
 

 

 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

Órgão/Entidade Proponente: ASSOCIAÇÃO 
CALVARIA MOTO CLUBE 

CNPJ: 24.300.747/0001-23 

Endereço: Pavilhão Central - Ferradura Núcleo 
Clube do Cavalo De Brasília, Granja do Torto 

CEP: 70.636-200 

Cel.: (61) 98300-0126 Email: bcmw@gmail.com / suzzysouza@gmail.com  

Cidade: Brasília  UF: Distrito Federal 

Nome do Responsável: Eduardo Faad CI/Órgão Expedidor: 988126 – SSP – DF 

Cargo do Responsável: Presidente da 
Associação Calvaria Moto Clube  

CPF / CNPJ: 455.451.701-20 

 

 

1.1 HISTÓRICO DO PROPONENTE  

A Associação Calvaria Moto clube “CALVARIA MC” - ACMC, é uma associação sem fins econômicos, 

constituída em 26 de outubro de 2015, sediada na cidade de Brasília, Distrito Federal – Brasil -  localizada na 

Granja do Torto. 

A Calvaria tem por objetivo fundamental a promoção do motociclismo e do hipismo rural, por meio de 

viagens, reuniões e eventos, no Brasil e no exterior; escolta de cavalgadas e realizar, incentivar ações de 

desenvolvimento social, filantrópico, cultural educacional e ambiental.  

A Calvaria Moto clube atua há mais de dois anos no desenvolvimento de atividades socioculturais 

direcionadas a promoção de eventos de cunho artístico, de inclusão social e socioambientais. 

Suas principais atividades são ligadas ao universo da cultura motociclistica, de tal forma que realizam 

semanalmente eventos culturais, tais como Torre Sobre Rodas, que abrange cerca de 96 eventos realizados desde 

sua fundação, atraindo mais adeptos a cada edição, se consolidando como um evento tradicional para o 

movimento cultural do motociclismo.   

A Associação já promoveu:  

Ano de 2015:  

- Escolta a Cavalgada com Cavaleiros Solidários;  

- Folia do Divino;  

- Solenidade de Abertura da 5ª Exposição Equina de Brasília; 

- Dia das Crianças” – Entrega de presentes e lanches para as crianças em Creche de Santa Maria. 

Ano de 2016 

- Escolta a Cavalgada – Portal Minas Brasília no Aniversário de Brasília, dia 21 de abril de 2016, 

- Dia das Crianças – Projeto Brincando na Granja;  

- Campanha do Agasalho na Rodoviária de Brasília;  

- Escolta aos Cavaleiros Solidários; 



 

 

 

 

- 13ª Brasília Capital Moto Week;  

- Dias das Crianças na cidade estrutural – DF.  

Ano de 2017 

- Torre Sobre Rodas – Evento Cultural todas as Terças na Torre de TV de Brasília;  

Ano de 2018 

- Ação Social Liga Nacional de Bikers com a população de rua no Setor Comercial Sul  

- Plantio de Mudas de Árvores do Cerrado 

- 15ª Brasília Capital Moto Week 

- Oktober Bier Jazz Festival 

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

2.1 DADOS DO PROJETO 

Nome do Projeto: 16ª Brasília Capital Moto Week  

Local de realização:   Parque de Exposições da Granja do Torno – Brasília/DF 

Período de execução: 18 de julho à 18 de agosto de 2019  

Período de realização do Evento: De 18 a 27 de julho de 2019  

Nome do responsável técnico do projeto:  
Eduardo Faad  

Nº do registro profissional: 
CPF de nº 455.451.701-20 

 

Enquadramento: Turismo e Lazer  



 

 

 

 

Previsão de Atendimento/Público alvo com a faixa etária:  
 

O projeto oferecerá como opções de lazer e entretenimento atividades que permeiam todos os 
públicos, de todas as classes sociais e de diferentes faixas etárias. 

 
O encontro acontece todos os anos no Parque de Exposições da Granja do Torto – Brasília/DF 

com entrada franca para o motociclista que representa 80% do público e preços populares para o 
público em geral de R$50,00 a inteira e R$25,00 a meia. O público ainda tem a opção de doar 01 kg de 
alimento e pagar meia entrada, colaborando diretamente com a campanha de arrecadação de 
alimentos que serão destinados ao final para instituições públicas do DF.   

 
A abrangência do projeto é de nível internacional, visto que recebemos muitos visitantes da 

América do Sul, Central e Norte, além da Europa. A proposta proporcionará para Brasília mais de 100 
mil turistas circulantes, advindos de todos os lugares do Brasil e do mundo, número esse, que mostra a 
importância do evento para o fluxo turístico e economia da cidade.  

 
Com o intuito de buscar ampliação, garantindo a presença satisfatória do público, a divulgação 

será realizada em veículos de abrangência nacional, regional e internacional. A previsão de público é de 
70 mil por dia, perfazendo um total de 700 mil ao final do evento, além do tradicional passeio 
motociclístico com 40 mil motos percorrendo os pontos turísticos da Capital Federal.  

 

FAIXAS ETÁRIAS E SOCIAIS 

RECORTE ETÁRIO Quant estimada % 

Crianças entre 10 e 13 anos 30.000 4,29% 

Adolescentes 14 - 17 anos 50.000 7,14% 

Jovens 18 - 25 anos 210.000 30,00% 

Adultos 26 - 40 anos 300.000 42,86% 

Adultos acima 41 anos 110.000 15,71% 

RECORTE SÓCIO-ECONÔMICO  

Classes A e B 220.000 31,43% 

Classe C 300.000 42,86% 

Classe D e E 180.000 25,71% 

RECORTE DE GÊNERO:  

Homens 378.000 54% 

Mulheres 322.000 46% 

PÚBLICO PREVISTO: 700.000 (setecentos mil) pessoas 

 
 

Previsão de Beneficiários direto e indireto: 700.000 pessoas  

Valor Total do Projeto: R$ 4.928.108,86 (quatro milhões novecentos e vinte e oito mil cento e oito reais e 
oitenta e seis centavos).  

Valor Total do Termo de Fomento: R$ 834.368,56 (oitocentos e trinta e quatro mil trezentos e sessenta e oito 
reais e cinquenta e seis centavos).  

 

2.2 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

Apoio à Realização da 16ª Brasília Capital Moto Week.  

 



 

 

 

 

2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO  
 

A Capital Federal prepara-se novamente para receber o maior evento de motociclismo da América Latina, 

o Brasília Capital Moto Week. Entre 18 e 27 de julho, mais de 700 mil pessoas de diversas partes do mundo 

deverão passar pela Granja do Torto e conferir as inúmeras atrações preparadas para a 16ª edição. Motociclistas 

de Portugal, Uruguai e Venezuela já confirmaram presença. 

Com mais de 50 shows, a programação musical do Capital Moto Week está memorável, nomes como 

Biquini Cavadão, Jota Quest, CPM 22 e o novo projeto Tamo Aí na Atividade: Celebração a Charlie Brown Jr, que 

reúne os integrantes originais da banda, foram convidados. Além dos shows principais, os 4 palcos espalhados 

nos 250 mil m² do evento conta com bandas como o Lupa, US Blacks, Premiere, REPUBLICA, Allycats, Red Mustang, 

Time Out, O Bardo e o Banjo, além de mais outros diversos nomes oriundos do Distrito Federal. 

Além das atrações musicais, os espaços destinados para receber os visitantes e viajantes que fazem da 

Granja do Torto suas casas durantes os dez dias de evento, estão preparados para acolher da melhor forma e com 

qualidade. As áreas de lazer, contam com duas praças de alimentação que, junto com os quiosques espalhados 

pelo evento, reúnem mais de 40 opções. Por ser um evento que não dorme, nos preocupamos em receber todos 

da melhor maneira possível.  

 Um evento para todos 

Com as presenças confirmadas de motociclistas de várias partes do mundo, como Venezuela, Portugal, 

Uruguai, Argentina e Chile, esta edição promete também acabar de vez com o estigma de que motociclismo é 

para o público masculino. Ano passado mostramos o quanto as mulheres estão brilhando nesse universo. Temos 

hoje muito mais motociclistas e motoclubes compostos por mulheres do que antes, há alguns com 200 

integrantes, por exemplo. E isso comprovamos também com os nossos números, há 4 anos tínhamos um público 

majoritariamente masculino - 75% - ano passado quase igualou – 54% homens e 46% mulheres. Além do famoso 

Lady Bikers, espaço voltado para o empreendedorismo feminino, na programação desta edição haverá o dia 

“Mulheres no Rock”, onde elas são as atrações principais. Vamos reunir e trazer desde artesãs indígenas até 

maquiadoras, é uma área para a mulher, mas onde todos são bem-vindos. Já no palco, teremos as bandas Red 

Mustang, Banda Nasty, TNSHE, entre outras mulheres liderando a cena musical do dia.  

Outra novidade é ampliação do espaço Moto Kids, que terá muitas atividades, brincadeiras e diversão 

para a garotada. Já a novidade do espaço fica por conta do Parque de Diversões Moto Week. Instalado nos 

gramados do festival, a área contará com roda gigante, autopista, barca, kamikaze entre outros brinquedos.  

Nos dias 22 e 23 de julho, segunda e terça-feira respectivamente, haverá o Cinema ao Ar Livre, a partir 

das 20h. Com entrada e pipoca gratuita, dois filmes serão exibidos em um grande telão para todo o público 

presente. Outro novo projeto incluído na programação é o Pets off Roads, que tem como objetivo divulgar os 

trabalhos realizados pelos protetores dos animais, conscientizar a população, além de proporcionar novos lares 

aos bichinhos resgatados. 



 

 

 

 

Rumo ao Lixo Zero 

Pelo terceiro ano consecutivo, o Brasília Capital Moto Week fechou parceria da ONG Neutralize Carbono, 

empresa pioneira na neutralização de emissões com créditos de carbono. A ideia é que nesta edição seja 

conquistado o selo de Lixo Zero. Ano passado o número atingiu 78,16% de destinação correta dos resíduos. Para 

este ano, com campanhas de conscientização e ações sustentáveis dentro do evento, a expectativa é que a gente 

ultrapasse os 90%. 

Outra ação que acontecerá no evento é a meia-entrada para quem levar lixo eletrônico. “Ano passado 

recebemos meia tonelada de lixo eletrônico e conseguimos doar computadores recondicionados para incentivar 

as inclusões digitais em Escolas Públicas. E não é só lixo eletrônico que paga meia-entrada, quem levar 1 kg de 

alimentos não perecíveis também. 

Maior passeio motociclístico a céu aberto do mundo 

Com 42 mil motos nas ruas de Brasília na última edição, o tradicional passeio motociclístico deste ano já 

tem data marcada, 27 de julho, dia do motociclista. Saindo da Granja do Torto e passando por diversos pontos 

turísticos da cidade, o evento espera bater o recorde. O passeio acontecerá no último dia do festival e queremos 

superar o número de motos este ano nas ruas de Brasília. 

Crescimento 

Considerado o maior evento do calendário oficial de Brasília, o Festival acontece em um espaço 

equivalentes a 25 Maracanãs e teve um crescimento de público nos últimos oito anos de 284%. Em 2018, injetou 

cerca de R$ 55 milhões para a economia da cidade. De acordo com pesquisa da Secretaria de Turismo do Distrito 

Federal, a maioria dos turistas que chegam para o Brasília Capital Moto Week é da Região Sudeste e Sul do país e 

a permanência é de mais de 5 dias. Já entre os turistas internacionais, os principais países são Argentina, Colômbia 

e Paraguai. 

Diante da sua importância e reconhecimento, o projeto pretende dar continuidade ao trabalho com a 

realização da sua 16ª edição, a partir da integração entre o Governo, a Iniciativa Privada e o Terceiro Setor, 

proporcionando e garantindo ações que impulsionem à economia da Capital Federal.  

Entende-se que através do sucesso e do crescimento do projeto, a importância da participação do 

Governo do Distrito Federal por intermédio da sua Secretaria de Estado de Turismo é primordial para a 

continuidade da proposta, além de melhorias dos serviços prestados para a comunidade e público participante 

bem como a consolidação das que garantam a melhor estrutura para receber seus turistas. 

Histórico 

O Brasília Capital Moto Week, evento que, vem contribuindo para o desenvolvimento do turismo em 

Brasília com a inserção do Distrito Federal na rota dos grandes eventos de visibilidade e reconhecimento 

internacional, foi agraciado com o XXIV Prêmio UPIS de Turismo por sua contribuição para o desenvolvimento do 

turismo na Capital Federal.  



 

 

 

 

De acordo com estatísticas do Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN são mais de 23.000.000 

(vinte e três milhões) de motociclistas no País. Deste universo, cerca de 10.000.000 (dez milhões) viajam ou 

almejam viajar com suas motos. Dados mostram que, apenas na Região Centro-Oeste, há mais de 2.300.000 (duas 

milhões e trezentas mil) motos registradas. 

Tais fatos refletem diretamente no crescimento exponencial do Brasília Capital Moto Week. Um evento 

desta envergadura e com tais características, se mostra de grande importância para a movimentação dos serviços 

turísticos prestados no Distrito Federal, reforçamos novamente que abrange a rede hoteleira, agências de 

Viagens, restaurantes, comércio, entre outros. 

