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1. DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC PROPONENTE 

Nome Fantasia: IBI 
CNPJ: 07.286.706/0001-00            CF/DF 07.489.775/001-60                  CEAC: 5312 
Endereço: SES QUADRA 03 – LOTE 22 – SETOR DE EXPANSÃO ECONÔMICA 
Região Administrativa: SOBRADINHO     CEP: 73020-403 
Página Web: www.ibidf.org.br                                   E-mail Corporativo: ibi@ibidf.org.br 
Telefone: (61) 3036-7002                                                Celular: (61) 97400-1160 

Nome Completo: Edilane Pessoa de Oliveira 
Nome Social: Edilane Oliveira  
RG: 1.594070 - SSP/PB    CPF: 804.683.654-00  
E-mail: edilane@ibidf.org.br  
Endereço residencial: Rua 12 Chácara 338 - Núcleo Rural Lago Oeste 
Região Administrativa: Sobradinho DF                                                         CEP:73100-360  
Telefone fixo: (61) 3302-3185   Celular: (61) 97400-1160 

2. ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Nome Completo: Enódio Abreu Júnior 
Função: Produtor Executivo 
RG: 310.058 - SSP/DF    CPF: 116.605.381-49 
E-mail: jr@ibidf.org.br  
Endereço residencial: Rua 12 Chácara 338 - Núcleo Rural Lago Oeste 
Região Administrativa: Sobradinho DF                                                         CEP:73100-360  
Telefone fixo: (61) 3302-3185   Celular: (61) 97400-1167 
 

 

3. DADOS DO PROJETO 

3.1 INFORMAÇÕES DO PROJETO 
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3.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE 
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3.3 CAPACIDADE TÉCNICA DA ENTIDADE 

REALIZAÇÕES NO EXTERIOR 

BRASIL JUNINO (EUROPA 2017) 

LISBOA - PORTUGAL, 07 a 16/04/2017, Pavilhão de Portugal  

MADRI - ESPANHA, 21 a 30/04/2017, Colegio Mayor Casa do Brasil 

ROMA - ITÁLIA, 05 a 14/05/2017, Embaixada do Brasil 

LONDRES - INGLATERRA, 26/05/2017 a 04/06/2017, Embaixada do Brasil 

Realização do projeto Brasil Junino no continente europeu no período de 07 de abril a 04 de junho de 2017, promovendo e expondo 
novas facetas da diversidade cultural brasileira no exterior, com sua música, suas danças folclóricas, seu colorido e sua gas tronomia, e 
apresentando as principais festas juninas brasileiras como um importante produto turístico do país, contribuindo significativamente para 
a promoção da imagem do Brasil no mercado internacional como destino turístico atraente e competitivo, além de fortalecer as ações 
da EMBRATUR para comercialização e promoção turística do Brasil no exterior. O projeto foi um sucesso de público e repercussão na 
mídia, superando todas as expectativas iniciais. 

SHOWS DE MÚSICA (Áreas abertas ao público) 

Show OS GONZAGAS e LUCY ALVES / LISBOA - PORTUGAL, 07/04/2017, Área Externa do MEO ARENA  
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Show ELBA RAMALHO / LISBOA - PORTUGAL, 16/04/2017, Área Externa do MEO ARENA  

SHOWS DE MÚSICA (Áreas fechadas para convidados) 

Show QUINTETO VIOLADO / ROMA - ITÁLIA, 05/05/2017, Sala Palestrina - Palácio Pamphilj 

 

REALIZAÇÕES NO BRASIL 

09/08/2019 A 11/08/2019 – O MAIOR SÃO JOÃO DO CERRADO 

CEILAMBÓDROMO - CEILÂNDIA (DF) 

12ª Edição do projeto, com participações de MANO WALTER, DEL FELIZ, DORGIVAL DANTAS, NEGO RAINNER, JAMMIL, KADU & 
EDU, FORRÓ ANJO AZUL, PÉ DE CERRADO, GABRIEL LENER, BALÉ FLOR DO CERRADO, FULÔ DE MANDACARÚ, JOELMA, 
ALYSSON & ARIEL, HENRIQUE E RUAN e MENINO RICO, 06 bandas e 30 grupos locais de forró, Festival de Danças Folclóricas com 
24 grupos folclóricos e quadrilhas juninas, repentistas e emboladores, totalizando mais de 1.800 integrantes de grupos culturais. 

