 36.360,00

3 diárias

15

R$ 180,00

R$ 8.100,00

2 diárias

28

R$ 220,00

R$ 12.320,00

Sub total de serviços

R$ 101.900,00

Total geral

R$ 312.820,00

Dia 19 de maio
Orçamento
Detalhado
Especificação
Materiais

Descrição detalhada de cada item
Locação de Gerador 250 kwa

Unidade de
medida
1 diária

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

3

R$ 2.200,00

R$ 6.600,00

Sonorização -P. A.Multicabo de no mínimo 48 vias c/ splitter para monitor,01 mesa de
Som(PM5D RH,Digidesign) 01 Sistema de P.A. 12 lines por lado, 8 subs.01 Front Fill; 01
Housemix (com no minimo 30 cm do chão, à 30 metros do palco e centralizado em relação ao
PA).
1 Sistema de comunicação eficiente entre House Mix e PA Delay 2 torres,6 lines e 4 subs por
lado MONITOR 01 Sistema de SideFillEstereo, 01 sistema de Sub, com 2 falantes de18” para
bateria,10 Monitores Clair, SM400,10 Pedestais de microfone,20 Direct Box Ativo,01 mesa de
Som - PM5D RH,10 praticáveis padrão Rosco com pés telescopio, com superfície
antiderrapante (carpete ou forração), 06 microfones sem fio Beta58 UHF (Shure),06
Microfones Shure Sm 58,06 Microfones Shure Sm 57,Cabos diversos para o ligação do
sistema,Microfonação para bateria SHURE ,1 Sistema de Baixo (AMPEG, GK)
2 Fender Twin ou JCM900,1 Bateria Importada com peles novas completa com Banco e 3
estantes girafa,8 SubSnake de 12 vias multipino,50 cabos XLR.10 cabos P10

1 diária

1

R$ 14.300,00

R$ 14.300,00

Painel de Led - P6 72 placas 60x60 = fundo de palco 6x8 e 2 laterais 4x3 outdoor.

1 diária

1

R$ 13.500,00

R$ 13.500,00

Empresa de Iluminaçao -20 Par Led Rgbwa, 04 Atomic,04 Elipso,12 Lâmpadas par f5,28 Beam
5R, 02 Fog com ventilador, 08 Mini brut sendo 4 calhas,04 Jarag, 24 Canais de dimmer, 24
Canais Power, Gride 12x8+travessa Q30.

1 diária

1

R$ 10.200,00

R$ 10.200,00

Palco Locação de Palco 14x10 Cobertura: estrutura com 14,0m de frente x 10,0m de fundo x
3,5m de pé-direito (livre). Piso: 16,0m de frente x 10,0m de fundo, a altura do piso poderá ser
solicitada em : 0,5 metro, 1,0 metro ou 1,5 metro em relação ao solo. Demais itens: Escadas,
guarda-corpo, fechamentos, sustentação de som, house mix.

1 diária

1

R$ 12.500,00

R$ 12.500,00

Banheiro Químico Padrão Locação de Cabina Sanitária Química, Individual e Portátil, com teto
translúcido, piso antiderrapante, janelas de ventilação, trava interna de segurança, contendo
vaso sanitário (tanque de dejetos com descarga), espelho e higienizador com gel, para lavagem
a seco e assepsia das mãos, medindo aproximadamente: 2,00 metros de altura interior, 1,20
metros de largura interior, 1,20 de profundidade e 0,50 metros de altura do assento, com
abertura da porta em aproximadamente 180°.