Nossa história começa aqui:  

2004 – Criação do Projeto Brasília Moto Capital;  

2009 – Evento reuniu 108 mil pessoas durante 03 dias de evento;  

2010 – Evento reúne 182 mil pessoas em 03 (três) dias de evento;  

2011 – O evento passa a ter 05 dias de duração e recebe 243 mil visitantes;   

2012 – 304 Mil apaixonados pelas duas rodas prestigiam o encontro;  

2013 – A edição de 10 anos do encontro reúne 396 mil pessoas e 15 mil motos no passeio;  

2014 – 454 mil Pessoas marcam presença no evento;  

2015 – Evento celebra 500 mil participantes, passeio reúne 30 mil motos e diante da evolução, surge à 

necessidade de transformar o encontro em Moto Week;  

2016 – Encontro ganha status de Bike Week e passa a ter 10 dias de duração e reúnem 650 mil pessoas 

no evento e 35 mil motos no passeio, gerando aproximadamente 7 mil empregos diretos e indiretos.  

2017 – Evento bate mais uma vez recorde de público, com 680 mil visitantes, 300 mil motos, e passeio 

motociclístico com a participação de 40 mil motos  

2018 – 700 mil Pessoas prestigiam a 15ª edição, e mais uma vez o evento bate recorde.  

Através dos dados mencionados, entendemos que o projeto atende ao Plano Nacional de Turismo, que, 

que tem como diretrizes a participação e diálogo com a sociedade por meio de melhorias da base legal e do 

ambiente de negócios, promovendo a facilitação de viagens, investimentos e o empreendedorismo; estruturar 

destinos e produtos turísticos; aprimorar continuamente a qualidade da oferta turística, com inovação e 

qualificação; consolidar a inteligência competitivas, considerando as tendências de consumo, as tecnologias e as 

configurações dinâmicas do mercado turístico. 

Com base no Art. 3º do Decreto nº 36.173, de 22 de dezembro de 2014 e nas informações apresentadas, 

considera-se que o 16º BRASÍLIA CAPITAL MOTO WEEK atende aos requisitos de eventos que corroboram com o 

desenvolvimento no Distrito Federal. Sua realização se apresenta como oportunidade de benefícios econômicos, 

por meio dos impactos causados pelo efeito multiplicador na economia, representado pela circulação do dinheiro 

gasto na economia local; sociais, com a utilização de mão de obra local e geração de empregos temporários e a 



 

 

 

 

utilização de serviços; e instrumento de desenvolvimento econômico e social tendo o cidadão como protagonista 

e ampliar a capacidade do Governo para a gestão dos resultados. 

Resta-se clara a importância da parceria entre o projeto Brasília Capital Moto Week e a Secretaria de 

Estado Turismo do Distrito Federal, com a formalização do Termo de Fomento a ser firmado pretende-se garantir 

a melhoria na contratação das estruturas, de recursos humanos e serviços necessários para a sua plena execução. 

 

2.4 OBJETIVOS  

2.4.1 OBJETIVO GERAL 

Realizar a 16º edição do Brasília Capital Moto Week, em 2019 no Parque de Exposições da Granja do Torto 

– Brasília/DF.  

 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Promover o contato da população com a moto e a tradição do movimento motociclístico a nível 

nacional e internacional;  

2. Promover o Moto-turismo na capital da República; 

3. Comemorar o Dia do Motociclista no dia 27 de julho; 

4. Colocar Brasília na agenda internacional de eventos;   

5. Oportunizar ao público visitante uma programação cultural vasta através da participação de mais 

de 50 (cinquenta) atrações musicais de Rock e Blues nas arenas de shows do evento;  

6. Valorizar e dar visibilidade à produção cultural do DF; 

7. Descentralizar o foco das ações culturais no DF, em alguns casos dando oportunidade de acesso 

à população em áreas de vulnerabilidade social; 

8. Realizar ações socioambientais em parceria com associações e cooperativas de catadores de lixo 

para coleta seletiva no evento e destinação consciente do lixo; 

9. Realizar pesquisa de satisfação com público durante a realização do evento; 

10. Realizar o maior passeio motociclístico do nosso país na Capital Federal;  

11. Valorizar a diversidade cultural brasileira e promover o intercâmbio entre os países; 

12. Unir-se ao conjunto de grandes eventos que já contribuem para a geração de emprego, renda e 

crescimento da cadeia produtiva da cultura local e nacional; 



 

 

 

 

13. Dialogar com uma das mais conhecidas características de Brasília, que é a capacidade de receber 

elementos das mais diversas matrizes culturais, criando uma identidade essencialmente moderna 

a partir do pluralismo e afirmar a capital como patrimônio Cultural da Humanidade. 

 

2.5 METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO/ CUMPRIMENTO 

DAS METAS  

Metas (Qualitativas) Indicador Parâmetro(s) para aferição de 

cumprimento das Metas 

Promover o contato da população 

com a moto e a tradição do 

movimento motociclístico a nível 

nacional e internacional; 

Número de moto clubes 

cadastrados no evento.  

- Lista de moto clubes inscritos 

por localidade.  

Atrair o público em massa para a 

programação cultural do projeto.  

Divulgação na mídia.  - Clipagem; 

- Relatório de mídias sociais. 

Metas (Quantitativas) Indicador Parâmetro(s) para aferição de 

cumprimento 

Oportunizar ao público visitante 

uma programação cultural vasta 

através da participação de mais de 

50 (cinquenta) atrações musicais 

de Rock e Blues nas arenas de 

shows do evento; 

Programação Cultural. - Relatório da Programação 

Cultural por dia. 

 

2.6 RESULTADOS ESPERADOS  

1. Acréscimo da movimentação do turismo no Distrito Federal; 

2. Fortalecimento da cadeia produtiva da cultura e economia criativa do Distrito Federal; 

3. Ativação dos comércios locais próximos às localidades próximas a realização do evento; 

4. Crescimento do público quantos as atividades do motociclismo como movimento turístico e cultural 

legítimo dentro do Distrito Federal e fora dele.  

 

2.7 CROQUI DO EVENTO  



 

 

 

 

 

 

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO EVENTO 

3.1 PROGRAMAÇÃO CONSOLIDADA DO PROJETO 

DATA  HORÁRIO LOCAL  ATRAÇÃO  

18/jul 

   

20:00 Palco Principal  Rock Forever (Beatles) 

20:00 Palco Lady  Trio Enjaizzado  

21:45 Palco Principal  Cloning Stones 

23:45 Palco Principal  Ifloyd 

23:50 Palco Sallon  Happy Jack 

23:50 Moto Bar  Banda Solange 

1:30 Palco Sallon  Jack Walker 

19/jul 

12:00 Pet OFF Roads  
 PET - com doação, ações e 

artigos   

20:00 Palco Principal  The Memories 

20:30 Palco Ldy  Babi Ceresa 

23:45 Palco Principal  CPM 22 

23:50 Palco Sallon  Geriatric Blues Band 

23:50 Moto bar  Big Balls 



 

 

 

 

1:30 Palco Sallon  Overdriver Duo  

20/jul 

10:00 Pet OFF Roads  
Feira PET - com doação, ações 

e artigos   

17:00 Palco Lady  
Roda de Conversa com a Rádio 

CBN (tockshow) 

20:00 Palco Principal  Premiere 

20:00 Palco Lady  Daniel + Camila Coelho  

21:45 Palco Principal  Galões de Diesel 

23:45 Palco Principal  

Tamo Aí na Atividade - 
Celebração ao Chalie Brown Jr 
- com Di Ferrero e Gabriel O 

Pensador 

23:50 Palco Sallon  Bêbados Habilidosos 

23:50 Moto Bar  Baú Revirado 

1:30 Palco Sallon  O Bando do Velho Jack 

21/jul 

10:00 Pet OFF Roads  
Feira PET - com doação, ações 

e artigos   

22:00 Palco Sallon  TimeOut 

17.00 Lady Bike 
roda de Conversa com a Rádio 

CBN (tock show) 

16:00 Palco Lady  Grupo - Os Grudes  

23:50 Palco Sallon  4 You Jazz Roll 

23:50 Moto Bar  Black Wolves 

1:30 Palco Sallon  Bartô Blues 

22/jul 

12:00 Pet OFF Roads  
 PET - com doação, ações e 

artigos   

19:30 Palco Principal  
1ª Sessão de filme - Minha 

Vida em Marte (Globo Filmes) 
(1h39m) 

21:00 Palco Principal  
2ª Sessão de Filme - Minha 

Fama de Mau (1h56m)  

22:00 Palco Sallon  Cerrado Kentucky 

23:45 Palco Sallon  Alex Duarte Trio 

23:50 Moto Bar Os Fabulosos Viralatas 

23/jul 

12:00 Pet OFF Roads  
 PET - com doação, ações e 

artigos   

19:30 Palco Principal  
1ª Sessão de filme - Parque 

dos Sonhos (1h25m) 

21:00 Palco Principal  
2ª Sessão de Filme - A vida de 

Queen (2h25m) 

23:50 Palco Sallon  Back Door Band 

23:50 Moto Bar Linkin Live 

1:30 Palco Sallon  Without Cash 

24/jul 

12:00 Pet OFF Roads  
 PET - com doação, ações e 

artigos   

20:00 Palco Principal  AudiohitZ 

21:45 Palco Principal  Lynyrd Skynyrd 



 

 

 

 

23:45 Palco Principal  Banda Celebration 

22:00 Palco Sallon  TimeOut 

23:50 Palco Sallon  Ligação Direta 

23:50 Moto Bar Flint Stones 

1:30 Palco Sallon  Conexão Chicago 

25/jul 

12:00 Pet OFF Roads  
 PET - com doação, ações e 

artigos   

20:00 Palco Principal  Red Mustang 

19.00 Palco Lady  
talk show: reporter  cultura da 

globo. tema*mulheres* 

20:30 Palco Lady  Banda ROMANOV 

21:45 Palco Principal  Banda Nasty 

23:45 Palco Principal  TNSHE 

23:50 Palco Sallon  Cabaré Blues 

23:50 Moto Bar  Radio Amadores 

1:30 Palco Sallon  Terno Elétrico 

26/jul 

10:00 Pet OFF Roads  
Feira PET - com doação, ações 

e artigos   

20:00 Palco Principal  REPUBLICA 

20:30 Palco Lady  Daniel + Camila Coelho  

21:45 Palco Principal  Lupa  

21:45 Palco Principal  Biquini Cavadão 

23:50 Palco Sallon  Allycats 

23:50 MOTO BAR Violeta Groove 

1:30 Palco Sallon  O Bardo e o Banjo 

27/jul 

10:00 Pet OFF Roads  
Feira PET - com doação, ações 

e artigos   

20:00 Palco Principal  Os Últimos Românticos 

20:30 Palco Lady  DJ MULHER 

21:45 Palco Principal  US Blacks 

23:45 Palco Principal  Jota Quest 

23:50 Palco Sallon  Procurados Blues Band 

23:50 Moto Bar  Quatro Estações 

1:30 Palco Sallon  Quinta Essência 

 

3.2 AÇÕES ESTRATÉGICAS  

✓ Acesso 

O projeto está planejado de modo a facilitar o amplo acesso do público, de tal modo, que o evento acontecerá 

no Parque de Exposições da Granja do Torto, área estratégico, localizado a 11 km da Rodoviária do Plano Piloto, 

facilitando a democratização do acesso ao público em geral. Além de oferecer ao público motociclista que 



 

 

 

 

representa 80% entrada gratuita. A garupa da moto e o público pedestre tem a oportunidade de entrar com 

ingressos a preços populares, além de ter direito a meia entrada com a doação de 1k de alimento.  

 

✓ Acessibilidade 

O projeto entende como primordial a participação de pessoas com necessidades especiais seja ela motora ou 

comunicacional além de idosos, sendo assim o evento estará preparado para receber esses visitantes com: Área 

de embarque e desembarque; Área reservada (vista do show); Banheiros adaptados; Equipe orientada; 

Profissional da equipe com conhecimento em língua de sinais; Rampas de acesso; Vagas de estacionamento 

reservadas; Website adaptado; Realizar campanha de comunicação contra qualquer forma de discriminação ou 

exclusão de pessoas com deficiência motora e comunicacional junto à equipe do evento.  

 

✓ Democratização  

No intuito de promover a fruição de bens, produtos e serviços culturais a camadas da população excluídas do 

exercício de seus direitos, o Brasília Capital Moto Week: Realizará processo seletivo de bandas locais, autorais e 

independentes de Brasília para composição da programação musical. Disponibilizar preços acessíveis para 

população do Distrito Federal e entorno.  