A parceria com a TV Globo Brasília, mais uma vez, proporcionou uma divulgação maciça do projeto e a produção do programa especial 
“O Maior São João do Cerrado”, um programa compacto de 50 minutos com os melhores momentos do evento, transmitido pela 
emissora na Região Centro-Oeste no dia 30/08/2019 e, posteriormente, para 135 países através da TV Globo Internacional (assim 
como ocorreu nas edições de 2011 com exibição no dia 14/08/2011, 2012 com exibição no dia 02/09/2012, 2013 com exibição no dia 
18/08/2013, 2014 com exibição no dia 17/08/2014, 2015 com exibição no dia 20/09/2015, 2016 com exibição no dia 18/09/2016 e 2018 
com exibição nos dias 14/06/2018 e 15/07/2018). 

EDIÇÕES ANTERIORES DO PROJETO (Realizadas pela Entidade) 

18/05/2018 A 20/05/2018 (11ª Edição), 25/08/2016 A 28/08/2016 (10ª Edição), 07/08/2015 A 11/08/2015 (9ª Edição), 06/08/2014 A 
10/08/2014 (8ª Edição), 07/08/2013 A 11/08/2013 (7ª Edição), 29/08/2012 A 02/09/2012 (6ª Edição), 10/08/2011 A 14/08/2011 (5ª 
Edição), 11/08/2010 A 15/08/2010 (4ª Edição) 

EDIÇÕES ANTERIORES DO PROJETO (Realizadas por terceiros) 

05/08/2009 a 09/08/2009 (3ª Edição), 06/08/2008 a 10/08/2008 (2ª Edição) e 15/08/20007 a 12/08/2007 (1ª Edição). 

04/08/2016 A 18/09/2016 – BRASIL JUNINO RIO 2016 

CASA BRASIL, NO PIER MAUÁ, RIO DE JANEIRO / RJ 

Mostra audiovisual realizada durante 46 dias no período das Olimpiadas e Paraolimpíadas RIO 2016, com apoio institucional do 
Ministério do Turismo e APEX, patrocinada pela Caixa Econômica Federal. O público de mais de 500 mil pessoas que circulou pela 
Casa Brasil teve a oportunidade de conhecer as maiores festas juninas brasileiras, com apresentações diárias de música e danças 
folclóricas mostrando a riqueza da cultura popular do nosso país. 

28/03/2013 E 31/03/2013 – VIA SACRA DE TAGUATINGA 

TAGUAPARQUE - TAGUATINGA (DF) 

Realização da 23ª edição do projeto VIA SACRA DE TAGUATINGA, uma grande encenação retratando de forma teatral a paixão e 
ressurreição de Jesus Cristo, com ACESSO SEM COBRANÇA DE INGRESSOS, na cidade satélite de Taguatinga – DF, no 
Taguaparque, no período de 28 a 31 de março de 2013.  

A apresentação mistura elementos tradicionais do enredo, contada por meio da dramaturgia, lançando mão de linguagem do circo, 
cinema, música e dança, e utiliza a tecnologia com a projeção de cenários virtuais e de imagens que interagem com os recursos de 
figurino e elementos cenográficos para compor o ambiente da época. 
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30/07/2011 A 31/07/2011 – 14º FESTIVAL PORÃO DO ROCK 

COMPLEXO DO GINÁSIO NILSON NELSON – EIXO MONUMENTAL - BRASÍLIA (DF) 

