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ANEXO - II 
 

MODELO 
PLANO DE TRABALHO PARA CONVÊNIO DE ENTIDADES 

QUADRO 01 

Nome da entidade 
Summer Beats Produções E Eventos   

 

Nome do representante legal da entidade 
Antonio Cerqueira Júnior 

 

CNPJ 11736032000176 

 

Logradouro: Rua José Juares Antunes 

N 63 Bairro Tatuapé Complemento  
 

Município São Paulo Caixa postal CEP: 08372-220 

DDD 11 Telefone (s)  Cel: 11 994926404 
 

E-mail: juniorcn2003@gmail.com Site: www.summerbeats.com.br 
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QUADRO 02 
 
 

Histórico da proponente 
 
Summer Beats Produções surgiu em 2006, com o intuito de organizar, gerenciar e produzir Festivais, Feiras, e Eventos em geral a empresa 
já realizou os seguintes eventos: 
 
2006 – 2012 -Festival Summer Beats – Parque de Diversões Playcenter 
 
2006 – Festival Sky Sensation – Parque de Diversões Hopi Hari 
 
2009 – 2011 Festival Summer Night no Playcenter 
  
2011 – Bote Fé – Campo de Marte 
 
2012 – Festival Summer Night no Moinho Santo Antônio 
 
2013 Festival Fortes na Fé –Caipirão – Embu das Artes 
 
2014 – Festival Summer Night – Anhembi  
 
2015 – Festival Summer Night – Expo Barra Funda - SP 
 



                                             
 

 3 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Secretaria Municipal de Cultura  

Gabinete – Assessoria Parlamentar 

 

2013 – 2015 – Festival Summer Beats no Parque de Diversões Hopi Hari  
 
2016 – Summer 360 – Arena Mix - Mogi das Cruzes- Sp, Arca da Aliança-  Jundiaí- Sp, Áudio Club- SP, Ária Hall Feira de Santana - BA, 
Tropical Butantã – SP. 
 

 
 
 
QUADRO 03 
 

Histórico da proponente na área cultural 
 
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 receberem orientações educacionais, são ministradas aulas artes 

cênicas, nas quais as crianças ensaiam e apresentam peças de teatro.  

A Empresa também realizou festivais de música sendo o Summer Beats o de maior relevância assim como o Cultura do Bem realizado no 

Jardim Mirna, Grandes Festivais como o Summer Beats, Summer Night, Summer 360, Sky Sensation, são projetos que reúnem um grande 

público fomentando turismo, movimentando a economia da cidade e trazendo cultura com baixo custo para a sociedade. 
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QUADRO 04 
 

Histórico da proponente em atividades desenvolvidas com o poder público (municipal, estadual ou federal) 
 
Anualmente o organizamos e apresenta peças teatrais. Atualmente estão encenando “ A Paixão de Cristo e o Festival Cultura do Bem, ambos 

realizados através de parceria com o poder público municipal, o Festival Summer Beats e Summer Night através da Lei Ruanet do Governo 

Federal e o Proac do Governo do Estado de São Paulo e o Bote Fé em parceria com a Prefeitura Municipal, Carnaval da Paz, Réveillon da 

Paz, Canção Nova Abraça São Paulo. 

 
 

 
 
 
QUADRO 05 
 

Nome do Projeto 
 
Primeiro de Maio (Dia do Trabalhador) 
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QUADRO 06 
 
 

Identificação do objeto principal a ser executado 
  
Primeiro de Maio (Dia do Trabalhador), evento cultural, aberto e democrático. 
 

 
 
 
 
 
 
QUADRO 07 
 
 

Descrição do projeto 
 

O Primeiro de Maio (Dia do Trabalhador) acontecerá pela segunda vez na Praça do Mirna no Extremo Sul da capital, onde teremos 
apresentações musicais, que trará alegria e animação a comunidade que infelizmente convive com confusões, drogas e violência, será um 
alento à classe trabalhadora da região que poderá tem um dia diferente da dura rotina a que é submetida. 

 O intuito do evento é unir a comunidade e trazer momentos de paz e confraternização. O conselho da comunidade local está ajudando 

diretamente   na organização do evento, eles ajudam a escolher bandas e atividades. Isso faz necessário para que o evento ocorra de maneira a atingir 
todo o público local em sua pluralidade cultural. 
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QUADRO 08 
 

Justificativa do projeto 
 

Através dessa proposta queremos demostrar que a força de vontade e valorização da comunidade podemos contribuir com o aumento do 

repertório cultural desta região, proporcionando assim mudança de mentalidade e alargamento de horizontes através de outras experiências 

culturais não presente na rotina desses munícipes. 