 

5. RESPONSABILIDADES DA PROPONENTE  

1.    Inserção da marca Brasília e as logomarcas da SETUL/DF e do GDF em todo e qualquer material de 

divulgação do evento, seja impresso ou online, desde o início da promoção do evento; 

2.    Divulgação compartilhada do plano de mídia do evento, com a equipe da Subsecretaria de Promoção 

e Marketing da Secretaria Adjunta de Turismo, visando à divulgação simultânea nas redes sociais; 

3.    Divulgação em telões, projetores e demais canais de comunicação disponíveis no evento – intervalos, 

início ou final das atividades – vídeos que promovam o Destino Brasília, fornecido pela equipe da Subsecretaria 

de Promoção e Marketing da Secretaria Adjunta de Turismo; 

4.    Disponibilização de espaço para o Artesanato, como produto associado ao Turismo;  

5. Realizar pesquisa de satisfação do público;  

 

6. DEMOSTRATIVO DE DESPESAS  

6.1  PLANILHA GLOBAL  

Planilha Global - 16ª Brasília Capital Moto Week  
ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE QUANT FREQ VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL FONTE 

Meta 01 - Planejamento / Pré-produção das atividades da 16ªedição do Brasília Capital Moto Week   

1.1 ETAPA 1.1 - RECURSOS HUMANOS  



 

 

 

 

1.1.1 

Coordenador Geral -  Contratação 
de profissional responsável por 
planejar, organizar, alinhas as metas 
e objetivos especificados nos planos 
de trabalho de forma a alcançar os 
resultados esperados, fixando 
políticas de gestão dos recursos 
financeiros, administrativos, 
estruturação, racionalização, e 
adequação dos Serviços diversos. 
Direcionar junto a equipe os 
cronogramas e metodologias de 
produção. (Unidade de medida: 
diária/12h)  

Unid/Diária 01 30 R$ 720,00 R$ 21.600,00 OF 

1.1.2 

Diretor executivo geral - 
Contratação de profissional 
responsável por assegurar a 
obtenção dos resultados definidos 
nos planos operacionais e 
administrativos, em conformidade 
com o objeto do evento, seus 
princípios, dentro das diretrizes 
estratégicas e operacionais 
estabelecidas, por meio da Direção 
geral de todas as áreas da empresa. 
(Unidade: 12h) 

Unid/Semana  01 08 R$ 2.500,00 R$ 20.000,00 BL 

1.1.3 

Produção Executiva: Contratação 
de profissional responsável por 
assegurar a obtenção dos 
resultados definidos nos planos 
operacionais e administrativos, em 
conformidade com o objeto do 
evento, seus princípios, dentro das 
diretrizes estratégicas e 
operacionais estabelecidas, por 
meio da direção geral de todas as 
áreas da empresa. (Unidade de 
medida: diária/12h) 

Unid/Diária 01 30 R$ 265,83 R$ 7.974,90 OF 

1.1.4 

Gestão financeira -  Contratação de 
profissional responsável pela 
coordenação dos cronogramas, 
planos de trabalhos e estratégias 
administrativas traçadas pela 
Direção Geral, Direção Executiva e 
Direção Administrativa. (Unidade de 
medida: diária/12h)  

Unid/Semana  01 08 R$ 2.618,00 R$ 20.944,00 BL 

1.1.5 

Coordenador de Produção - 
Contratação de profissional 
responsável pela aplicação dos 
cronogramas e planos de trabalho 
estabelecidos junto ao diretor geral, 
afim de demandar e acompanhar as 
ações de todos os coordenadores e 
produtores envolvidos no projeto é 
o profissional responsável pela 
coordenação da área de produção, 
direcionamento de tarefas, 
treinamento e capacitação da 
equipe. (Unidade de medida: 
diária/12h)  

Unid/Diária 01 30 R$ 273,26 R$ 8.197,80 OF 

1.1.6 

Coordenação administrativa: 
Contratação de profissional 
responsável pela coordenação dos 
cronogramas, planos de trabalhos, 
acompanhamento processual 
institucional, estratégias 
administrativas em consonância 
com as atividades traçadas pela 
Direção Geral, produção Executiva e 
gestão financeira. (Unidade de 
medida: diária/12h)  

Unid/Diária  01 30 R$ 273,26 R$ 8.197,80 OF 



 

 

 

 

1.1.7 

Coordenador de 
Infraestrutura/técnico: contratação 
de profissional com atribuições para 
coordenar a execução controle de 
montagem e desmontagem de 
todas as estruturas que compõe o 
evento, bem como o controle de 
cronograma de montagem e de 
equipe geral atendendo todos os 
prazos estabelecidos no plano de 
trabalho. (Unidade de medida: 
diária/12h) sendo 05 diárias de 
montagem, 10 diárias de evento e 3 
diárias de desmontagem. (Unidade 
de medida: diária/12h)  

Unid/diária 01 18 R$ 920,00 R$ 16.560,00 BL 

1.1.8 

Coordenador de Logística: 
Contratação de profissionais 
responsáveis pela logística do 
projeto: Alimentação, hospedagem 
e passagens  com experiência 
comprovada. (Unidade de medida: 
diária/12h)  

Unid/Semana  01 08 R$ 1.200,00 R$ 9.600,00 BL 

1.1.9 

Coordenador de Patrimônio - 
Contratação de  profissional 
responsável pela organização, 
preservação e manutenção de todo 
o patrimônio do evento, 
levantamento e controles de 
estoques, entradas e saídas de 
materiais com experiência 
comprovada (Unidade de medida: 
diária/12h)  

Unid/mês 01 02 R$ 7.000,00 R$ 14.000,00 BL 

1.1.10 

Coordenador de Portaria - 
Contratação de profissionais 
responsáveis pela organização, e 
coordenação da portaria do evento. 
(Unidade de medida: diária/12h)  

Unid/diária 01 08 R$ 850,00 R$ 6.800,00 BL 

1.1.11 

Assistente de Produção (direção 
geral): profissional responsável por 
assistenciar a direção geral 
(Unidade de medida: diária/12h)  

Unid/Semana  01 08 R$ 770,00 R$ 6.160,00 OF 

1.1.12 

Assistente de Produção (parceria 
com programa de formação 
profissional): contratação de 
profissional contratado através de 
parceria com programas de 
formação profissional para 
contratação remunerada de 
profissionais para atuar na 
produção do evento(Unidade de 
medida: diária/12h)  

Unid/diária 03 10 R$ 200,00 R$ 6.000,00 OF 

1.1.13 

Assistente de Produção - 
Contratação de Serviços 
especializados para assistenciar a 
coordenação de produção com 
experiência comprovada. (Unidade 
de medida: diária/12h)  

Unid/Semana  01 08 R$ 1.020,00 R$ 8.160,00 OF 

1.1.14 

Assistente Administrativo / 
financeiro  - Contratação de  
profissional especializados para 
assistenciar à coordenação 
administrativa com experiência 
comprovada. (Unidade de medida: 
diária/12h)  

Unid/Semana  01 08 R$ 1.020,00 R$ 8.160,00 OF 



 

 

 

 

1.1.15 

Assistente de produção 
(comunicação, propaganda e 
publicidade): Contratação de 
Serviços especializados para 
desempenhar tarefas associadas a 
assistência de comunicação, 
propaganda e publicidade 
subordinadas a coordenação da 
área. Profissional deve ter 
experiência comprovada.(Unidade 
de medida: diária/12h)  

Unid/Semana  01 08 R$ 1.020,00 R$ 8.160,00 OF 

1.1.16 

Assistente de gestão financeira - 
Contratação de Serviços 
especializados para assistenciar a 
gestão financeira com experiência 
comprovada. (Unidade de medida: 
diária/12h)  

Unid/Semana  01 08 R$ 1.200,00 R$ 9.600,00 BL 

1.1.17 

Coordenação de mobilidade e 
gestão de tráfego de veículos: 
Contratação de profissionais 
responsáveis pela coordenação de 
mobilidade de veículos, bolsões de 
estacionamento, da área externa e 
interna do evento, bem como 
comunicação com os orgãos de 
trânsito do GDF.  

Unid/Semana  01 08 R$ 1.200,00 R$ 9.600,00 BL 

1.1.18 

Assistente Administrativo  - 
Contratação de  profissional 
especializados para assistenciar à 
coordenação administrativa com 
experiência comprovada. (Unidade 
de medida: diária/12h)  

Unid/Semana  01 08 R$ 1.200,00 R$ 9.600,00 BL 

1.1.19 

Assistente de produção 
(comunicação, propaganda e 
publicidade): Contratação de 
Serviços especializados para 
desempenhar tarefas associadas a 
assistência de comunicação, 
propaganda e publicidade 
subordinadas a coordenação da 
área. Profissional deve ter 
experiência comprovada.(Unidade 
de medida: diária/12h)  

Unid/Semana  01 08 R$ 1.200,00 R$ 9.600,00 BL 

1.1.20 

Assistente de produção 
(Patrimônio): Contratação de 
Serviços especializados para assistir 
à Coordenação de Patrimônio com 
experiência comprovada. (Unidade 
de medida: diária/12h)  

Unid/semana 01 02 R$ 1.200,00 R$ 2.400,00 BL 

1.1.21 

Assistente de Produção 
(Coordenador Catering) - 
Contratação de profissional 
responsável pela organização e 
execução do fornecimento de 
comida preparada e alguns Serviços 
correlatos (copos, louça, toalhas 
etc.) para os camarins dos artistas. 
(Unidade de medida: diária/8h) 

Unid/semana 01 02 R$ 1.200,00 R$ 2.400,00 BL 

1.1.22 

Monitor de Libras: profissional 
especializado em atendimento a 
pessoas com deficiência durante a 
realização do evento com 
experiência comprovada e 
certificação em libras avançadas. 
(Unidade de medida: diária/06h)  

Unid/diária 02 04 R$ 500,00 R$ 4.000,00 OF 

1.1.23 

Assistente de produção 
(Infraestrutura) - Contratação de 
Serviços especializados para assistir 
à Coordenação de Infraestrutura 

Unid/Semana 01 02 R$ 1.200,00 R$ 2.400,00 BL 



 

 

 

 

com experiência comprovada. 
(Unidade de medida: diária/12h) 

1.1.24 

Secretária: Profissional responsável 
por organizar, centralizar e atender 
as demandas das diversas 
coordenações e público externo no 
que se refere ao fluxo de 
informações.(Unidade de medida: 
diária/12h) 

Unid/Semana 01 08 R$ 1.200,00 R$ 9.600,00 BL 

1.1.25 

Recepcionistas: Contratação de 
Serviço de profissional capacitado 
para prestar Serviços de 
recepcionista em evento de grande 
porte.  Receber, informar e 
acompanhar o publico e cadastro 
dos moto clubes.  (Unidade de 
medida: diária/8h)  

Diária 01 150 R$ 160,00 R$ 24.000,00 OF 

1.1.26 

Diretor de Palco Principal -  
Contratação de profissional com 
atribuições coordenar a execução 
das atividades sobre o palco, 
gerenciamento das atrações e seus 
respectivos horários, envolvendo 
verificação de instalações elétricas, 
cabeamentos sonorização, 
iluminação, quantidade de pessoas 
no palco – atuar durante a pré-
produção, produção e execução dos 
shows. (Unidade de medida: 
diária/12h)  

Unid/diária 01 09 R$ 1.500,00 R$ 13.500,00 OF 

1.1.27 

Diretor de Palco Saloon Brasília -  
Contratação de profissional com 
atribuições coordenar a execução 
das atividades sobre o palco, 
gerenciamento das atrações e seus 
respectivos horários, envolvendo 
verificação de instalações elétricas, 
cabeamentos sonorização, 
iluminação, quantidade de pessoas 
no palco – atuar durante a pré-
produção, produção e execução dos 
shows. (Unidade de medida: 
diária/12h)  

Unid/diária 01 10 R$ 400,00 R$ 4.000,00 OF 

1.1.28 

Roadie (Assistente de Palco - Palco 
Principal) - Contratação de 
profissionais capacitado para atuar 
como Roldie (Assistente de Palco) 
com larga experiência na leitura e 
execução de Rider Artístico. 
(Unidade: 12h) 

Unid/diária 03 09 R$ 245,00 R$ 6.615,00 OF 

1.1.29 

Roadie (Assistente de Palco - 
Brasília Rock Saloon) - Contratação 
de profissionais capacitado para 
atuar como Roldie (Assistente de 
Palco) com larga experiência na 
leitura e execução de Rider 
Artístico. (Unidade: 12h) 

Unid/diária 01 10 R$ 245,00 R$ 2.450,00 OF 

1.1.30 

Apresentador - Contratação de 
profissional especializado em 
locução de eventos de grande 
porte. (Unidade de medida: 
diária/06h) 

Unid/diária 02 09 R$ 1.500,00 R$ 27.000,00 OF 

TOTAL ETAPA 1.1 R$ 307.279,50   

1.2 ETAPA  1.2 - COMUNICAÇÃO / MATERIAL GRÁFICO / MATERIAL ESPECÍFICO / AUDIOVISUAL  



 

 

 

 

1.2.1 

Designer: profissional responsável 
pela criação da identidade visual, 
peças de divulgação e aplicação em 
todas as peças publicitárias 

Unid/Serviço  01 01 R$ 2.919,00 R$ 2.919,00 OF 

1.2.2 

Web Designer: 
Profissional/empresa responsável 
pelo desenvolvimento de website 
oficial do projeto contendo todas 
informações do projeto. Inclui 
custos de hospedagem do site. 
Criação e manutenção do site - 
Implementação do site - 
ttps://www.capitalmotoweek.com.
br/ 

