Associação Aliança de Misericórdia
Rua Avanhandava, 616, Bela Vista, São Paulo/SP CNPJ:
04.186.468/0001-73 Fone: (11) 3120-9191
www.misericordia.com.br/alianca-social

MODELO PLANO DE TRABALHO – TERMO DE COLABORAÇÃO – PROJETO

QUADRO 01 Identificação do proponente
Nome da OSC: Associação Aliança de Misericórdia
CNPJ: 04.186.468/0001-73

Endereço: Rua Avanhandava, 616

Complemento: -----

Bairro: Bela Vista

CEP: 013006-000

Telefone: (DDD)

Telefone: (DDD)

Telefone: (DDD)

E-mail: institucional@misericordia.com.br

Site: https://misericordia.com.br/

Dirigente da OSC: Leandro Rasera Adorno
CPF: 344.174.108-01

RG: 43.974.659-0

Órgão Expedidor: SSP-SP

Endereço do Dirigente:

Dados do projeto
Nome do projeto: Vigília de Pentecostes SP 2019
Local de realização: Vale do Anhangabaú
Nome do responsável técnico do projeto: Kauê Angelotti Gregorio
Valor total do projeto: R$ (SMC + Contrapartidas) 400.000,00

Período de realização: 07 à 10 de junhjo
de 2019
Nº do registro profissional:

Horários de realização: O dia todo,
considerando montagem e evento
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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).
A Aliança de Misericórdia é uma associação civil, de natureza filantrópica, sem fins econômicos, fundada no ano 2.000 na cidade de São Paulo, a maior cidade da
América do Sul, marcada por profundas desigualdades sociais, e realiza trabalho de reintegração social, educacional, cultural, artístico, profissional e familiar para
a população em situação de alta vulnerabilidade social, com o desejo de ajudar a transformar a realidade dessas pessoas desprovidas de direitos fundamentais.
Presente em mais de 60 cidades brasileiras e 7 países, suas atividades têm finalidade socioeducativa e sociocultural visando à formação integral e global da pessoa
a nível humano, e a promoção integral de todos os cidadãos sem distinção de pessoa.
Na cidade de São Paulo, a Aliança está presente nas seguintes localidades: (1) Comunidade do Moinho, com um Centro de Educação Infantil e um Centro para
Crianças e Adolescentes, que atende um total de 220 crianças.; (2) Parque Taipas, com espaço de formação e profissionalização chamado Vila Cuore, dois Centros
de Educação Infantil, um Centro para Crianças e Adolescentes, um Sistema de Atendimento Social à Família e quatro casas lares para crianças e adolescentes,
que somados atendem mais 500 pessoas; (3) Brás, com atendimento de 450 pessoas em situação de rua; (4) Campos Elíseos, com capacidade de acolhimento de
idosos em situação de rua; e (5) Jardim Tremembé, que possui uma casa de acolhimento para 10 crianças e meninas adolescentes.
Todos os serviços da Aliança de Misericórdia priorizam a transformação social, principalmente, por meio da cultura, educação e esporte.

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
2004 a 2007 – Oficina de TV, desenvolvido nas casas de acolhida da Associação, destinado as pessoas que se encontravam em situação de exclusão social. Capacitou 20
alunos na técnica audiovisual. Alguns integram o setor de comunicação da entidade.
2005 e 2006 – Projeto Nova Canção, musicalização para 40 crianças e adolescentes do abrigo Casas Naim que se encontram em situação de rua, maus tratos e
vulnerabilidade social. O projeto ofereceu cursos de violão, flauta doce, teclado, percussão, computação musical e teoria musical, além da criação de um grupo musical.
Desde 2007 – Atividades de iniciação musical e teatral para membros da Aliança. Desde sua inauguração, já foram produzidos e apresentados diversos espetáculos.
2008 – Projeto Avoarte, para crianças e adolescentes de 5 a 17 anos vindas de regiões de alta vulnerabilidade social, oferecendo atividades como: biblioteca, oficina de
leitura e escrita, música, dança, teatro, brinquedoteca, atividades circenses e esportivas. O Avoarte teve como foco o combate à exploração do trabalho infantil e outras
formas de violação de direitos, resgatando a cidadania, a valorização da identidade cultural, a convivência familiar e comunitária, a inclusão e permanência com sucesso na
escola.
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2012 a 2014 – Circo da Misericórdia – Apresentações, inclusive em hospitais, através de diversas áreas culturais.
2012 a 2018 – Oficinas de Geração de Renda – Arteterapia, para mulheres, homens e idosos que se encontravam em situação de alta vulnerabilidade social.
2014 a 2015 – Pontes entre cantos, projeto que visou o acesso à cultura, lazer, entretenimento e socialização de pessoas em situação de alta vulnerabilidade social.
2016 – Show ACORDI, grupo musical de membros da Aliança de Misericórdia.
2018 – Oficinas de Artes Plásticas, com papelão, para crianças e adolescentes em parceria com os designers Campana.
2018 – Atividades Culturais para Idosos em Situação de Rua, com os temas: Cine e Debate, Artesanato e Expressão Cênica