Além de ampliar os relacionamentos, promover a convivência em comunidade, ensinando o respeitando as diferenças, bem como fortalecer 

e unir cada vez mais as pessoas desta região. O projeto oferece um mix de ações socais como: atendimento jurídico, avaliação física, exames 

médicos com apoio de profissionais voluntários da própria comunidade. Além de apresentações musicais de bandas do próprio bairro. 
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QUADRO 09 
 

Plano de Trabalho 
 
Dia 30/04 

 
 Montagem do piso do palco na parte da manhã feita por funcionários da empresa contratada. Na parte da tarde montagem da cobertura e 
estrutura para fixação do som, assim com todo estaiamento utilizando cabos de aço para fixação de todo o palco na praça. Depois será feito 
o aterramento, o que evitará choques e descargas elétricas.  
Montagem de estruturas de apoio com House mix para colocação de mesa de som e luz, tendas de apoio, posicionamento de banheiros. 
 
Dia 01/05 Manhã 

 

Durante a manhã montagem de som, posicionamento de 10 caixa line de alta por lado na estrutura de box trans montada, 6 de baixa por 
lado na parte inferior frontal do palco. Montagem e afinação da Iluminação, assim com o posicionamento de grades na frente do palco e 
House Mix, ambulâncias, geradores. Solicitamos o apoio da Polícia Militar para garantir a segurança nos arredores, assim como a GCM. Por 
ser numa raça não foi necessário fechamento de rua e não há interferência no trânsito local.A divulgação do evento está sendo feita através 
das redes sociais. 
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QUADRO 10 
 

Metodologia 
 

Toda a equipe de produção estará trabalhando em sintonia para dá todo suporte ao evento. Dois coordenadores Masters, vão gerenciar 
todas as ações na montagem, realização e desmontagem, para garantir que não haja atrasos nem falhas na organização do evento em si. A 
equipe técnica trabalhará agilizando na troca de bandas para manter que a programação seja cumprida à risca e o público tenha uma boa 
experiência no evento.  

 
 
 
 
 
 
QUADRO 11 
 

Locais e datas previstas para realização do projeto 
 

Local: Praça Pública no Jardim Mirna 

Endereço: Av Antônio Carlos Benjamin dos Santos, 2985 

Datas:01 de maio de 2018 
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QUADRO 12 
 

Número previsto de participantes ou público total  

Estimativa de Público: 4000 pessoas.  

 
 
 
QUADRO 13 
 

Público Alvo 
  
Comunidades de Santo Amaro, Grajaú, Parelheiros e região. 
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QUADRO 14 
 

Apoios e patrocínios (além da Secretária Municipal de Cultura) 
 

 

 
 
 
 
 
QUADRO 15 
 

Cronograma de realização do projeto  

30/04 – Montagem  

01/05-  Montagem – Parte da Manhã 

14:00 Apresentação Infantil Galinha Pintadinha 

15:00 - Intervalo 

16:00 Felipe Ossani 
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16:30 Intervalo 

17:00 Pagode da Madrinha 

17:30 Intervalo  

18:00 Roberto Oliveira 

18:30 Intervalo 

19:00 Vander Neri 

19:30 intervalo  

20:00Moisés 

20:30 Intervalo  

21:00 Pixote 

22:30 Encerramento 
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QUADRO 16 
 

Orçamento Geral 
R$ 178.000 
 

 
 
 
QUADRO 17 
 

Contrapartidas da entidade proponente 
 
Cachê Bandas Locais: 15.000 
 
Segurança e Brigadistas: 12.000 
Ambulância: 1000 
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QUADRO 18 
 

Orçamento Detalhado 

Especificação Descrição detalhada de cada item 
Unidade de 

medida 
Quantidade 

Valor 
Unitário 

Valor Total 

MATERIAL 

  
Serviço de montagem de Palco -  Estrutura com 
12,0m de frente x 10,00m de fundo x 6,00m de 
pé-direito (livre 
metro ou 1,5 metro em relação ao solo. 
Demais itens: Escadas, guarda-corpo, 
fechamentos, sustentação de som, rampa de 
acesso para cadeirante e house mix. 

uni 1 R$ 30.000 R$30.000 

Serviço de Sonorização: PA 12 caixas por lado de 
alta e 12 por lado de grave, backline completo, 
mesas de som, 2 técnicos, delay. 

unid  1 R$35.000,00 R$ 35.000,00 

Serviço de Iluminação de Palco: 22 muvins light 
bean, 18 Lâmpadas par de led , máquina de 
fumaça, 4 jarag, 4 atomic, 1 mesa avolite, 1 
técnico de luz, montagem completa. 

unid 1 R32.000,00 R$32.000,00 

Gerador- 250 kva unid 2 R$4500 R$ 9.000,00 

Tendas 5x5, com fechamento e iluminação unid 10 R$800,00 R$8000,00 

Grades para delimitar a área do evento unid 100 R$15,00 R$ 1.500,00 

Banheiros químicos  unid 15 R$300 R$4.500,00 

  Sub total de materiais R$ 120.000,00 

SERVIÇOS 
Empresa Resp. Organização, produção e 
execução 
 

Diária 2 20 R$500,00 R$20.000,00 
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Serviço de montagem, desmontagem, carga, 
descarga. 

Diária 2 
20 

 
R$250,00 R$10.000,00 

  Sub total de serviços R$30.000,00 

 Contrapartida do Proponente   R$28.000 

 Total geral     R$178.000,00 

 

 

 
 

                                                                         