Unid/Serviço  01 01 R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 OF 

1.2.3 

Assessoria de imprensa e 
comunicação - Promoção do 
relacionamento com a imprensa, 
fazendo o intercâmbio entre os 
jornalistas e os organizadores, bem 
como entre os jornalistas e as 
assessorias dos artistas que se 
apresentarão no Evento. 
Apresentação da estrutura do 
evento aos jornalistas e 
acompanhamento da mídia em 
deslocamentos para a produção de 
conteúdo jornalístico, com 
indicação de oportunidades de 
imagens e de contato com fontes e 
personagens de relevância à pauta 
executada. Serviço DE PRESS 
RELEASE: - Elaboração de releases: 
entre aviso de pautas, press 
releases e balanços da agenda. Os 
temas a serem abordados são: 
estrutura do evento, atrações e 
programação diária da exibição 
pública, além de dados sobre a 
cidade, impacto econômico do 
evento para Brasília, entre outros 
assuntos. (3 meses de duração) 

DIÁRIA 1 1 R$ 6.731,12 R$ 6.731,12 OF 

1.2.4 

Lona viníica (com instalação): 08 
placas de sinalização externa cada 
uma medindo 1x1,50m totalizando 
12 m²; 26 placas de sinalização de 
banheiros masculino e feminino 
medindo 1m² cada totalizando 
26m²; 08 placas de sinalização de 
chuveiros masculinos e femininos 
medindo 1m² cada totalizando 8m²; 
06 placas de ativação externa 
medindo 4m² cada totalizando 24 
m²; 06 placas bebidas medindo 4m² 
cada totalizando 24 m²; 156 placas 
espaços de motoclubes medindo 
2x0,5m cada totalizando 160m²; 31 
placas galpões motoclubes medindo 
3x1,10m totalizando 102,30m²; 01 
pórtico camping Ville medindo 8m²; 
02 pórticos praça de alimentação 
medindo 8m² cada totalizando 
16m²; 03 mapas com relação de 
motoclubes medindo 8m² cada 
totalizando 24m²; 10 placas saída 
de emergência medindo 1,5m2 
totalizando 15m²; Lona Front bem-
vindo medindo 27m²; Pórtico 
estacionamento para vagas 
preferenciais (idosos e deficientes) 
medindo 6m²;   Pórtico moto kids 

M² 527,55 1 R$ 55,51 R$ 29.284,30 OF 



 

 

 

 

medindo 6m²; 02 Placas primeiros 
socorros avenida principal medindo 
3m2 cada totalizando  6m²; Placa 
primeiros socorros adm. medindo 
3m²; Placa primeiros socorros arena 
medindo 8m²; Placa banheiros 
arena medindo 8m²; 03 Totens 
patrocinadores medindo 4m2 cada 
totalizando 12m²; 02 backdrops 
patrocinadores medindo  6 m2 cada 
totalizando 12m²; 01 Lona balcão 
administração 7,1x1,5m totalizando 
10,25m²; 04 Mapa operacional 
medindo 1x1,5m  

1.2.5 

Adesivo impresso (com instalação): 
07 Adesivo Textura de Conteineres 
6,20x3,10m; 01 Adesivo Textura de 
Paredão 18,60x3,10m; 01 Adesivo 
Guardacorpo Espaço do 
Motociclista 18,00x1,00m; 01 
Adesivo Guardacorpo Loja 
Oficial_12,00x1,00 m; 06 Adesivo de 
portas 0,50x0,50m; 01 Placa 
Testeira Sala de Imprensa_2,00 x 
0,50 m; 02 Adesivo Coluna de 
conteineres_0,30x2,20m; 04 
Adesivo Coluna de conteineres 
0,45x2,20m; 01 Adesivo_Coluna de 
conteineres 0,70x2,70m; 05 Adesivo 
Coluna de conteineres_6,20x0,20m 

M² 297,27 1 R$ 63,80 R$ 18.965,83 OF 

1.2.6 
Cartaz - Confecção de IMPRESSÃO 
DE CARTAZ no formato A3  

UNIDADE 2.000 1 R$ 4,50 R$ 9.000,00 OF 

1.2.7 
Folder - Confecção/impressão de 
folder 2 dobras - AP 180g - 
MAPA/PROGRAMAÇÂO.  

UNIDADE 5.000 1 R$ 1,26 R$ 6.300,00 OF 

1.2.8 

Convites para abertura (exposição) 
- Formato 5x7,5cm impresso em 
policromia sobre papel couchê 
120g, 8 pp, 04 cores. 

Serviço 600 01 R$ 1,70 R$ 1.020,00 OF 

1.2.9 

Crachás  - Fornecimento impressão 
de CRACHÁS (Credenciais de 
acesso), Descrição: Crachás em PVC  
com impressão em cor 4/4, 1mm 
em policromia offset, 10x15cm, 
com cordão personalizado com a 
logomarca do evento. Nota: 
Unidade de medida (Unidade) 

UNIDADE  1.200 1 R$ 4,00 R$ 4.800,00 OF 

1.2.10 

Credencial de Veículos - Carros de 
Apoio Motoclubes/ Técnica/ 
Produção/ Coordenação/ Bandas/ 
Imprensa - Adesivo 15x21 

Unidade 1.000 1 R$ 2,73 R$ 2.730,00 OF 

1.2.11 

Certificado de Participação: 
Confecção/impressão de certificado 
de participação para os Moto 
Clubes.  

Unidade 2.000 1 R$ 3,00 R$ 6.000,00 OF 

1.2.12 
Criação e produção de SPOT de 
rádio (30 segundos) locução e trilha 
- Produção  

Serviço 1 1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 OF 

1.2.13 
Criação de VT 15" para veiculação 
em redes sociais e pílulas 
videográficas de lançamento  

Serviço 1 1 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 OF 

1.2.14 
Veiculação de VT para TV - Inserção 
em TV local  

INSERÇÃO 1 15 R$ 3.956,00 R$ 59.340,00 BL 

1.2.15 Vinheta do projeto - Produção  Serviço 1 1 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 BL 

1.2.16 
Outdoor / front light - 
Impressão/Instalação (1 quinzena)  

UNIDADE  5 1 R$ 2.000,00 R$ 10.000,00 BL 



 

 

 

 

1.2.17 

Camisetas -  Malha 100% Algodão 
Fio 30/1 - CAMISETA DE MANGAS 
CURTAS, decote redondo, 
confeccionada em tecido 100% 
algodão na cor branca com 
logomarca do evento 30 cm x 15 cm 
(frente) e logos nas costas. 
Estampa: serigrafia (silk screen 8/8) 
colorida, frente e costas.  

Serviço 500 1 R$ 30,00 R$ 15.000,00 OF 

1.2.18 

Aplicativo - Desenvolvimento de 
aplicativo para ser utilizado pelo 
público  participante - Sistemas IOS 
e Android - Conteúdo: Compra de 
ingresso / Programação completa 
do evento / Mapa do evento.  

Serviço 1 1 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 BL 

1.2.19 

Sistema de acesso: sistema de 
controle de Acesso - (Cartão PVC, 
Esp. 0,46 mm, laminado frente e 
verso, Cores 4x1, com tecnologia 
RFID) CATRACAS ELETRONICAS com 
sistema de leitura , Técnicos para 
Montagem, Desmontagem, 
Acompanhamento e manutenção 
durante o evento.  

Serviço 1 1 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 BL 

1.2.20 

Rádios HT: Locação de rádios 
comunicadores com alcance de até 
8 Km, 02 baterias inclusas, 01 fone 
de ouvido e antena (10 dias de 
montagem e desmontagem e 10 
dias de evento) 

Unid/diária 40 18 R$ 35,00 R$ 25.200,00 BL 

TOTAL ETAPA 1.2 R$ 336.290,25   

1.3 ETAPA 1.3 - CACHÊS  

1.3.1 

Bandas NACIONAL 1 - Contratação 
de bandas nacionais para 
apresentação no palco show 
durante a programação musical.  

UNIDADE/CAC
HÊ 

01 01 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 OF 

1.3.2 

Banda NACIONAL 2  - Contratação 
de bandas nacionais para 
apresentação no palco show 
durante a programação musical.  

UNIDADE/CAC
HÊ 

01 01 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 OF 

1.3.3 

Banda NACIONAL 3 - Contratação 
de bandas nacionais para 
apresentação no palco show 
durante a programação musical.  

UNIDADE/CAC
HÊ 

01 01 R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 OF 

1.3.4 

Banda NACIONAL 4 - Contratação 
de bandas nacionais para 
apresentação no palco show 
durante a programação musical.  

UNIDADE/CAC
HÊ 

01 01 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 OF 

1.3.5 

Banda NACIONAL 5 - Contratação 
de bandas nacionais para 
apresentação no palco show 
durante a programação musical.  

UNIDADE/CAC
HÊ 

01 01 R$ 150.000,00 R$ 150.000,00 BL 

1.3.6 

BANDAS LOCAIS - SELETIVAS: 
bandas locais do Distrito Federal 
Selecionadas através processo 
seletivo curatorial formado comitê  
do projeto Brasília Capital Moto 
Week.  

UNIDADE/CAC
HÊ 

30 01 R$ 1.500,00 R$ 45.000,00 OF 

1.3.7 

DJS - Contratação de Djs para 
apresentação na programação dos 
espaços Moto Bar e Palco Saloon 
Brasília.  

UNIDADE/CAC
HÊ 

02 10 R$ 400,00 R$ 8.000,00 OF 

1.3.8 

Globo da Morte - Contratação de 
profissionais especializados em 
performance no Globo da Morte 
para apresentações durante a 
programação do evento.  

UNIDADE/CAC
HÊ 

01 10 R$ 8.000,00 R$ 80.000,00 BL 



 

 

 

 

1.3.9 

Luta-livre - Contratação de 
profissionais especializados em 
performance para apresentações 
durante a programação do evento.   

UNIDADE/CAC
HÊ 

01 02 R$ 12.500,00 R$ 25.000,00 OF 

          TOTAL ETAPA 1.3 R$ 493.000,00   

1.4 ETAPA 1.4 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO / LOGÍSTICA (TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO) 

1.4.1 

Van Executiva - Capacidade mínima 
para 14 (catorze) passageiros 
sentados, em bom estado de 
conservação e limpeza, equipado 
com todos os equipamentos de 
segurança, idade máxima do veículo 
de 02 (dois) anos, com ar 
condicionado, vidros fumê, com 
poltronas estofadas, com motorista 
habilitado para a categoria, 
uniformizado e devidamente 
identificado , com celular, com 
combustível diesel, com seguro 
total e quilometragem livre, diária 
de 12h e GPS, para transporte 
terrestre de artistas e equipe de 
produção. 

Unid/diária 03 08 R$ 545,31 R$ 13.087,44 TF 

1.4.2 

Van de Carga: sem bancos para 
transporte de material, com revisão 
mecânica em dia e limpo, todos os 
equipamentos de segurança 
exigidos pela legislação de trânsito, 
documentação regularizada e, 
motorista com celular e 
uniformizado, com combustível 
diesel, com seguro total e 
quilometragem livre, diária de 12h e 
GPS. 

Unid/diária 01 08 R$ 545,31 R$ 4.362,48 TF 

1.4.3 

Carro executivo - AUTOMÓVEL 
SEDAN - 4 PORTAS: Descrição: 
Serviços de empresa especializada 
na locação de veículos 
automotores, tipo carro luxo, 
padrão Sedan, 4 portas, ar 
condicionado, combustível, 
motorista uniformizado 
devidamente identificado com 
crachá da empresa, com celular, 
com seguro total e quilometragem 
livre, com diária 12h, com vidros 
fumê. 

Unid/diária 01 04 R$ 500,00 R$ 2.000,00 TF 

1.4.4 

Passagens Aéreas Nacionais - 
"round trip" (ida-volta) para 
deslocamento de Artistas - 
incluindo taxa de embarque 

Unid/diária 64 01 R$ 1.197,00 R$ 76.608,00 OF 

1.4.5 
Suíte Master - Diária com café da 
manha e taxas inclusas - Bandas  

Unid/diária 08 01 R$ 480,00 R$ 3.840,00 OF 

1.4.6 
Apartamento Single - Diária com 
café da manha e taxas inclusas - 
Bandas  

Unid/diária 24 01 R$ 260,00 R$ 6.240,00 OF 

1.4.7 
Apartamento Double - Diária com 
café da manha e taxas inclusas - 
Bandas  

Unid/diária 14 01 R$ 272,57 R$ 3.815,93 OF 

1.4.8 
Apartamento Double - Diária com 
café da manha e taxas inclusas - 
Equipe de locução  

Unid/diária 01 10 R$ 280,00 R$ 2.800,00 OF 

1.4.9 
Apartamento Double - Diária com 
café da manha e taxas inclusas - 
Produção  

Unid/diária 01 09 R$ 280,00 R$ 2.520,00 OF 



 

 

 

 

1.4.10 

Fornecimento de CATERING para 
camarins de Artistas - 
Fornecimento De CATERING PARA 
CAMAINS: Cardápio diferenciado de 
alimentos e bebidas não alcoólicas. 
Leite, café, chá, suco de fruta (02 
tipos), refrigerante (02 tipos, 
normal e diet ou light); água (com e 
sem gás), cesta de pães, frios (03 
queijos, salames, presuntos, etc); 
geleia de frutas (menta, goiaba e 
morango); quiches e bolos (2 tipos); 
salgados assados (03 tipos); 
Sobremesa: 02 tipos de mousses e 
tortas. O material de louças e 
utensílios para atender o número 
de convidados deve estar incluso: 
Este item destina-se a promover a 
alimentação dos artistas e bandas 
convidadas para o evento. Sendo 
uma média de 80 artistas por dia 
para atendimento.  