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 Associação Aliança de Misericórdia possui diversos atendimentos a pessoas em situação de vulnerabilidade social e a primeira parceria com a
Prefeitura de São Paulo aconteceu em 2003, com um serviço de atendimento às famílias, atual SASF Maria Paola.
Atualmente,
a Aliança possui convênios com a Prefeitura de São Paulo via Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social, além de termo de fomento com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, sendo eles: (1) CEI Misericórdia
I; (2) CEI Misericórdia II; (3) Restaura-me, serviço de atendimento à pessoas em situação de rua; (4) Morada Nova Luz, centro de acolhimento para
idosos; (5) Casa Lar Aliança, casa de acolhimento para criança e adolescente; (6) Centro para Crianças e Adolescentes Padre Pio; (7) Sistema de
Atendimento Social à Família Maria Paola; (8) Casa Lar Maria Paola e (9) ArtEscola, projeto artístico, cultural e educacional para crianças e
adolescentes da Vila Cuore. Estes serviços realizados pela Aliança oferecem atividades educacionais, culturais e artísticas como ferramentas de
transformação social, sociabilidade e inclusão.
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Quadro 05 – Nome do Projeto a ser Realizado na Parcria.
Vigília de Pentecostes SP 2019

Quadro 06 - Identificação do objeto principal a ser executado.
Evento cultural, aberto e democrático composto por apresentações artísticas e oficinas culturais, promovendo a cultura e paz. O acesso à Vigília de
Pentecostes SP 2019 é gratuito e livre, assegurando acessibilidade a todos. O evento terá 16 horas de duração contínuas, conforme programação
descrita no Quadro 16.

Quadro 07 – Descrição do Projeto. Descrever exatamente em que consiste o Projeto, de forma objetiva e conclusiva. Seria como o
“Resumo do Projeto”.

A Vigília de Pentecostes São Paulo 2019 é um projeto de cultura e Economia Criativa, composto por uma programação de 18 de atividades
gratuitas: apresentações artísticas, oficinais e palestras de cunho cultural, além de temas transversais como cidadania e bem-estar.
O evento ocorrerá no Vale do Anhangabaú, centro de São Paulo, local de fácil acesso por meio de transporte público. Público estimado de
10 mil pessoas entre às 18h do sábado, dia 08 de junho, até às 10h do domingo, dia 09 de junho.
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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.
O projeto Vigília de Pentecostes São Paulo 2019 é um projeto de resgate e salvaguarda de festejo histórico-cultural da cidade de São Paulo. As
atividades que compõe o projeto, que serão oferecidas de maneira gratuita à população, visam democratizar o acesso aos bens culturais, bem
como fortalecer a cadeia da economia criativa da cidade, além de garantir ação social por meio da arrecadação de alimentos para doação a
locais de atendimento às pessoas em estado de vulnerabilidade social.
Serão 16 horas de programação ininterrupta no centro de São Paulo, no Vale do Anhangabaú, local de fácil acesso por meio de transporte
público. O projeto tem como característica ocupar espaço público para sociabilização cultural e para criação de uma cultura de pertencimento aos
Quadro
09 – Objetivos
e Metas
– Explicar odeque
se pretende
atingir e conquistar
o projeto
desenvolvido.
festejos históricos,
haverá
a disponibilização
tendas
para as comunidades
que irão com
se deslocar
atéaoser
evento,
onde irão disponibilizar venda de
artesanatos e afins, fortalecendo e gerando renda para essas comunidades de extremas localização na cidade de São Paulo.
A cidade de São Paulo possui o maior calendário de eventos do país (um dos maiores do mundo) e se destaca por este volume, mas também
pela diversidade e multiplicidade dos eventos, festejos e comemorações realizadas. O projeto Vigília de Pentecostes São Paulo 2019 tem como
meta atender 10 mil pessoas em suas atividades previstas, buscando entretenimento e conhecimento cultural e histórico.
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Quadro 09 – Objetivos e Metas – Explicar o que se pretende atingir e conquistar com o projeto a ser desenvolvido.
Realizar a Vigília de Pentecostes 2019, no Vale do Anhangabaú, entre os dias 08 e 09 de junho, para 10 mil pessoas;
Atender por meio de atividades culturais e de economia criativa 10 mil pessoas de forma gratuita
Garantir acesso universal e democrático à cultura e economia criativa aos munícipe de São Paulo e Grande São Paulo
Realizar 18 ações culturais, entre apresentações artísticas, oficinas e palestras de cidadania e bem-estar.
Arrecadar 1.000 quilos de alimentos para doação em creches e serviços de acolhimento, que serão selecionadas pela equipe de trabalho do
projeto.
Manter viva tradição histórico-cultural da cidade de São Paulo.