Participações: 43 bandas participantes distribuídas em 3 palcos simultâneos em dois dias de evento, incluindo 05 Bandas convidadas – 
JON SPENCER BLUES EXPLOSION (USA), HELMET (USA), THE DT'S (USA), SYMFONIA (ESCANDINAVIA/BR) e THE 
TORMENTOS (ARG) – e 29 Bandas Nacionais / Regionais 

21/04/2010 – BRASÍLIA CANTA SUA HISTÓRIA – 50 ANOS 

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - BRASÍLIA (DF) 

Criação, planejamento, organização e realização do espetáculo especialmente criado e produzido para integrar as festividades do 
aniversário de 50 anos de Brasília, reunindo artistas dos mais variados estilos que compõem a diversidade cultural da Capital  da 
República, sob a regência impecável e emocionante de DANIELA MERCURY, com a participação especial de Milton Nascimento, Zélia 
Duncan, Oswaldo Montenegro, Plebe Rude, Raimundos, Trio Bravi Pop Ópera, Indianna Noma, Káthia Pinheiro, Coral Madrigal de 
Brasília, Hamilton de Hollanda, Reco do Bandolim, Clube do Choro, Viela 17, Renato Matos, Oficina Blues, Bruno Dourado e Izabella 
Rocha, Philipe Seabra, Digão, Banda Squema Seis, Terminal Zero, Nilson Freire, Coisa Nossa, Renata Jambeiro, Kátia Almeida, Grupo 
Amor Maior, Roberto Correa e Janete Dornellas. O projeto ainda contou com apresentações do Bumba Meu Boi do Seu Teodoro, Zé 
Mulato e Cassiano, Olodum Mirim, Trio Siridó e banda, Pedro Paulo e Matheus, Paralamas do Sucesso e Nando Reis. O trabalho 
incluiu o roteiro, seleção de imagens, direção e coordenação da projeção de imagens de composição do fundo do palco em painel de 
led e a integração e coordenação do trabalho geral do espetáculo com a equipe da TV Globo Brasília, visando a produção de programa 
especial do para transmissão em rede nacional da emissora, logo após o término do evento. 

20, 21 E 22/11/2009 – FESTA DOS ESTADOS 

PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO PARQUE DA CIDADE - BRASÍLIA (DF) 

Planejamento, organização e realização do evento, com detalhamento das especificações de equipamentos, recursos materiais e 
humanos, em parceria estabelecida sem remuneração com a Brasiliatur, realizadora do evento, objetivando o resgate da Festa dos 
Estados como evento agregador para a cultura e o turismo locais. Participação de Geraldo Azevedo, Pedro Paulo e Matheus, Chico 
Rey e Paraná, Jhonny e Raony, Fundo de Quintal, Dhi Ribeiro e Coisa Nossa, além de apresentações de grupos folclóricos, artistas e 
poetas. 

Contratos Firmados com Entes Públicos / Empresas Públicas 

 
- Instituto Brasileiro de Turismo / EMBRATUR – Patrocínio para o Projeto “Brasil Junino EUROPA 2017” 

Contrato de patrocínio 026/206 no valor de R$ 5.000.000,00, firmado com a EMBRATUR, publicado no Diário Oficial da União, 
Seção 3, página 110, de 04/01/2017, objetivando promover a turnê europeia em 2017 do projeto Brasil Junino, realizado entre 
07/04/2017 a 04/06/2017, percorrendo as cidades de Lisboa (PT), Madri (ES), Roma (IT) e Londres (UK), promovendo as 
festividades juninas brasileiras como um novo e importante produto turístico do país no exterior, com enorme repercussão 
nacional e internacional, incluindo ações de comercialização turística. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ENTREGUE (EM ANÁLISE) 

 
- Caixa Econômica Federal / CEF – Patrocínio para o projeto “Brasil Junino RIO 2016” 