Unid/diária 80 10 R$ 35,00 R$ 28.000,00 OF 

1.4.11 
ÁGUA MINERAL:  Água mineral 
natural com ou sem gás de 500ml - 
Equipe de Produção  

Unid 2000 09 R$ 2,00 R$ 36.000,00 OF 

  TOTAL ETAPA 1.4 R$ 179.273,85   

1.5 Etapa 1.5 -  LIBERAÇÃO DO EVENTO 

1.5.1 

Locação de Espaço: Locação de 
espaço para execução do evento - 
Parque de Exposições da Granja do 
Torto - Brasília/DF. (10 dias de 
montagem 10 dias de evento e 5 de 
desmontagem) 

Unid/Período  01 01 R$ 150.000,00 R$ 150.000,00 BL 

1.5.2 
Alvará: retirada de licenças e 
alvarás (Despachante) 

Serviço 01 01 R$ 2.982,53 R$ 2.982,53 OF 

1.5.3 Seguro Serviço 01 01 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00 OF 

1.5.4 ECAD (estimativa) TAXA 01 01 R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 BL 

SUBTOTAL ETAPA 1.5 R$ 232.982,53   

  TOTAL GERAL META 01  R$ 1.548.826,12   

Meta 02 - Realização / Execução da 16ª edição do Brasília Capital Moto Week  

2.1 Etapa 2.1 -  INFRAESTRUTURA  

2.1.1 

Tenda Pirâmide 10,00x10,00: 
medindo 10,00 x 10,00 (COM 
CALHA) 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 (Montagem de 
Estruturas temporárias - 3 dias para 
cada diária).  

Unidade/perío
do 

20 3 R$ 989,09 R$ 59.345,40 TF 



 

 

 

 

2.1.2 

Tenda Pirâmide 5x5m: COBERTURA 
TIPO TENDA PIRAMIDAL com 
fechamentos laterais em U,  5x5m, 
tipo 4 águas com armação em ferro 
tubular 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, 
travadas com cabos de aço e 
estacas arredondadas de no mínimo 
40 cm de profundidade. (Montagem 
de Estruturas temporárias - 3 dias 
para cada diária).  

Unidade/perío
do 

15 3 R$ 550,72 R$ 24.782,40 OF 

SUBTOTAL R$ 84.127,80   

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO  

2.1.3 

Sistema de iluminação de mega 
porte - Palco Principal: composto 
por 30 par 64; 20 Par LEDs; 30 
Moving heads; 4 mini bruts; 2 
Canhões Seguidores; 5 Elipse 
downs; Equipes de montagem, 
operação e desmontagem. 

Unid/diária 1 8 R$13.000,00 R$ 104.000,00 TF 

2.1.4 
Sistema de iluminação pequeno 
porte - Palco Saloon Brasília BSB 

Unid/diária 1 10 R$1.300,00 R$ 13.000,00 OF 

2.1.5 
Sistema de iluminação pequeno 
porte - Moto Bar 

Unid/diária 1 10 R$1.300,00 R$ 13.000,00 OF 

SUBTOTAL  R$ 130.000,00   

SONORIZAÇÃO  

2.1.6 

SISTEMA DE SONORIZAÇÃO MEGA 
PORTE - PALCO MOTO ROCK 
BRASÍLIA (palco principal): 02 mesa 
digital 56 canais de entrada , 
equalização paramétrica , 
compressor , gate, equalizador por 
canal , 16 canais de saída com 
equalizador gráfico , compressor ( 
Yamaha  5 DRH , Soundcraft Vi 6, 
Digidesigner Mix Rack , Digico SD 8, 
Midas Pro 6); 01 computador com 
software de gerenciamento do 
sistema e software smart Live; 01 
microfone calibrado para 
alinhamento do sistema; Rack drive 
composto por processador digital 
com 4 entradas e 12 saídas ( Dolby 
Lake Contour, Drive Rack DBX, XTA 
448, Dolby 226); Sistema de PA 
composto por 12 elementos / caixas 
por lado  - L/ R , Line Array Tree 
Way , passivo com 2 falantes de 
10", 12" ou 15" para as frequências 
graves , 2 falantes 6,5", 8" , 9" ou 
10" para as frequências médias e 1 
drive para as altas frequências; 
Sistema de front fill composto por 4 
caixas Line Array Tree Way , passivo 
com 2 falantes de 10", 12" ou 15" 
para as frequências graves , 2 
falantes 6,5", 8" , 9" ou 10" para as 
frequências ... detalhamento na 
proposta  

diária 1 8 R$ 19.588,08 R$ 156.704,64 TF 



 

 

 

 

2.1.7 

SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA 
TORRES DE DELAY: (4 linhas):  
sistemas independentes de PA 
auxiliar (delay lines) com no mínimo 
4 caixas acústicas, cada, com 
tecnologia line array; 2 main power 
trifásicos mais neutro e terra, com 
400 Ampères por fase, 
transformador isolador de 10.000 
watts, regulador de tensão, 
amperímetro, voltímetro, 
Conectores Camlock e jogo de 
cabos de 120 mm com 25 metros 
cada - 6 distribuidores de AC 
trifásicos, neutro e terra, com 125 
Ampères por fase, transformador 
isolador de 5.000 watts regulador 
de tensão, amperímetro, 
voltímetro, Conectores Camlock e 
jogo de cabos de 50 mm com 25 
metros cada; 

Unid/diária 3 10 R$ 6.180,00 R$ 185.400,00 OF 

2.1.8 

Sistema de Sonorização pequeno 
porte com backline contendo: 01 
bateria completa, amplificador de 
baixo, 02 amplificadores de 
guitarra, suporte para teclado - 
Palco Saloon Brasília BSB 

Unid/diária 1 10 R$ 1.700,00 R$ 17.000,00 OF 

2.1.9 
Sistema de Sonorização pequeno 
porte - Palco Moto Bar 

Unid/diária 1 10 R$ 1.300,00 R$ 13.000,00 OF 

SUBTOTAL  R$ 372.104,64   

GERADORES DE ENERGIA/ DISTRIBUIÇÃO DE REDE ELÉTRICA/ ATERRAMENTO DE ESTRUTURAS 

2.1.10 

Rede de distribuição elétrica -
11.000 metros de cabo 2,5mm. 
Instalação e manutenção pelo 
período de 10 dias.  

serviço 1 1 R$ 4.770,00 R$ 4.770,00 TF 

2.1.11 

Rede de distribuição elétrica - 
2.800 metros de cabo 6mm. 
Instalação e manutenção pelo 
período de 10 dias.  

serviço 1 1 R$ 6.330,00 R$ 6.330,00 TF 

2.1.12 

Rede de distribuição elétrica - 
2.400 metros de cabo 10mm. 
Instalação e manutenção pelo 
período de 10 dias.  

serviço 1 1 R$ 8.100,00 R$ 8.100,00 TF 

2.1.13 

Rede de distribuição elétrica - 
4.400 metros de cabo 120mm com 
terminal olhal. Instalação e 
manutenção pelo período de 10 
dias.  

serviço 1 1 R$ 14.200,00 R$ 14.200,00 TF 

2.1.14 

Montagem, manutenção e 
desmontagem de 55 caixas 
Intermediárias de Distribuição 
Elétrica com barramento sendo: 
(03 fases, neutro e terra), Painel 
com Grau de Proteção IP65; 
Proteção Externa: Envelopamento 
em aço comproteção ao tempo. 
Proteção interna: Policarbonato 
com 4mm de espessura e quadro 
com disjuntores adequados para 
atender as demandas. Instalação e 
manutenção pelo período de 10 
dias.  

Serviço 55 1 R$ 426,52 R$ 23.458,60 TF 

2.1.15 
Pontos de energia: serviço de 
instalação e emanutenção de 450 
pontos de energia composto por 

Serviço 1 1 R$ 17.613,00 R$ 17.613,00 TF 



 

 

 

 

NO MÍNIMO 2 TOMADAS. período 
de 10 dias.  

2.1.16 

Refletores: instalação e 
manutenção de 300 refletores de 
150 WATTS, pelo período de 10 
dias.  

Serviço 1 1 R$ 12.500,00 R$ 12.500,00 TF 

2.1.17 

Refletores: instalação e 
manutenção de 130 refletores de 
400 WATTS, pelo período de 10 
dias.  

Serviço 1 1 R$ 11.500,00 R$ 11.500,00 TF 

2.1.18 

Refletores: instalação e 
manutenção de 30 refletores de 
1000 WATTS, pelo período de 10 
dias.  

Serviço 1 1 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 TF 

2.1.19 

Calhas: instalação e manutenção de 
170 calhas de 50 WATTS. Instalação 
e manutenção pelo período de 10 
dias.  

Serviço 1 1 R$ 8.550,00 R$ 8.550,00 OF 

2.1.20 

Prismáticas: instalação e 
manutenção de 120 prismáticas de 
80 WATTS. Instalação e 
manutenção pelo período de 10 
dias.  

Serviço 1 1 R$ 9.800,00 R$ 9.800,00 OF 

2.1.21 
Projeto elétrico, laudo técnico e 
ART dos serviços de rede elétrica. 

Serviço 1 1 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 TF 

2.1.22 

PROTECT CABLE (Passa Cabo), 
montagem e desmontagem de 
Sistema de DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA, de 5 vias med. 90cm de 
cumprimento, destinado a proteção 
de rede elétricas, conexões de som, 
luz e áudio, entre palco e house mix 
e áreas externas de grande 
circulação de público. 

Metro 
linear/diária 

100 10 R$ 50,00 R$ 50.000,00 OF 

2.1.23 

JOGO DE CABOS FLEXÍVEL - Jogo de 
cabo composto por 5 (cinco) lances 
de cabo de 35mm até 120mm, 
flexível, isolação mínima de 1 Kv, 
classe de encordoamento 5, com 
cumprimento de 25 (vinte e cinco) 
metros. 

Unid/diária 30 10 R$ 46,94 R$ 14.082,00 OF 

2.1.24 

GRUPO GERADOR SINGULAR DE 
450KVA - Com potência máxima em 
regime de trabalho de 450 KVA´s - 
com combustível, operador e cabos 
elétricos para ligação até 50mt do 
local do evento, Período de 
funcionamento de no máximo 12h. 
- Nota: Unidade de medida (Diária 
de 12h). (Subestação) 

Unid/diária 1 10 R$ 920,00 R$ 9.200,00 TF 

2.1.25 

GRUPO GERADOR SINGULAR DE 
250KVA - Com potência máxima em 
regime de trabalho de 250 KVA´s - 
com combustível, operador e cabos 
elétricos para ligação até 50mt do 
local do evento, Período de 
funcionamento de no máximo 12h. 
- Nota: Unidade de medida (Diária 
de 12h). (Som do Palco) 

Unid/diária 1 9 R$ 1.500,00 R$ 13.500,00 TF 

2.1.26 

GRUPO GERADOR SINGULAR DE 
250KVA - Com potência máxima em 
regime de trabalho de 250 KVA´s - 
com combustível, operador e cabos 
elétricos para ligação até 50mt do 
local do evento, Período de 
funcionamento de no máximo 12h. 
- Nota: Unidade de medida (Diária 
de 12h). 

Unid/diária 1 9 R$ 1.500,00 R$ 13.500,00 TF 



 

 

 

 

2.1.27 

GRUPO GERADOR SINGULAR DE 
450KVA - Com potência máxima em 
regime de trabalho de 450 KVA´s - 
com combustível, operador e cabos 
elétricos para ligação até 50mt do 
local do evento, Período de 
funcionamento de no máximo 12h. 
- Nota: Unidade de medida (Diária 
de 12h).  