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.
Dia 05/06
Montagem de palco
Montagem de tendas
Montagem de Som
Montagem de Iluminação
Instalação do Grupo Gerador
Posicionamento de banheiros químicos, incluindo PNE
Disposição dos gradis
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Dia 08/06

Reunião com staff e grupo de trabalho
Disposição das ambulâncias
Passagem de som
Início do evento às 18h

Dia 09/06

Continuação do evento
Encerramento às 10h
Início da desmontagem geral

Dia 10/06
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.
Término da desmontagem do evento
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A equipe de produção do evento irá acompanhar a execução do plano de trabalho e da programação como um todo, objetivando o cumprimento das
metas do projeto, principalmente, de manter uma proposta familiar, de cunho cultural e social. Desta forma, facilitará a manutenção do público,
estimado em 10.000 pessoas, principalmente da capital paulista.
A condição de acesso ao público, será de entrada gratuita sem a retirada de ingressos antecipados, porém, as entradas para o Vale do Anhangabaú
serão monitoradas pela equipe de segurança contratada pelo projeto e prevista financeiramente na Planilha Orçamentária.
As atividades de Oficinas acontecerão junto às tendas que farão parte da “Feira Vocacional”. Um conjunto dessas tendas será fornecido à
comunidades que farão parte da divulgação do projeto e irão contribuir para ampliar a programação do evento, apresentando histórias e fatos.
A programação artística que irá compor o palco, estará sob responsabilidade da equipe de produção, que será contratada específicamente para este
projeto. Haverá uma praça de alimentação para consumo interno do público a preço popular, garantindo assim, a segurança e integridade física
evitando que o público percorre longas distâncias atrás de alimento, e garantindo também a segurança alimentar, com fornecedores certificados.
As tendas, serão cedidas às comunidades de assistência social que vão contribuir com a divulgação, promovendo intervenções e venda de artesanato,
contribuindo assim, com a geração de renda para suas atividades sociais.
Toda as etapas de pagamentos, controle de fornecedores, prestação de contas e demais atividades financeiras/administrativas estarão ligadas a
equipe de Coordenação Administrativa e Assistente Administrativo, iniciando e encerrando o ciclo do projeto.
As comunidades que estarão contribuindo com a divulgação, irão estimular a doação de 1 kg de alimento não perecível à população que irá participar
do projeto, alimento este, será encaminhado pela instituição proponente à abrigos e lares necessitados de seu conhecimento.
Todas as etapas do projeto estarão alinhadas a Constituição Federal em seus artigos: 23, inciso V, que especifica “V “proporcionar os meios de
acesso à cultura, ...”, Art. 215 e 216, em todos os seus incisos, porém, especialmente o “IV democratização do acesso aos bens de cultura”.