Contrato de patrocínio no valor de R$ 1.447.000,00, firmado com a Caixa Econômica Federal, publicado no Diário Oficial da 
União, Seção 3, página 79, de 18/07/2016, objetivando promover a 1ª Edição do projeto Brasil Junino, realizado entre 
05/08/2016 a 15/09/2016, que se transformou na principal atração promocional brasileira na Casa Brasil no período dos Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos RIO 2016, com grande repercussão nacional e internacional. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ENTREGUE E APROVADA 
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- Caixa Econômica Federal / CEF – Patrocínio para o projeto “O Maior São João do Cerrado 2016” 

Contrato de patrocínio no valor de R$ 100.000,00, firmado com a Caixa Econômica Federal, objetivando promover a 10ª 
Edição do projeto O Maior São João do Cerrado. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ENTREGUE E APROVADA 

 

- TIM Celular S/A – Patrocínio para o projeto “O Maior São João do Cerrado 2015” 

Contrato de patrocínio no valor de R$ 900.000,00, firmado com a TIM Celular S/A, objetivando promover a 9ª Edição do 
projeto O Maior São João do Cerrado. 

Projeto incentivado através de Lei de Incentivo à Cultura do Distrito Federal 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ENTREGUE E APROVADA 

 
Parcerias Firmadas (2010-2019) 

 

- Termo de Fomento SICONV 883889/2019 – Realização do evento “O Maior São João do Cerrado” 

Termo de Fomento no valor de R$ 1.269.342,54, Processo 01400003104201944-97, firmado com o Ministério da Cultura, 
publicado no Diário Oficial da União, Seção 3, de 14/08/2019, objetivando promover a 12ª Edição do projeto O Maior São João 
do Cerrado, um projeto já consolidado como o maior e mais importante evento de cultura popular do Distrito Federal, com 
repercussão nacional e internacional, que fomenta e valoriza a diversidade das expressões culturais e promove os artistas 
locais e regionais, com acesso inteiramente gratuito. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ENTREGUE (EM ANÁLISE) 

 

- Convênio SCDF-025/2019 – Realização do evento “O Maior São João do Cerrado” 

Termo de Fomento no valor de R$ 769.600,00, Processo 00150-00004085/2019-91, firmado com a Secretaria de Estado de 
Cultura do Distrito Federal, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, Seção 3, página 44, de 13/08/2019, objetivando 
promover a 12ª Edição do projeto O Maior São João do Cerrado, um projeto já consolidado como o maior e mais importante 
evento de cultura popular do Distrito Federal, com repercussão nacional e internacional, que fomenta e valoriza a diversidade 
das expressões culturais e promove os artistas locais e regionais, com acesso inteiramente gratuito. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA 

 

- Termo de Fomento SICONV 868.116/2018 – Realização do evento “O Maior São João do Cerrado” 

Termo de Fomento no valor de R$ 1.399.996,00, Processo 01400.004487/2018-97, firmado com o Ministério da Cultura, 
publicado no Diário Oficial da União, Seção 3, página 13, de 16/05/2018, objetivando promover a 11ª Edição do projeto O 
Maior São João do Cerrado, um projeto já consolidado como o maior e mais importante evento de cultura popular do Distrito 
Federal, com repercussão nacional e internacional, que fomenta e valoriza a diversidade das expressões culturais e promove 
os artistas locais e regionais, com acesso inteiramente gratuito. 

CONVÊNIO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS ENTREGUE (EM ANÁLISE) 

 

- Termo de Fomento SCDF-009/2018 – Realização do evento “O Maior São João do Cerrado” 

Termo de Fomento no valor de R$ 769.600,00, firmado com a Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, publicado 
no Diário Oficial do Distrito Federal, Seção 3, página 48, de 16/05/2018, objetivando promover a 11ª Edição do projeto O Maior 
São João do Cerrado, um projeto já consolidado como o maior e mais importante evento de cultura popular do Distrito Federal, 
com repercussão nacional e internacional, que fomenta e valoriza a diversidade das expressões culturais e promove os 
artistas locais e regionais, com acesso inteiramente gratuito. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ENTREGUE (EM ANÁLISE) 
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- Convênio SCDF-011/2014 – Realização do evento “O Maior São João do Cerrado” 