Unid/diária 1 10 R$ 920,00 R$ 9.200,00 TF 

2.1.28 

GRUPO GERADOR SINGULAR DE 
250KVA - Com potência máxima em 
regime de trabalho de 250 KVA´s - 
com combustível, operador e cabos 
elétricos para ligação até 50mt do 
local do evento, Período de 
funcionamento de no máximo 12h. 
- Nota: Unidade de medida (Diária 
de 12h). (Subestação parte de trás 
do palco) 

Unid/diária 1 10 R$ 500,00 R$ 5.000,00 TF 

2.1.29 

GRUPO GERADOR SINGULAR DE 
125KVA - Com potência máxima em 
regime de trabalho de 125 KVA´s - 
com combustível, operador e cabos 
elétricos para ligação até 50mt do 
local do evento, Período de 
funcionamento de no máximo 12h. 
- Nota: Unidade de medida (Diária 
de 12h). (Subestação parte de trás 
do palco) 

Unid/diária 1 10 R$ 400,00 R$ 4.000,00 TF 

2.1.30 

GRUPO GERADOR SINGULAR DE 
125KVA - Com potência máxima em 
regime de trabalho de 125 KVA´s - 
com combustível, operador e cabos 
elétricos para ligação até 50mt do 
local do evento, Período de 
funcionamento de no máximo 12h. 
- Nota: Unidade de medida (Diária 
de 12h). Standby' 

Unid/diária 1 10 R$ 400,00 R$ 4.000,00 TF 

2.1.31 
Energia - Consumo de energia 
utilizado no evento - aproximado  

verba/consum
o 

1 10 R$ 4.500,00 R$ 45.000,00 OF 

2.1.32 

Sistema de Aterramento - SISTEMA 
DE ATERRAMENTO: SISTEMA DE 
ATERRAMENTO para as estruturas 
constantes na área do evento. 
Descrição: Sistema deaterramento, 
para estruturas em uma área 
aproximada de 150.000m²; 
instalação elétrica de sistema de 
aterramento para proteção contra 
falha de isolação elétrica e 
descargas atmosféricas, com 
fornecimento de material, 
composto por hastes de 
aterramento 5/8’ X 3m tipo Copeld, 
cordoalha de cobre nu na bitola de 
16 mm² interligando todas as hastes 
eletricamente através de 
conectores reforçado de latão para 
hastes de aterramento, de modo a 
apresentar uma resistência hômica 
de terraigual ou inferior a 5Ω, 
comprovado com laudo de 
aterramento expedido e assinado 
por engenheiro, juntamente com a 
Anotação de Responsabilidade 
Técnica (A.R.T.). Conforme NBR 
5410, NBR 5419 E NR 10.  

Unid/Serviço 1 1 R$ 75.000,00 R$ 75.000,00 TF 

SUBTOTAL R$ 369.803,60   

PALCO 



 

 

 

 

2.1.33 

Praticável - Fornecimento de 
praticável tipo ROSCO 
PANTOGRÁFICO para composição 
de montagem de Back Line (com 
medidas padrão: 1mt x 2mt). 
(Montagem de Estruturas 
temporárias - 3 dias para cada 
diária) 

diária 8 10 R$ 100,00 R$ 8.000,00 OF 

2.1.34 

Palco (PALCO MOTO ROCK 
BRASÍLIA) - (Locação, montagem e 
desmontagem de 01 estrutura com 
cobertura tipo duas águas, duro 
alumínio box truss 760x660 soldado 
com liga 6351-t6, sustentado em 
torres de EQ 50 tipo duro alumínio 
soldado com liga 5361-t6 e 
revestido em lona mp 1400, 
antichamas e antifungos, tendo 
medidas de 16,00m de boca, 
14,00m de profundidade, 10,00m 
de pé direito, com 1 área para 
house do palco medindo 4,00m por 
4,00m, na mesma altura do palco, 
confeccionado em estrutura tubular 
tipo industrial aço carbono (liga 
6013), revestido em compensado 
multilaminado, fenólico de 20mm . 
Estrutura tipo EQ-30 para fixação de 
fly p.a. e telões de led em ambas as 
laterais de palco, acabamento do 
palco em carpete e saia de tnt 
preto, guarda corpo em todo o 
perímetro do piso (incluindo áreas 
de Serviço) em gradil metálico com 
altura de 1,10 com espaçamento 
entre os tubos de 0,11 conforme 
exigências técnicas conforme CBM-
DF e Defesa Civil, rampa de acesso 
para PNE com largura de 1,20, uma 
escada de acesso de 1,20 e ART 
devidamente registrada junto ao 
CREA-DF. House mix em 2 andares, 
com estrutura de alumínio tubular 
EQ-30, medindo 4mx4m, altura do 
segundo piso a 3m do solo, piso em 
compensado 2mm chapeado, 
guarda corpo em todo o perímetro; 
distante 25-35 metros da frente do 
palco. 

m²/diária 224 10 R$ 45,00 R$ 100.800,00 OF 

2.1.35 

Palco Saloon Brasília BSB - Locação, 
montagem e desmontagem de 01 
estrutura de palco sem cobertura 
medindo 5x4m (20m²)., pelo 
Período de 10 dias 

Unid/Período 20 10 R$ 50,00 R$ 10.000,00 OF 

SUBTOTAL  R$ 118.800,00   

ALAMBRADOS/FECHAMENTOS  

2.1.36 

Barricada -  Montagem, 
manutenção e desmontagem de 
Barricada de contenção de público 
–  estrutura de grade de barricada 
do tipo alto-sustentável, medindo 
1,00m x 1,00 fixadas uma as outras 
por pinos metálicos de aço contra 
pinados e parafusos, com mão de 
força, fabricada em quadros 
metálicos de duralumínio, revestido 
em chapa na base e na parte 
frontal. Metro linear (Montagem de 
Estruturas temporárias 

Unidade/perío
do 

150 3 R$ 8,00 R$ 3.600,00 TF 



 

 

 

 

2.1.37 

Alambrado -  Montagem, 
manutenção e desmontagem de 
Alambrado Disciplinador de público 
– estrutura de alambrado em 
modulo de 2,00 x 1,00, do tipo 
grade metálica tubular, fixados ao 
solo por pés tubulares com altura 
de 1,20m, com acabamento em 
pintura metalizada na cor alumínio 
ou zincada. Metro Linear 
(Montagem de estruturas 
temporárias) 

Unidade/perío
do 

1800 3 R$ 5,00 R$ 27.000,00 OF 

2.1.38 
Fechamento - Placas Cegas - metro 
linear (Montagem de Estruturas 
temporárias  

Unidade/perío
do 

4500 3 R$ 3,91 R$ 52.785,00 OF 

SUBTOTAL R$ 83.385,00   

MONTAGEM DE ESPAÇOS - ESTRUTURAS, STANDS E ESPAÇOS ESPECIAIS 

2.1.39 

Cenografia palco principal, entrada 
do motociclista, entrada do 
pedestre e entrada do garupa : 
Elementos Cenográficos / idv: 
referente ao serviço de confecção 
de todas as peças em madeira 
necessárias para montar a 
cenografia e ambiência do projeto, 
incluindo todo material e serviço de 
marcenaria, montagem, transporte 
e desmongem 

Serviço 1 1 R$ 120.000,00 R$ 120.000,00 OF 

2.1.40 

ESPAÇO SALOON: Área total de 
construção: 536m²; Fachada 
temática “western” construída em 
madeira com 26m de comprimento 
por 7m de altura; Piso de madeira 
nivelado e elevado a 10 cm 
revestido em chapa OSB; Paredes 
laterais fechadas com lona PVC e 
revestidas cenograficamente com 
tecido tensionado; Palco medindo 
6x4 metros elevado a 80cm e 
revestido com lona de caminhão; 
Balcão medindo 8 metros para 
atendimento Bar; mesas de Sinuca; 
Cozinha com pia e bancada de 
apoio; Iluminação cenográfica com 
setlights e refletores; 

Serviço 1 1 R$ 120.000,00 R$ 120.000,00 OF 

2.1.41 

Espaço do motociclista -  com 100 
m² montada em sistema modular 
com divisórias internas, meia 
parede de vidro e mobiliário. 
(Montagem de Estruturas 
temporárias - 3 dias para cada 
diária) 

M²/Período 1 3 R$ 15.000,00 R$ 45.000,00 OF 



 

 

 

 

2.1.42 

Praça de alimentação - composta 
por piso forrado em Dercoflex 
emborrachado, pia, divisórias, 
iluminação feita por arandelas 
articuláveis com lâmpadas soft 100 
watts,  tomadas tripolares 
monofásicas (2P+T), testeiras, 
identificação feita por letras em 
vinil adesivo auto colante, deposito 
em TS dupla face com prateleira 
interna e fechado com porta 
padronizada; Mobiliário: Bancadas 
medindo 1,00 x 0,50m com tampo 
de madeira formicado, com porta e 
tranca e pia com hidráulica. 
Unidade de medida: M² (Montagem 
de Estruturas temporárias - 3 dias 
para cada diária) 

M²/Período 144 3 R$ 150,00 R$ 64.800,00 OF 

  SUBTOTAL  R$ 349.800,00   

PÓRTICOS, TORRES E TOTENS DE SINALIZAÇÃO 

2.1.43 

Box truss - estruturas de Q30 para 
Delays e Sinalização (Metro linear) 
(Montagem de Estruturas 
temporárias - 3 dias para cada 
diária) 

metro linear 1100 10 R$ 12,10 R$ 133.100,00 TF 

SUBTOTAL  R$ 133.100,00   

ESTRUTURA DE CENOGRAFIA E SINALIZAÇÃO 

2.1.44 

Revestimento de Licra Preta -  DE 
480,00 m² para acabamento de 
fechamentos das áreas frontais 
adjacentes ao palco. O material 
deverá ser entregue instalado e 
revisado periodicamente ao longo 
do Período de evento. Unidade de 
medida: m²/Período 

METRO 
LINEAR/Períod

o 
480 1 R$ 20,00 R$ 9.600,00 OF 

SUBTOTAL  R$ 9.600,00   

ESTRUTURA DE PAISAGISMO 

2.1.45 
VASOS C/PLANTAS ornamentais 
tamanho Médio, com caxepô 
(diversas flores e ramagens) 

Unid/Diária 15 10 R$ 110,00 R$ 16.500,00 OF 

2.1.46 

Arranjos - Montagem, manutenção 
e desmontagem de 10 arranjos alto-
portantes com 12 bambus gigantes 
de 6,00 a 8,00m. 

Serviço 12 10 R$ 67,00 R$ 8.040,00 OF 

SUBTOTAL R$ 24.540,00   

ESTRUTURAS DE LED 



 

 

 

 

2.1.47 

Telões LED Alta Definição fundo de 
palco (m²) - 18x4 metros - Painéis 
de LED modular com gabinetes slim 
fabricados em alumínio fundido e 
com peso inferior a 56 Kgf/m2, 
painéis do tipo SMD (3 in 1) ou RGB, 
com resolução (dot pitch) entre 
8mm e 16mm real, taxa de refresh 
rate de no mínimo 800Hz, 
temperatura de cor entre 8000K + 
ou – 1000K, ângulo de visão mínimo 
de 140 graus e brilho de 5.000 NITS, 
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.  

m²/diária 72 10 R$ 350,00 R$ 252.000,00 BL 

2.1.48 

Telões LED Alta Definição -  
Pórticos Avenida (3 telões de 3x2 
metros) - Painéis de LED modular 
com gabinetes slim fabricados em 
alumínio fundido e com peso 
inferior a 56 Kgf/m2, painéis do tipo 
SMD (3 in 1) ou RGB, com resolução 
(dot pitch) entre 8mm e 16mm real, 
taxa de refresh rate de no mínimo 
800Hz, temperatura de cor entre 
8000K + ou – 1000K, ângulo de 
visão mínimo de 140 graus e brilho 
de 5.000 NITS, 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. Distribuição: 2 painéis 3x2m - 1 
painel 3x2m na segunda avenida  

m²/diária 15 10 R$ 350,00 R$ 52.500,00 BL 

2.1.49 

TV’s de LED -  locação e 
manutenção de tv's com 50”, 
contendo, entrada para 
UHF/VHF/CATV/HDMI/USB, 
instalada em suporte metálico 
vertical com 1,80 de altura. Nota: 
Unidade de Medida (unid/diária) 

Unid/diária 2 10 R$ 70,00 R$ 1.400,00 OF 

SUBTOTAL  
 R$                     

305.900,00  
  

ESTAÇÕES DE BANHEIROS 



 

 

 

 

2.1.50 

ESTAÇÕES DE BANHEIROS/ 
Chuveiros: - Montagem, 
manutenção e desmontagem de 
estações de banheiro com 
chuveiros construídos com 
modular: Contendo em cada 
estação 14 box com Chuveiro 
aquecido e 4 box com vasos 
sanitários em cerâmica na cor 
branca e 2 bancadas com pia. Todo 
o sistema terá alimentação de 
pontos de água, sistema de 
descarga e coletor de resíduos 
sólidos com sistema diário de 
escoamento dos resíduos sólidos.  
Piso  com revestimento vinílico 
prata.  Todas as estações contam 
com espelhos, iluminação com 
lâmpada fria, descargas, torneiras 
em metal cromado, porta papel 
higiênico em PVC, porta sabonete 
liquido em PVC e porta papel toalha 
em PVC. Incluso manutenção diária 
das instalações para perfeito 
funcionamento das estações 
(Montagem de Estruturas 
temporárias - 3 dias para cada 
diária) 

Período 3 3 R$10.000,00 R$ 90.000,00 OF 

SUBTOTAL  R$ 90.000,00   

CONTAINERS  

2.1.51 

Container 1.600 litros metálico -  
CONTAINER DE COLETA E SELEÇÃO 
DE LIXO orgânico e inorgânico.  
Container metálico 1.600 Litros 
para Coleta de Resíduos, Volume 
Nominal de 1,600 Litros, fabricado 
em conformidade com a Norma 
NBR-13.334, composto de Corpo 
sem tampa.  