QUADRO 12 - Informar Locais e datas previstas para realização do projeto

Vale do Anhangabaú, Centro, São Paulo-SP

Data do evento: 05/06 e 10/06, conforme Quadro 16

Vigência do Projeto: 05/06/2019 à 10/06/2019
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QUADRO 13 - Número previsto de participantes ou público total (se realizado em etapas descriminar por atividade)

QUADRO 14 Público Alvo
Público total estimado: 10.000 pessoas
O público-alvo será composto predominantemente por idosos e adultos, interessados em festas tradicionais. Um segundo recorte será de
crianças e adolescentes, que acompanharão os familiares ao evento
Público direto | meta: 10 mil pessoas
Público indireto | transeuntes no local: cerca de 1 mil pessoas

QUADRO 14 Público Alvo
O público-alvo será composto predominantemente por idosos e adultos, interessados em festas tradicionais. Um segundo recorte será de
crianças e adolescentes, que acompanharão os familiares ao evento
Público direto | meta: 10 mil pessoas
Público indireto | transeuntes no local: cerca de 1 mil pessoas

QUADRO 15 Apoios e patrocínios (além da Secretária Municipal de Cultura)
Não tem
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QUADRO 16 Cronograma de realização do projeto. Descrição por datas de realização de cada atividade
18h00 CERIMÔNIA DE ABERTURA DO EVENTO
19h30 INTERVALO COM INTERAÇÃO DE PALCO COM DJ E PALESTRAS
20h00 Show com a Banda: ALIANÇA DE MISERICÓRDIA
22H00 Show: DUNGA PHN
23h00 Apresentação de Dança: Ministério de Artes
00h00 Show com a Banda: DOMINUS
01h15 INTERVALO COM INTERAÇÃO DE PALCO COM DJ ANGELUS E PALESTRAS
01h45 Show com a Banda: MISSIONÁRIO SHALOM (Banda brasileira fundada em 1998)
03h00 Show: EROS BIONDINI
04h00 INTERVALO COM INTERAÇÃO DE PALCO COM DJ ANGELUS E PALESTRAS
04h30 Show: DIEGO FERNANDES
05h45 Apresentação Circense: Cia
06h15 Show: ADRIANA ARYDES
08h30 CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO
10H00 TÉRMINO DO EVENTO
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QUADRO 17 - Plano de divulgação/comunicação. (Detalhar quais serão as formas, canais e veículos a serem utilizados para
comunicar e divulgar o evento )


Flyers – distribuição dentro das comunidades que farão parte do público do projeto, em locais e comércios em diversas regiões da
cidade
 Cartazes A3 – fixação nas comunidades, comércios e demais locais;
 Assessoria de Imprensa do Projeto, serviço descrito como:
Estudo / pesquisa sobre o tema e o evento, Organização de coletiva de imprensa do lançamento do evento, Produção e disparo para a imprensa de
até dez (10) releases, um por semana, a partir da aprovação do projeto, até pós-evento, Follow up com jornalistas / comunicadores antes, durante e
pós-evento, Prospectar entrevistas junto às mídias onde integrantes do evento sejam as fontes de informação (os entrevistados), Produzir os roteiros
de quatro vídeos: apresentação do evento; teaser do sábado para passar no domingo; vídeo pós-evento de 59 segundos para as redes sociais, e
videoclipe de até dez (10 minutos), Gerenciar os conteúdos das ações de marketing digital junto às redes sociais. Dirigir e produzir as entrevistas com
autoridades, artistas e público, nos dois dias do evento, material este que fará parte do videoclipe do evento, RH- quatro (2) jornalistas trabalhando
antes, durante e pós-evento. (transporte e alimentação por conta do contratado), Negociar e gerenciar veiculação de propaganda em redes de
televisão, bem como a produção dos conteúdos. Equipe com 2 jornalistas e um assistente, trabalhando em tempo integral no pré evento, durante e
pós evento.
 Equipe Para Marketing Digital, incluindo impulsionamento de mídia;
Branding: Identidade visual e Manual de identidade, Arte para cartaz e para flyer; E-mail Marketing.Desenvolvimento de hotsite: Hotsite interativo
com informações sobre o evento; Guia de acessos / como chegar; Programação / informação sobre evento; Análise de acessos; Produção
Audiovisual: Teaser de '59seg para redes sociais e adaptado de '29 para whatsApp; Roteiro: Imagens da cidade / Convites (captação de imagens
in loco); Produção de vídeo de ‘30seg (comercial para a TV); Edições, finalizações e publicações dos vídeos; Mídias sociais: Gerenciamento de
mídias sociais (Facebook / Instagram); Estruturação e criação de mídias; Três (3) Publicações semanais; Criação de artes e banners (3); Interação
básica com o público; Métricas e resultados; Incluso valor de impulsionamento. Equipe com 3 profissionais.
 Cobertura total do evento com equipe profissional de foto e vídeo, incluindo produção de material com resultados e demonstração
geral:
03 câmeras para transmissão simultânea, 1 grua de 8 metros, 1 câmera móvel, switcher de corte com saída para painel de led e
streaming, captação e gravação de imagens de palco, público, camarim e em geral, para edição de quatro vídeos: teaser do sábado