Convênio no valor de R$ 2.708.262,72, firmado com a Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, publicado no Diário 
Oficial do Distrito Federal, Seção 3, página 33, de 20/08/2014 (retificação publicada no DODF, página 54, de 22/08/2014), 
objetivando promover a 7ª Edição do projeto O Maior São João do Cerrado, consolidando o projeto como o maior e mais 
importante evento de cultura popular do Distrito Federal, com repercussão nacional e internacional. 

CONVÊNIO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS ENTREGUE (EM ANÁLISE) 

 

- Convênio SCDF-010/2013 – Realização do evento “O Maior São João do Cerrado” 

Convênio no valor de R$ 2.876.743,58 firmado com a Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, publicado no Diário 
Oficial do Distrito Federal, Seção 3, página 34, de 20/09/2013, objetivando promover a 7ª Edição do projeto O Maior São João 
do Cerrado, consolidando o projeto como o maior e mais importante evento de cultura popular do Distrito Federal, com 
repercussão nacional e internacional. 

CONVÊNIO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA 

 

- Convênio SCDF-005/2013 – Realização do evento “Via Sacra de Taguatinga” 

Convênio no valor de R$ 669.861,34 firmado com a Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, publicado no Diário 
Oficial do Distrito Federal, Seção 3, página 39, de 05/04/2013, objetivando promover a 23ª Edição do projeto Via Sacra de 
Taguatinga, transformando o projeto em um dos mais importantes eventos do Distrito Federal, com enorme repercussão 
regional, e características diferenciadas de grande impacto para o público. 

CONVÊNIO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA 

 

- Convênio SCDF-008/2012 – Realização do evento “O Maior São João do Cerrado” 

Convênio no valor de R$ 1.828.926,35 firmado com a Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, publicado no Diário 
Oficial do Distrito Federal, Seção 3, página 29, de 04/09/2012, objetivando promover a 6ª Edição do projeto O Maior São João 
do Cerrado, consolidando o projeto como o maior e mais importante evento de cultura popular do Distrito Federal, com 
repercussão nacional e internacional. 

CONVÊNIO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA 

 

- Convênio SCDF-005/2012 – Realização do evento “Festa dos Padroeiros” 

Convênio no valor de R$ 462.000,00 firmado com a Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, publicado no Diário 
Oficial do Distrito Federal, Seção 3, página 43, de 23/04/2012, objetivando promover o projeto “Festa dos Padroeiros São 
Jorge e Santo Expedito”, uma das principais festas culturais e religiosas de Taguatinga - DF. 

CONVÊNIO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA 

 

- Convênio SCDF-001/2011 – Realização do evento “Festival Porão do Rock” 

Convênio no valor de R$ 1.057.678,48 firmado com a Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, publicado no Diário 
Oficial do Distrito Federal, Seção 3, página 36, de 16/08/2011, objetivando promover a 14ª Edição do Festival Porão do Rock, 
consolidando o projeto como o maior e mais importante festival da música independente nacional. 

CONVÊNIO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA 
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- Convênio MTUR-748553/2010 – Eventos Geradores de Fluxo Turístico 

Convênio no valor de R$ 1.209.975,00 objetivando realizar o evento O Maior São João do Cerrado, consolidando o projeto 
como um dos maiores festivais culturais e um atrativo turístico no Distrito Federal, transformando a cidade satélite de Ceilândia 
/ DF em novo destino para os visitantes de nossa Capital. O projeto foi apresentado pelo IBI e contemplado na Chamada 
01/2010 do Ministério do Turismo. Destaque-se que o Convênio MTUR-748553/2010 foi resultante da seleção do projeto O 
Maior São João do Cerrado na Chamada Pública 01/2010 do Ministério do Turismo, em nível nacional concorrendo com os 
maiores e mais consolidados eventos do país. 