Unid/diária 20 10 R$ 90,00 R$ 18.000,00 OF 

2.1.52 

Caçambas: Locação de caçambas 
estacionárias 5m³ para 
recolhimento e transporte de 
resíduos sólidos com destinação 
para local apropriado autorizado – 
aterro sanitário de Brasilia.  

serviço 40 01 R$ 16.240,00 R$ 649.600,00 OF 

2.1.53 

Containers habitáveis: para 
alojamento da equipe e banheiros 
(Montagem de Estruturas 
temporárias - periodo de 10 dias  

Período 54 1 R$1.378,00 R$ 74.412,00 TF 

2.1.54 

Containers habitáveis Praça de 
Alimentação: para alojamento da 
equipe e banheiros (Montagem de 
Estruturas temporárias - periodo de 
10 dias  

Período 24 1 R$1.625,00 R$ 39.000,00 OF 

SUBTOTAL  R$ 781.012,00   

HIDRÁULICA 

2.1.55 
Água CAESB - consumo de água 
estimado no evento.  

UNIDADE/Serv
iço 

1 1 R$17.000,00 R$ 17.000,00 OF 



 

 

 

 

2.1.56 

Manutenção/ reparo da Rede 
hidráulica do Parque de Exposições 
-  instalação de reservatórios de 
água totalizando 350.000 litros; 
Instalação e manutenção de 3 
bombas para abastecimento dos 
reservatórios; Instalação de pontos 
de água para backstage, praças de 
alimentação, stands, banheiros 
containers, motoclubes e estações 
de chuveiros 

Unid/Serviço 01 01 R$ 75.000,00 R$ 75.000,00 BL 

SUBTOTAL R$ 92.000,00   

MOBILIÁRIO / EXTRAS 

2.1.57 

Decoração e locação diária de 
mobiliários e equipamentos para 
Camarins   
Locação de material para 
decoração e ambientação de 
espaço para o evento Brasilia 
Capital Moto Week. Sendo os 
espaços: Torre de TV, Tolk Show 
coletiva, 5 Camarins, loja oficial, 
assessoria de imprensa, espaço 
motociclista, espaço infinito, 
cashers, espaço lady bikers e 
varanda espaço imprensa. 

Serviço 01 01 R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 OF 

SUBTOTAL R$ 40.000,00   

          TOTAL ETAPA 2.1 R$ 2.984.173,04   

2.2 Etapa 2.2 -  SERVIÇOS GERAIS  

2.2.1 

Coordenador de Limpeza - 
Contratação de profissional 
responsável pela organização e 
coordenação da equipe de limpeza 
do evento.  (Unidade de medida: 
diária/12h) - Pesquisa de Mercado 

Unid/diária 02 10 R$ 400,00 R$ 8.000,00 OF 

2.2.2 

Coordenador de 
Segurança/Brigada: Contratação de 
profissional responsável pela 
organização e coordenação da 
equipe de segurança do evento. 
(Unidade de medida: diária/12h) - 
Pesquisa de Mercado 

Unid/diária 02 10 R$ 600,00 R$ 12.000,00 OF 

2.2.3 

Serviço de Limpeza (TIPO 01)- 
Prestação de serviços de limpeza, 
asseio e conservação dos banheiros 
públicos e construídos do parque de 
exposição da Granja do Torto para o 
evento Brasilia Capital Moto Week 
com material 

diária 30 10 R$ 120,00 R$ 36.000,00 OF 

2.2.4 

Auxiliar de limpeza (Serviço de 
limpeza 24h - TIPO 02) - Prestação 
de serviços gerais de limpeza, 
conservação, higienização das áreas 
de circulação do evento Brasilia 
Capital Moto Week.  

Unid/diária 28 10 R$ 120,00 R$ 33.600,00 OF 

2.2.5 

Carregadores Montagem e 
desmontagem - Auxiliar no 
carregamento de caixas de demais 
itens necessários  (Unidade de 
medida: diária/12h) 

Unid/diária 20 10 R$ 130,00 R$ 26.000,00 OF 



 

 

 

 

2.2.6 

Carregadores Evento - Auxiliar no 
carregamento de equipamentos em 
geral, caixas e demais itens 
necessários  (Unidade de medida: 
diária/12h) 

Unid/diária 16 10 R$ 130,00 R$ 20.800,00 OF 

2.2.7 

Gerenciamento de componente 
ambienal: Prestação de serviços 
especializados em sustentabilidade 
para elaboração e gerenciamento 
do componente ambiental do 
evento Brasilia Capital Moto Week. 

serviço 01 01 R$ 10.948,00 R$ 10.948,00 OF 

2.2.8 

Camareiras - Auxíliar nos Serviços 
dos camarins dos artistas - Palco 
Show. (Unidade de medida: 
diária/12h)  

Unid/diária 02 10 R$ 118,00 R$ 2.360,00 OF 

          TOTAL ETAPA 2.2 R$ 149.708,00   

2.3 ETAPA 2.3- SERVIÇOS DE PRIMEIRO SOCORROS, SEGURANÇA E BRIGADA 

2.3.1 

Ambulância UTI MÓVEL - 
Fornecimento de ambulância para 
plantão de primeiros socorros, 
compreendendo: ambulância UTI 
com motorista Socorrista, Médico 
Clinico Geral e Enfermeiro (Unidade 
de medida: diária/12h).  

Unid/diária 02 10 R$ 1.800,00 R$ 36.000,00 OF 

2.3.2 

Ambulância UTE MÓVEL - 
Fornecimento de AMBULÂNCIA DE 
PRIMEIROS SOCORROS UTE com 
motorista Socorrista,  e Enfermeiro 
(Unidade de medida: diária/12h).  

Unid/diária 01 10 R$ 1.489,67 R$ 14.896,70 OF 

2.3.3 

Segurança de Eventos -Serviço de 
Segurança desarmado (segurança 
de eventos) - (Unidade de medida: 
diária/12h).  

Unid/diária 267 01 R$ 155,00 R$ 41.385,00 TF 

2.3.4 
Brigadistas: contratação de 
brigadista para salvaguarda e 
atedimento ao público  

Unid/diária 14 10 R$ 160,00 R$ 22.400,00 OF 

2.3.5 

Posto de Primeiros Socorros 
(Somente Equipe e insumos) - 
Plantão de 24h, compreendendo: 2 
enfermeiros com experiência 
comprovada em pronto 
atendimento emergencial 
(primeiros socorros), macas, 
cadeiras de rodas, suportes para 
soro, mesas de pvc com  cadeiras de 
PVC, kit primeiros socorros, 
medidor de pressão, desfibrilador, 
recipiente para lixo hospitalar.  

Diária 03 10 R$ 834,00 R$ 25.020,00 OF 



 

 

 

 

2.3.6 

Resgate - Equipe de Resgate 
composta por 1 Ambulância UTI; 6 
Motos resgates (Equipadas com 
materiais de primeiro socorros); 1 
Carro com salvamento; Posto 
médico com medicações, pulso, 
oxicimetro, aparelhos de PA, bala 
grande de oxigênio, aparelho  para 
Glicemia um DEA, cadeira de rodas, 
2 macas para atendimento. 

Unid/diária 01 10 R$ 2.000,00 R$ 20.000,00 OF 

          TOTAL ETAPA 2.3 R$ 159.701,70   

2.4 ETAPA 2.4 - COMUNICAÇÃO / AUDIOVISUAL  

2.4.1 

Registro Fotográfico -  Contratação 
de Profissionais especializados para 
trabalhar como Fotografo, com 
experiência comprovada em 
registro de eventos.  

Unid/diária 04 10 R$ 450,00 R$ 18.000,00 OF 

2.4.2 

Registro Videográfico: Filmagem de 
equipes de solo e aérea (drones) 
Registro do evento e edição de 
vídeo pós evento.  

Serviço 01 01 R$ 21.000,00 R$ 21.000,00 OF 

2.4.3 

Filmagem -  Filmagem e 
transmissão ao vivo em alta 
definição: 
01 Mesa de corte e transmissão 
Data vídeo HDSDI 10 entradas 
HDSDI, 4 saídas de até 4K; 01 
Gravadores de PGM HDSDI; 01 
Sistema de intercom com 3 pontos; 
02 Câmeras Sony NX5 com tripés 
hidráulicos profissionais; 02 
Câmeras Goopro, tripés hidráulicos 
profissionais. Cabeamentos digitais 
(Fibra Ótica/ HDSDI) 400 METROS, 
01 Equipe de produção; 

Serviço/DIÁRI
A 

01 01 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 OF 

TOTAL ETAPA 2.4 R$ 69.000,00   

TOTAL GERAL META 02 R$ 3.362.582,74   

Meta 03 - Encerramento / Pós-produção da 16ªedição do Brasília Capital Moto Week  

3.1 ETAPA 3.1 - ADMINISTRATIVO  

3.1.1 

Contador - Contratação de 
profissional competente para 
organização da documentação 
contábil do projeto.  

Unid/semana 01 10 R$ 170,00 R$ 1.700,00 OF 

3.1.2 

Secretaria - Contratação de 
profissional com experiência em 
secretária para organização de 
documentos, arquivos, 
atendimento e demais ações 
pertinentes a função. 

Unid/semana 01 10 R$ 700,00 R$ 7.000,00 OF 

3.1.3 
Advogado - Contratação de 
profissional com OAB para 
assessoria jurídica do projeto.  

Unid/semana 01 10 R$ 800,00 R$ 8.000,00 OF 

TOTAL ETAPA 3.1 R$ 16.700,00   

TOTAL GERAL META 03 R$ 16.700,00   

TOTAL METAS 1, 2 e 3 R$4.928.108,86   

 
 



 

 

 

 

6.2 PLANILHA TERMO DE FOMENTO  

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE QUANT FREQ 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL FONTE 

Meta 01 - Planejamento / Pré-produção das atividades da 16ªedição do Brasília Capital Moto Week   

1.4 ETAPA 1.4 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO / LOGÍSTICA (TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO) 

1.4.1 

Van Executiva - Capacidade mínima 
para 14 (catorze) passageiros sentados, 
em bom estado de conservação e 
limpeza, equipado com todos os 
equipamentos de segurança, idade 
máxima do veículo de 02 (dois) anos, 
com ar condicionado, vidros fumê, com 
poltronas estofadas, com motorista 
habilitado para a categoria, 
uniformizado e devidamente 
identificado , com celular, com 
combustível diesel, com seguro total e 
quilometragem livre, diária de 12h e 
GPS, para transporte terrestre de 
artistas e equipe de produção. 

Unid/diária 03 08 R$ 545,31 R$ 13.087,44 TF 

1.4.2 

Van de Carga: sem bancos para 
transporte de material, com revisão 
mecânica em dia e limpo, todos os 
equipamentos de segurança exigidos 
pela legislação de trânsito, 
documentação regularizada e, 
motorista com celular e uniformizado, 
com combustível diesel, com seguro 
total e quilometragem livre, diária de 
12h e GPS. 

Unid/diária 01 08 R$ 545,31 R$ 4.362,48 TF 

1.4.3 

Carro executivo - AUTOMÓVEL SEDAN 
- 4 PORTAS: Descrição: Serviços de 
empresa especializada na locação de 
veículos automotores, tipo carro luxo, 
padrão Sedan, 4 portas, ar 
condicionado, combustível, motorista 
uniformizado devidamente identificado 
com crachá da empresa, com celular, 
com seguro total e quilometragem 
livre, com diária 12h, com vidros fumê. 

Unid/diária 01 04 R$ 500,00 R$ 2.000,00 TF 

  TOTAL ETAPA 1.4 R$ 19.449,92   

  TOTAL GERAL META 01  R$19.449,92   

Meta 02 - Realização / Execução da 16ª edição do Brasília Capital Moto Week 

2.1 Etapa 2.1 -  INFRAESTRUTURA 

2.1.1 

Tenda Pirâmide 10,00x10,00: medindo 
10,00 x 10,00 (COM CALHA) 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 (Montagem de 
Estruturas temporárias - 3 dias para 
cada diária).  

Unidade/período 20 3 R$ 989,09 R$ 59.345,40 TF 

SUBTOTAL R$ 59.345,40   

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

2.1.3 

Sistema de iluminação de mega porte - 
Palco Principal: composto por 30 par 
64; 20 Par LEDs; 30 Moving heads; 4 
mini bruts; 2 Canhões Seguidores; 5 

Unid/diária 1 8 R$13.000,00 R$ 104.000,00 TF 



 

 

 

 

Elipse downs; Equipes de montagem, 
operação e desmontagem. 