Associação Aliança de Misericórdia
Rua Avanhandava, 616, Bela Vista, São Paulo/SP CNPJ:
04.186.468/0001-73 Fone: (11) 3120-9191
www.misericordia.com.br/alianca-social

para passar no domingo, vídeo pós-eventos de 59 segundos e videoclipe de até 10 minutos. Equipe de 18 pessoas, transporte e
alimentação por conta do contratado.

QUADRO 18 Orçamento Geral – Valor Geral sem Contrapartida.

R$ 400.000,00

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

Não é o caso
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Quadro 20 – Cronograma de realização do Projeto – Para cada Atividade/Meta. Conforme Exemplo.

Cronograma de realização do projeto
Metas/Etapas
Especificação
Meta 1
Pré Produção
Contratação de Estrutura (itens 1, 2, 3, 4,
Etapa 1
5, 6, 7, 8 e 13)

Unidade

Quantidade

Valor R$

Data início

Data término

Serviço

9

206.358,00

junho

junho

Etapa 2

Contratação de Equipe de Trabalho
(incluindo toda staff, itens 11, 12 e 14)

Diária

180

34.400,00

junho

junho

Etapa 3

Contratação de comunicação (itens 9,
10, 20, 21, 22 e 23)

Serviço

6

65.820,00

junho

junho

Etapa 4

Contratação de Produção Executiva e
Artística (item 16 e 19)

Serviço

2

22.922,00

junho

junho

Etapa 5

Contratação de Assessoria para
Documentação e Licenças (item 15)

Serviço

1

13.000,00

junho

junho

Etapa 6

Contratação despesas administrativas
(item 24 e 25)

Serviço

2

36.000,00

junho

junho

Meta 2

Produção
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Etapa 1

Contratação de artistas e oficineiros

Serviço

21.500,00

junho

Quadro 21 – Cronograma de Receitas e Despesas– Para cada Atividade/Meta. Conforme Exemplo.
Periodicidade (semana, mês,
ano...)
Junho
Junho

Descrição
Pré Produção
Produção
Total:

Cronograma de receitas e despesas
Receitas (descrição)
Valor (R$)
Apoio da Secretaria de Cultura
Apoio da Secretaria de Cultura

Parcela Única
381.500,00
18.500,00
400.000,00

381.500,00 Pré Produção
18.500,00 Produção
Total:
400.000,00
Total

381.500,00
18.500,00
400.000,00

Despesas (descrição)

junho
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Quadro 22 – Orçamento de Despesas de Contrapartida

CONTRAPARTIDA (apenas se houver)
Unidade de
Especificação

Descrição detalhada de cada item

Valor
Quantidade

Valor Total

medida

Unitário

MATERIAL
Sub total de materiais

SERVIÇOS
Sub total de serviços
Total geral
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Quadro 23 – Orçamento de Despesas Gerais

Orçamento Detalhado

Especificação

MATERIAIS

Descrição Detalhada de Cada Item

Unidade
Quantidade Cotação 1
Medida

Cotação 2

Cotação 3

Valor Total

Palco 15m x12m com cobertura, testeira, 02
escadas, área de serviço, guarda corpo,
fechamento em tela e estaiamento

serviço

1

22.500,00

23.000,00

24.300,00

22.500,00

House mix com 4m x 4m

serviço

1

1.300,00

1.400,00

1.500,00

1.300,00

02 torres de pa 2,6m x 2,6m x 11m de altura
02 torres para painel de led com 4,6m x 2,6m
x 8m de altura
01 torre de delay com 4,6m x 2,6m x 8m de
altura
Grid para iluminação P30/50 / 590 com 12m
x 8m x 5m de altura
590 Gradis de 02m linear cada
120 Barricadas de contenção de 01m com 03
portões e 06 cantos
200 Placas de fechamento de 2m x 2,20m de
altura
Area destinada ao PNE