CONVÊNIO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA 

 

- Convênio MTUR-748340/2010 – Promoção e Marketing 

Convênio no valor de R$ 112.855,00 firmado com o Ministério do Turismo objetivando promover e divulgar o evento O Maior 
São João do Cerrado, portanto complementar ao convênio 748553/2010, que viabilizou expandir a visibilidade do projeto 
nacional e internacionalmente, despertando um novo fluxo turístico para o Distrito Federal, em particular a cidade satélite de 
Ceilândia / DF. 

CONVÊNIO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA 

 

4. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

4.1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

4.2 JUSTIFICATIVA PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO 
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4.3 CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS 
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6. ORIGEM DO ORÇAMENTO PARA A DESPESA 

6.1 RECURSOS DESTINADOS À PARCERIA (EMENDAS PARLAMENTARES) 

6.2 OUTRAS FONTES DE RECURSOS 



 

13 

 

 

 

 

7. OBJETIVOS 

7.1 OBJETIVO GERAL 

7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 



 

14 

 

 

 

 

 

8. METAS 

8.1 METAS QUANTITATIVAS E QUALIFICATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

 

 

 

 

9. INDICADORES DE MONITORAMENTO 

 

 

 
 

 

 



 

16 
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10.3 EQUIPE ENVOLVIDA 
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12. PROGRAMAÇÃO DETALHADA DO EVENTO 
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A contratação de trios e bandas de forró locais dar-se por intermédio da ASFORRORRÓ – Associação dos Forrozeiros 
do Distrito Federal, que congrega a quase totalidade dos grupos do gênero. A indicação dos grupos participantes 
será feita de acordo com os critérios decididos pelos grupos associados à Asforró. 

 

13. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

14. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
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15. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

15.1 PLANILHA GLOBAL DE ITENS DE DESPESA 

O MAIOR SÃO JOÃO DO CERRADO 2022 
Item Descrição Fonte de Recursos 

Unidade 
de 

Medida 

Qtd. 
Total 

Valor 
Unitário 

Valor Total 

Meta 1 - Contratação de Recursos Humanos e Serviços de Pré-Produção           

01.01.1 
Cenógrafo (Detalhamento da cenografia, ambientação e 
decoração geral do evento, incluindo serviço de criação, projeto 
e supervisão para execução e finalização da montagem) 

CONTRAPARTIDA - 
Termo de Fomento 
Distrital / SETUR-DF 

serviço 1 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 

01.01.11 

Produtor de Estruturas (ESTRUTURA: Planejamento e 
Coordenação da montagem, manutenção e desmontagem da 
Estrutura Física do evento, estabelecendo os requisitos do 
projeto para contratação e instalação das estruturas; 
supervisiona a execução do projeto de acordo com as demandas 
especificadas na planta) 

CONTRAPARTIDA - 
Termo de Fomento 
Distrital / SETUR-DF 

serviço 1 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 

01.01.14 

Produtor de Logística (LOGÍSTICA: Planejamento, supervisão e 
controle das atividades da área de Logística, envolvendo 
Receptivo, Transportes e Hospedagens das equipes dos artistas 
nacionais - Responsável por levantar toda a necessidade de 
passagens, hospedagens, alimentação e transfer de todos os 
artistas convidados, organizando a demanda e acompanhando a 
emissão de todas as passagens e reservas de acomodações; 
distribui as funções e orientações para os assistentes de cada 
área envolvendo alimentação, transporte e hospedagem.) 