SUBTOTAL R$ 104.000,00   

SONORIZAÇÃO 

2.1.6 

SISTEMA DE SONORIZAÇÃO MEGA 
PORTE - PALCO MOTO ROCK BRASÍLIA 
(palco principal): 02 mesa digital 56 
canais de entrada , equalização 
paramétrica , compressor , gate, 
equalizador por canal , 16 canais de 
saída com equalizador gráfico , 
compressor ( Yamaha  5 DRH , 
Soundcraft Vi 6, Digidesigner Mix Rack , 
Digico SD 8, Midas Pro 6); 01 
computador com software de 
gerenciamento do sistema e software 
smart Live; 01 microfone calibrado para 
alinhamento do sistema; Rack drive 
composto por processador digital com 
4 entradas e 12 saídas ( Dolby Lake 
Contour, Drive Rack DBX, XTA 448, 
Dolby 226); Sistema de PA composto 
por 12 elementos / caixas por lado  - L/ 
R , Line Array Tree Way , passivo com 2 
falantes de 10", 12" ou 15" para as 
frequências graves , 2 falantes 6,5", 8" , 
9" ou 10" para as frequências médias e 
1 drive para as altas frequências; 
Sistema de front fill composto por 4 
caixas Line Array Tree Way , passivo 
com 2 falantes de 10", 12" ou 15" para 
as frequências graves , 2 falantes 6,5", 
8" , 9" ou 10" para as frequências ... 
detalhamento na proposta  

Diária 1 8 R$ 19.588,08 R$ 156.704,64 TF 

SUBTOTAL  R$ 156.704,64   

GERADORES DE ENERGIA/ DISTRIBUIÇÃO DE REDE ELÉTRICA/ ATERRAMENTO DE ESTRUTURAS 

2.1.10 
Rede de distribuição elétrica -11.000 
metros de cabo 2,5mm. Instalação e 
manutenção pelo período de 10 dias.  

serviço 1 1 R$ 4.770,00 R$ 4.770,00 TF 

2.1.11 
Rede de distribuição elétrica - 2.800 
metros de cabo 6mm. Instalação e 
manutenção pelo período de 10 dias.  

serviço 1 1 R$ 6.330,00 R$ 6.330,00 TF 

2.1.12 
Rede de distribuição elétrica - 2.400 
metros de cabo 10mm. Instalação e 
manutenção pelo período de 10 dias.  

serviço 1 1 R$ 8.100,00 R$ 8.100,00 TF 

2.1.13 

Rede de distribuição elétrica - 4.400 
metros de cabo 120mm com terminal 
olhal. Instalação e manutenção pelo 
período de 10 dias.  

serviço 1 1 R$ 14.200,00 R$ 14.200,00 TF 

2.1.14 

Montagem, manutenção e 
desmontagem de 55 caixas 
Intermediárias de Distribuição Elétrica 
com barramento sendo: (03 fases, 
neutro e terra), Painel com Grau de 
Proteção IP65; Proteção Externa: 
Envelopamento em aço comproteção 
ao tempo. Proteção interna: 
Policarbonato com 4mm de espessura e 
quadro com disjuntores adequados 
para atender as demandas. Instalação e 
manutenção pelo período de 10 dias.  

Serviço 55 1 R$ 426,52 R$ 23.458,60 TF 

2.1.15 

Pontos de energia: serviço de 
instalação e emanutenção de 450 
pontos de energia composto por NO 
MÍNIMO 2 TOMADAS. período de 10 
dias.  

Serviço 1 1 R$ 17.613,00 R$ 17.613,00 TF 



 

 

 

 

2.1.16 
Refletores: instalação e manutenção 
de 300 refletores de 150 WATTS, pelo 
período de 10 dias.  

Serviço 1 1 R$ 12.500,00 R$ 12.500,00 TF 

2.1.17 
Refletores: instalação e manutenção 
de 130 refletores de 400 WATTS, pelo 
período de 10 dias.  

Serviço 1 1 R$ 11.500,00 R$ 11.500,00 TF 

2.1.18 
Refletores: instalação e manutenção 
de 30 refletores de 1000 WATTS, pelo 
período de 10 dias.  

Serviço 1 1 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 TF 

2.1.21 
Projeto elétrico, laudo técnico e ART 
dos serviços de rede elétrica. 

Serviço 1 1 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 TF 

2.1.24 

GRUPO GERADOR SINGULAR DE 
450KVA - Com potência máxima em 
regime de trabalho de 450 KVA´s - com 
combustível, operador e cabos 
elétricos para ligação até 50mt do local 
do evento, Período de funcionamento 
de no máximo 12h. - Nota: Unidade de 
medida (Diária de 12h). (Subestação) 

Unid/diária 1 10 R$ 920,00 R$ 9.200,00 TF 

2.1.25 

GRUPO GERADOR SINGULAR DE 
250KVA - Com potência máxima em 
regime de trabalho de 250 KVA´s - com 
combustível, operador e cabos 
elétricos para ligação até 50mt do local 
do evento, Período de funcionamento 
de no máximo 12h. - Nota: Unidade de 
medida (Diária de 12h). (Som do Palco) 

Unid/diária 1 9 R$ 1.500,00 R$ 13.500,00 TF 

2.1.26 

GRUPO GERADOR SINGULAR DE 
250KVA - Com potência máxima em 
regime de trabalho de 250 KVA´s - com 
combustível, operador e cabos 
elétricos para ligação até 50mt do local 
do evento, Período de funcionamento 
de no máximo 12h. - Nota: Unidade de 
medida (Diária de 12h). 

Unid/diária 1 9 R$ 1.500,00 R$ 13.500,00 TF 

2.1.27 

GRUPO GERADOR SINGULAR DE 
450KVA - Com potência máxima em 
regime de trabalho de 450 KVA´s - com 
combustível, operador e cabos 
elétricos para ligação até 50mt do local 
do evento, Período de funcionamento 
de no máximo 12h. - Nota: Unidade de 
medida (Diária de 12h).  

Unid/diária 1 10 R$ 920,00 R$ 9.200,00 TF 

2.1.28 

GRUPO GERADOR SINGULAR DE 
250KVA - Com potência máxima em 
regime de trabalho de 250 KVA´s - com 
combustível, operador e cabos 
elétricos para ligação até 50mt do local 
do evento, Período de funcionamento 
de no máximo 12h. - Nota: Unidade de 
medida (Diária de 12h). (Subestação 
parte de trás do palco) 

Unid/diária 1 10 R$ 500,00 R$ 5.000,00 TF 

2.1.29 

GRUPO GERADOR SINGULAR DE 
125KVA - Com potência máxima em 
regime de trabalho de 125 KVA´s - com 
combustível, operador e cabos 
elétricos para ligação até 50mt do local 
do evento, Período de funcionamento 
de no máximo 12h. - Nota: Unidade de 
medida (Diária de 12h). (Subestação 
parte de trás do palco) 

Unid/diária 1 10 R$ 400,00 R$ 4.000,00 TF 

2.1.30 

GRUPO GERADOR SINGULAR DE 
125KVA - Com potência máxima em 
regime de trabalho de 125 KVA´s - com 
combustível, operador e cabos 
elétricos para ligação até 50mt do local 
do evento, Período de funcionamento 
de no máximo 12h. - Nota: Unidade de 
medida (Diária de 12h). Standby' 

Unid/diária 1 10 R$ 400,00 R$ 4.000,00 TF 



 

 

 

 

2.1.32 

Sistema de Aterramento - SISTEMA DE 
ATERRAMENTO: SISTEMA DE 
ATERRAMENTO para as estruturas 
constantes na área do evento. 
Descrição: Sistema deaterramento, 
para estruturas em uma área 
aproximada de 150.000m²; instalação 
elétrica de sistema de aterramento 
para proteção contra falha de isolação 
elétrica e descargas atmosféricas, com 
fornecimento de material, composto 
por hastes de aterramento 5/8’ X 3m 
tipo Copeld, cordoalha de cobre nu na 
bitola de 16 mm² interligando todas as 
hastes eletricamente através de 
conectores reforçado de latão para 
hastes de aterramento, de modo a 
apresentar uma resistência hômica de 
terraigual ou inferior a 5Ω, comprovado 
com laudo de aterramento expedido e 
assinado por engenheiro, juntamente 
com a Anotação de Responsabilidade 
Técnica (A.R.T.). Conforme NBR 5410, 
NBR 5419 E NR 10.  

Unid/Serviço 1 1 R$ 75.000,00 R$ 75.000,00 TF 

SUBTOTAL R$ 242.371,60   

ALAMBRADOS/FECHAMENTOS 

2.1.36 

Barricada -  Montagem, manutenção e 
desmontagem de Barricada de 
contenção de público – estrutura de 
grade de barricada do tipo alto-
sustentável, medindo 1,00m x 1,00 
fixadas uma as outras por pinos 
metálicos de aço contra pinados e 
parafusos, com mão de força, fabricada 
em quadros metálicos de duralumínio, 
revestido em chapa na base e na parte 
frontal. Metro linear (Montagem de 
Estruturas temporárias 

Unidade/período 150 3 R$ 8,00 R$ 3.600,00 TF 

SUBTOTAL R$ 3.600,00   

PÓRTICOS, TORRES E TOTENS DE SINALIZAÇÃO 

2.1.43 

Box truss - estruturas de Q30 para 
Delays e Sinalização (Metro linear) 
(Montagem de Estruturas temporárias - 
3 dias para cada diária) 

metro linear 1100 10 R$ 12,10 R$ 133.100,00 TF 

SUBTOTAL  R$ 133.100,00   

CONTAINERS 

2.1.53 

Containers habitáveis: para 
alojamento da equipe e banheiros 
(Montagem de Estruturas temporárias - 
periodo de 10 dias  

Período 54 1 R$1.378,00 R$ 74.412,00 TF 

SUBTOTAL R$ 74.412,00   

TOTAL R$714.188,24   

2.3 ETAPA 2.3- SERVIÇOS DE PRIMEIRO SOCORROS, SEGURANÇA E BRIGADA 

2.3.3 

Segurança de Eventos -Serviço de 
Segurança desarmado (segurança de 
eventos) - (Unidade de medida: 
diária/12h).  

Unid/diária 267 01 R$ 155,00 R$ 41.385,00 TF 

          
TOTAL ETAPA 

2.3 
R$ 41.385,00   

TOTAL TERMO DE FOMENTO  R$ 834.368,56   

 



 

 

 

 

7. FÍSICO FINANCEIRO  

META ETAPA DESCRIÇÃO CONCEDENTE CONVENENTE 

Meta 01 - Planejamento / 
Pré-produção das 

atividades da 16ª edição 
do Brasília Capital Moto 

Week.  

1.1 Recursos humanos R$0,00 R$0,00 

1.2 
Comunicação / material gráfico / material 
específico / audiovisual 

R$0,00 R$0,00 

1.3 
Cachês / confecção e assinatura de 
contratos artísticos 

R$0,00 R$0,00 

1.4  
Logística (transporte, hospedagem e 
alimentação) 

R$19.449,92 R$0,00 

1.5 Liberação do evento R$0,00 R$0,00 

Meta 02 - Realização / 
Execução da 16ª edição 
do Brasília Capital Moto 

Week 

2.1 
Infraestrutura e execução das ações do 
projeto 

R$773.533,64 R$0,00 

2.2 Serviços gerais  R$0,00 R$0,00 

2.3 
Serviços de primeiros socorros, segurança 
e brigada 

R$41.385,00 R$0,00 

2.4 Registro fotográfico e videográfico R$0,00 R$0,00 

TOTAL R$834.368,56 R$0,00 

 

8. PLANO DE APLICAÇÃO  

Código Especificação Total 

335039 Recursos Humanos  R$0,00 

335039 Comunicação / Material gráfico / Material específico / Audiovisual R$0,00 

335039 Cachês / confecção e assinatura de contratos artísticos R$0,00 

335039 Logística (transporte, hospedagem e alimentação) R$19.449,92 

335039 Liberação do evento R$0,00 

335039 Infraestrutura e execução das ações do projeto  R$773.533,64 

335039 Serviços gerais R$0,00 

335039 Serviços de primeiros socorros, segurança e brigada R$41.385,00 

335039 Registro fotográfico e videográfico R$0,00 

TOTAL R$834.368,56 

 

9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  

META ETAPA DESCRIÇÃO JUL/19 AGO/19 

Meta 01 - Planejamento / Pré-
produção das atividades da 16ª 
edição do Brasília Capital Moto 

Week. 

1.1 Recursos humanos R$0,00 R$0,00 

1.2 
Comunicação / material gráfico / material 
específico / audiovisual. 

R$0,00 R$0,00 

1.3 
Cachês / confecção e assinatura de contratos 
artísticos. 

R$0,00 R$0,00 

1.4  
Logística (transporte, hospedagem e 
alimentação). 

R$19.449,92 R$0,00 

1.5 Liberações e licenças do evento R$0,00 R$0,00 

2.1 
Infraestrutura e execução das ações do 
projeto 

R$773.533,64 R$0,00 



 

 

 

 

Meta 02 - Realização / 
Execução da 16ª edição do 
Brasília Capital Moto Week 

2.2 Serviços gerais  R$0,00 R$0,00 

2.3 
Serviços de primeiros socorros, segurança e 
brigada.  

R$41.385,00 R$0,00 

2.4 
Serviços de registro fotográfico e 
Videográfico.  

R$0,00 R$0,00 

TOTAL GERAL R$834.368,56 

 
10. PREVISÃO DE RECEITA 

QTD. Nome Receitas 

1 Termo de Fomento - Emenda Parlamentar  R$834.368,56 

2 Bilheteria – BL  R$1.160.144,00 

3 Outras Fontes de Recurso – OF (patrocínios, disponibilidade de 

bens e serviços, apoios) 
R$2.883.596,30 

Total R$4.928.108,86 

 

Brasília, 17/07/2019 

 

_____________________________________ 

Dirigente da Entidade



 

 

 

 

 