serviço

1

4.460,00

4.900,00

4.900,00

4.460,00

serviço

1

4.460,00

4.900,00

4.900,00

4.460,00

serviço

1

2.200,00

2.500,00

2.400,00

2.200,00

serviço

1

5.360,00

5.890,00

5.900,00

5.360,00

serviço

1

4.800,00

5.390,00

5.400,00

4.800,00

serviço

1

12.880,00

13.490,00

13.000,00

12.880,00

serviço

1

10.000,00

10.500,00

10.800,00

10.000,00

serviço

1

1.200,00

1.300,00

1.400,00

1.200,00
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4 portais Q30 8m x 5m
2 - 06 Camarins com mobília - dimensão 5m x
05m / 01 Posto Médico Completo. Estrutura
cedida durante as 16 horas contínuas de
evento.
3 – 30 Tendas de 03m x 03m / 180 Cadeiras
Plásticas / 30 Mesas Plásticas. Equipe de
trabalho para operação de todo
equipamento durante as 16 horas contínuas
de evento.
4- 10 Banheiros Quimico PNE - capacidade
280 litros - Locação de Cabina Sanitária
Química, individual, 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).
5 - 100 Banheiro Quimico Standart - 220
litros - operação de 24 h - 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).
6 - 04 geradores de 250 kvas em
funcionamento incluindo combustível.

serviço

1

1.100,00

1.210,00

1.200,00

1.100,00

serviço

1

17.898,00

18.972,00

23.900,00

17.898,00

serviço

1

10.000,00

10.600,00

14.800,00

10.000,00

serviço

1

2.100,00

2.200,00

2.230,00

2.100,00

serviço

1

16.000,00

16.500,00

1.700,00

16.000,00

serviço

1

15.000,00

15.900,00

23.500,00

15.000,00
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Durante a montagem final, ensaios e
realização.
Sistema de sonorização com 02 Pas laterais
com 12 células em LINE ARRAY
01 PA com DELAY com 08 células em LINE
ARRAY
18 sub graves e back line completo para o
palco
01 Bateria, 01 Amplificador de Guitarra –
Marshall JCM.2000,02. Caixas para Guitarra,
02 Amplificadores de Guitarra ,01
Amplificador de Contra Baixo, 01 Caixa para
Contra Baixo, Acessórios e consoles para
Rider. Microfones Shure sem fio, pedestais
articulados, meduza com spliter,
cabeamento necessário
24 movigns lights
36 refletores Par Leds de 150W
08 Elipsoidais
06 calhas brutts
04 estrobos
02 máquinas de fumaça + ventilador
01 console Avolite
Sistema de Proteção contra Cargas
Atmosféricas (SPDA)
passa cabos

serviço

1

12.000,00

12.100,00

15.000,00

12.000,00

serviço

1

4.500,00

4.600,00

6.200,00

4.500,00

serviço

1

4.000,00

4.150,00

5.200,00

4.000,00

serviço

1

2.000,00

2.150,00

3.000,00

2.000,00

serviço
serviço
serviço
serviço
serviço
serviço
serviço

1
1
1
1
1
1
1

12.000,00
5.000,00
1.600,00
1.200,00
800,00
400,00
4.750,00

12.200,00
5.500,00
2.050,00
1.800,00
1.000,00
600,00
4.800,00

13.300,00
7.000,00
2.700,00
2.100,00
1.000,00
900,00
5.000,00

12.000,00
5.000,00
1.600,00
1.200,00
800,00
400,00
4.750,00

serviço

1

1.500,00

1.700,00

1.800,00

1.500,00

serviço

1

750,00

900,00

1.200,00

750,00
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SERVIÇOS

9 - 01 painel de led central palco indoor 4mm
de 08m x 04m / 02 painéis de led outdoor
serviço
6mm de 04m x 03m / 01 painel de led na
housemix 6mm de 04m x 03m