CONTRAPARTIDA - 
Termo de Fomento 
Distrital / SETUR-DF 

serviço 1 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 

01.01.2 

Coreógrafo (Criação de 3 coreografias para o balé oficial do 
evento a partir da temática definida pela direção artística, 
compreendendo todas as etapas de processo criativo, 
orientação, ensaios e realização das apresentações; define em 

CONTRAPARTIDA - 
Termo de Fomento 
Distrital / SETUR-DF 

serviço 1 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 
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conjunto com o figurinista as peças de figurino do balé de 
acordo com as coreografias a serem apresentadas) 

01.01.3 

Diretor Artístico (Seleção de grupos artísticos, planejamento da 
programação, verificação da originalidade das apresentações 
artísticas e adequação à temática do projeto, ajustes para 
participações especiais, negociação com artistas quanto ao 
repertório, definição dos conceitos e requisitos básicos para 
cenografia e ambientação geral do evento, incluindo supervisão 
da execução artística programada) 

CONTRAPARTIDA - 
Termo de Fomento 
Distrital / SETUR-DF 

serviço 1 R$ 9.600,00 R$ 9.600,00 

01.01.5 

Diretor de Imagens (Direção técnica de imagens, estabelecendo 
requisitos prévios os sistemas de iluminação dos palcos e 
ambientes do evento; direção técnica dos cinegrafistas e equipe 
de corte e processamento de imagens) 

CONTRAPARTIDA - 
Termo de Fomento 
Distrital / SETUR-DF 

serviço 1 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 

01.01.6 

Diretor de Palco (Direção técnica e controle das equipes técnicas 
do palco principal do evento; orienta e controla as equipes de 
apoio aos técnicos contratados (som, luz, etc.); controla o 
cumprimento dos roteiros técnicos previstos e o perfeito 
funcionamento dos equipamentos e das instalações elétricas do 
palco principal, compreendendo 2 dias para finalização de 
montagem e testes gerais e 3 dias de evento) 

CONTRAPARTIDA - 
Termo de Fomento 
Distrital / SETUR-DF 

diária 4 R$ 1.500,00 R$ 6.000,00 

01.01.8 

Diretor Técnico (Planejamento, elaboração e definição dos 
requisitos técnicos para atendimento das necessidades artísticas 
do evento; estabelece as seqüências das apresentações e 
passagens de som, checagem dos equipamentos de luz e som; 
define as atribuições de auxiliares para execução do roteiro; 
define os requisitos de pessoal e empresas envolvidas na 
produção técnica do evento.) 

CONTRAPARTIDA - 
Termo de Fomento 
Distrital / SETUR-DF 

serviço 1 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 

01.02.10 
Taxa de Serviço (Taxa de administração de sistema 
informatizado de venda de ingressos online e taxa do meio de 
pagamento) 

Receitas de Bilheteria unidade 30000 R$ 0,12 R$ 3.600,00 

01.02.11 Taxas e Alvarás (Taxa de licenciamento) 
Receitas do Projeto / 

Recursos Próprios 
projeto 1 R$ 1.755,82 R$ 1.755,82 

01.02.2 Auxiliar Administrativo 
CONTRAPARTIDA - 
Termo de Fomento 
Distrital / SETUR-DF 

mês 1 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 
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01.02.4 

ECAD (Recolhimentos de direitos de autor referente à exibição 
pública de música ao vivo para o ECAD (Valor calculado sobre 
receita estimada de ingressos solidários ao valor unitário de R$ 
2,00 para um público total de 90.000 pessoas)) 

Receitas de Bilheteria unidade 1 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 

01.02.5 
ISS (2%) (Valor calculado sobre receita estimada de ingressos 
solidários ao valor unitário de R$ 2,00 (inteira) e R$ 1,00 (meia 
entrada) para um público total de 60.000 pessoas) 

Receitas de Bilheteria unidade 1 R$ 2.772,00 R$ 2.772,00 

01.02.6 
Responsável Técnico (Nutricionista) (Responsável pela segurança 
alimentar e higiene junto à Vigilância Sanitária - média 8h / dia 
durante 4 dias) 

Receitas do Projeto / 
Recursos Próprios 

hora 30 R$ 110,00 R$ 3.300,00 

01.02.7 

Responsável Técnico (RT) (Responsável por emitir os laudos e 
A.R.T. envolvendo toda a estruturas e fornecimento e 
distribuição de energia elétrica do evento -  - média 8h / dia 
durante 4 dias mais 8h para elaboração dos laudos) 