R$ 15.660,00
1 diária

54

R$ 290,00

Sub Total
Materiais

Banheiro Químico PNE Locação de Cabina Sanitária Química, individual e portátil, modelo para
Portadores de Necessidades Especiais (PNE), com teto translúcido, piso antiderrapante, janelas
de ventilação, trava interna de segurança, contendo vaso sanitário (tanque simples de dejetos),
espelho, higienizador com gel, para lavagem a seco e assepsia das mãos, medindo
aproximadamente: 2,00 metros de altura interior, 1,20 metros de largura interior, 1,20 de
profundidade e 0,50 metros de altura do assento, com vão de porta mínimo de 1,10m,
abertura da porta em aproximadamente 180° e rampa de acesso para cadeirantes

1 diária

6

R$ 300,00

R$ 1.800,00

Estrutura Box Truss -01 Estrutura Treliçada em Q 30 area livre de 8m largura x 4m de altura
com base para sustentação de PAINEL DE LED de fundo de palco.02 Estruturas Treliçada em Q
30/ tubular de encaixe em aço galvanizado área livre de 6m largura x 3m altura com base para
sustentação de PAINEL DE LED OUTDOOR,02 Torres de Atraso de Sinal (DELAY) Fly PA em
formato pé de galinha em estrutura treliçada Q 30 com base de apoio tipo ground support,
haste de sustentação de altura minima de 8 metros, incluindo talha manual para 1.000 kilos,
Gride

1 diária

5

R$ 900,00

R$ 4.500,00

Grades Metálicas Locação de Grades de proteção e isolamento, de perfis tubulares de aço
galvanizado, aço carbono ou duralumínio. Medidas: altura de 1,00m – comprimento de 2,00m.

1 diária

150

R$ 20,00

R$ 3.000,00

Camarim - Tenda Estrutura tubular em aço galvanizado ou alumínio, Cobertura em Lona de
PVC de 5 metros por 5 metros, pé-direito deverá ser de no mínimo 2,70 metros, a partir do
solo e com instalação de um ponto de luz (luminária) energizado fechamento 04 lados e porta
em octanorm, acabamento em piso interno com forração tipo carpete, ar condicionado,
Mobiliario para Camarim composto de 02 sofas, 02 pufs, 01 mesa de apoio, 01 arara, 01
espelho em cada.

1 diária

4

R$ 1.500,00

R$ 6.000,00

Barricada - contenção e pânico

1 diária

60

R$ 60,00

R$ 3.600,00
R$ 91.660,00

Serviços

Empresa de Serviço de Produção e organização do evento - equipe responsável por toda
organização, acompanhando montagem, desmontagem, controle de acesso, artístico,
produção, staff externos e internos, apoio logístico consideranto 15 portões de entrada de
público e pontos estratégicos de todo o complexo

1 diárias

12

R$ 400,00

R$ 4.800,00

Cachê Cantor Frank Aguiar

1 diárias

1

R$ 40.000,00

R$ 40.000,00

Brigadista - bombeiro civil - homens e mulheres que formam a brigada de incêndio e zela para
que não haja acidentes e as normas de segurança sejam cumpridas de acordo com a llei.

1 diárias

28

R$ 250,00

R$ 7.000,00

1 diária

60

R$ 303,00

R$ 18.180,00

2 diárias

15

R$ 180,00

R$ 5.400,00

1 diárias

28

R$ 220,00

R$ 6.160,00

Empresa de Segurança Serviços de Segurança em eventos, entende
entende-se pelo termo agente de
segurança, homens e/ou mulheres, uniformizados, devidamente capacitados para atuar na
ordem e respeito com o público, evitando, preventivamente qualquer tipo de discussão e
enfrentamentos durante
Empresa de Serviço de Montagem e Desmontagem - carregadores, que irão carregar todo
equipamento, ajudar na montagem, serviço esse não incluso nas emp
empresas já contratadas.
Empresa de Limpeza Serviços de limpeza, visando à obtenção de adequadas condições de
salubridade e higiene do local. Considerando o agente de limpeza o indivíduo que recolhe os
detritos, varrição e acondicionamento dos detritos em sacos plásticos nas áreas de realização
ao evento deixando o local limpo.
Sub total de serviços

R$ 81.540,00

Total geral

R$ 173.200,00

Wagner Ribeiro dos Santos
Presidente