1

18.000,00

19.000,00

19.100,00

18.000,00

10 – 400.000 Flyers A5

unidade

1

8.000,00

12.000,00

12.000,00

8.000,00

11 - 2.000 Cartazes A3

unidade

1

1.820,00

4.200,00
2.060,00
1.820,00
SUBTOTAL MATERIAIS 209.578,00

serviço

1

9.900,00

10.500,00

9.600,00

9.900,00

serviço

1

20.000,00

21.000,00

21.500,00

20.000,00

serviço

1

6.600,00

6.800,00

7.000,00

6.600,00

12 - 01 equipe de 30 (por turno, totalizando
60 diárias) de brigadistas para prevenção de
incêndios e riscos, monitoramento das
normas de segurança. Dois turnos de 30
pessoas, totalizando 60 diárias.
13 - 01 equipe de 50 seguranças de eventos
(por turno, totalizando 100 diárias) ,
capacitados para manutenção da ordem e
segurança dentro do evento. Dois turnos de
50 seguranças, totalizando 100 diárias
14 - 02 ambulância UTI por turno
(totalizando 4 diárias) com socorrista,
enfermeiro e médico. Equipe de prontidão
durante todo o evento, acionados em caso
de emergências. 2 viaturas por dia,
totalizando 4 diárias
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15 - 01 equipe de limpeza de 10 pessoas
(totalizando 20 diárias) incluindo
equipamentos e materiais. Dois turnos de 10
pessoas, totalizando 20 diárias. Responsáveis
pela limpeza antes, durante e pós evento.
Mantendo a higiene do local, recolhendo
detritos, varrição e separação em sacos
plásticos.
16 - Assessoria documental e de licenças,
Responsável pela obtenção de toda a
documentação, recolhimentos de tributos e
licenças, formalização de laudos gerais de
responsabilidade técnica e civil geral do
evento
17 - Produção e organização do Evento equipe composta por 12 profissionais com
expertise na área de produção executiva de
eventos que vão alternar durante 3 turnos.
Acompanhando montagem, desmontagem,
acessos, equipe de staff, apoio logístico à
todos os fornecedores, distribuídos em
pontos estratégicos, palco e backstage
18 - Contratação de artistas para composição
de programação (4 apresentações)
19 - Contratação de oficineiros para
composição de programação e atração (5
apresentações)

serviço

1

4.500,00

4.600,00

4.800,00

4.500,00

serviço

1

13.000,00

13.500,00

13.780,00

13.000,00

serviço

1

15.000,00

15.600,00

15.900,00

15.000,00

serviço

1

19.000,00

19.000,00

19.000,00

19.000,00

serviço

1

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00
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20 - Produção artística, recepção dos
artistas, acompanhamento dos
deslocamentos, logística dos artistas, riders
técnicos, acompanhamento dos camarins,
set-list e ações ligadas
21 - Assessoria de Imprensa, empresa
responsável pela orientação e gestão da
comunicação do evento em todos os níveis
de divulgação, reportagens locais durante o
evento, edição de textos e videos pós-evento
22 - Marketing Digital, empresa responsável
pela confecção e gestão de todos os materis
relacionados a divulgação, incluso serviço de
impulsionamento em mídias sociais. Equipe
de 3 profissionais, descrição conforme
23 - Empresa responsável pela captação,
operação, gravação, geração e edição de
imagens de todo o evento e que manterá no
local equipe de filmagem (08) e fotografia
(02).
24 - Identidade Visual de todo o evento,
responsável pela impressão e instalação da
comunicação visual do evento, envolvendo
pórticos, testeiras, saia de palco, passagens
de serviço, orientação interna, palco,
sanitários, confessionários e tendas diversas.

serviço

1

7.922,00

8.160,00

8.400,00

7.922,00

serviço

1

15.000,00

16.600,00

16.900,00

15.000,00

serviço

1

13.000,00

15.500,00

15.700,00

13.000,00

serviço

1

18.000,00

19.900,00

26.500,00

18.000,00

serviço

1

10.000,00

1.100,00

15.000,00

10.000,00

SUBTOTAL SERVIÇOS 154.422,00
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Despesas
Administrativas
25 - Gestão administrativa e financeira,
empresa responsável por todo o
relacionamento com os diversos
fornecedores, monitoramento de
regularidades fiscais, solicitação de notas
fiscais, conferências de notas fiscais, emissão
de contratos com os fornecedores,
DESPESAS
ADMINISTRATIVAS verificação da entrega do serviço, liberação
para pagamento, relacionamento com
Secretaria responsável, assessoria técnica à
prestação de contas do projeto. Equipe
composta por 3 pessoas.
26 - Contabilidade, serviço de registro
contábil e monitoramento do projeto

serviço

1

24.000,00

24.720,00

25.440,00

24.000,00

serviço

1

12.000,00

14.000,00

15.600,00

12.000,00

SUBTOTAL SERVIÇOS

36.000,00

VALOR TOTAL GERAL 400.000,00