Receitas do Projeto / 
Recursos Próprios 

hora 30 R$ 120,00 R$ 3.600,00 

01.04.1 Bilheteiro(a) Receitas de Bilheteria diária 75 R$ 170,00 R$ 12.750,00 

SUBTOTAL R$ 104.377,82 

Meta 2 - Contratações Artísticas e Profissionais Especializados em Artes           

02.01.1 
Bailarino (Balé FLOR DO CERRADO - Cachê por Bailarino - 
atividade inclui assimilação de 3 coreografias, ensaios e 5 
apresentações durante os dias do evento) 

Termo de Fomento 
Distrital / SETUR-DF 

cachê 60 R$ 390,00 R$ 23.400,00 

02.01.12 
Grupo Musical (PÉ DE CERRADO - 01 apresentação no palco 
principal) 

Termo de Fomento 
Distrital / SECEC-DF 

unidade 1 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 

02.01.13 Quadrilha Junina (Para apresentações na Arena do Folclore) 
Receitas do Projeto / 

Recursos Próprios 
cachê 3 R$ 1.200,00 R$ 3.600,00 

02.01.14 Trio de Forró (Coreto - Trios de Forró) 
Receitas do Projeto / 

Recursos Próprios 
unidade 6 R$ 1.000,00 R$ 6.000,00 

02.01.4 
Cachê (Palco Principal - Banda MAGNIFICOS (15 integrantes) - 
Artistas Principais de renome nacional, com banda completa) 

Termo de Fomento 
Distrital / SECEC-DF 

unidade 1 R$ 95.000,00 R$ 95.000,00 

02.01.6 
Cachê (Palco Principal - ELBA RAMALHO (16 integrantes) - 
Artistas Principais de renome nacional, com banda completa) 

Termo de Fomento 
Distrital / SECEC-DF 

unidade 1 
R$ 

120.000,00 
R$ 120.000,00 

02.01.7 
Cachê (Palco Principal - NANDO CORDEL (14 integrantes) - 
Artistas Principais de renome nacional, com banda completa) 

Termo de Fomento 
Distrital / SECEC-DF 

unidade 1 R$ 90.000,00 R$ 90.000,00 

02.01.8 Cachê (Palco Principal - PAULO PIRES (17 integrantes) - Artistas Termo de Fomento unidade 1 R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 
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Principais de renome nacional, com banda completa) Distrital / SECEC-DF 

02.01.9 
Cachê (Palco Principal - ZEZO (22 integrantes) - Artistas Principais 
de renome nacional, com banda completa) 

Termo de Fomento 
Distrital / SECEC-DF 

unidade 1 
R$ 

100.000,00 
R$ 100.000,00 

SUBTOTAL R$ 495.000,00 

Meta 3 - Contratação de Estruturas, Equipamentos e Serviços 
Especializados 

          

03.01.1 

Palco (duas águas) (PALCO PRINCIPAL - Montagem, operação, 
manutenção e desmontagem de PALCO TIPO DUAS ÁGUAS com 
cobertura em estrutura de duralumínio tipo Box Truss 760x660 - 
Q50 - soldado com liga 6351 – T6, sustentado em torres de EQ50 
de duralumínio soldado com liga 6351 – T6 e revestido em lona 
MP 1400, anti-chama e antifúngico, comprovado por laudo de 
flamabilidade, boca de cena medindo 17,60m, altura/pé direito 
de 12mts até a base da cobertura, incluindo 02 torres para som 
do tipo PA Fly medindo 3m de largura por 14m altura e 02 torres 
em Q50 para led/banner medindo 5mt de largura por 14mt de 
altura. Piso com altura ajustável de 0,50 a 02,50, medindo 17,2 
metros de largura x 20 metros de profundidade (16m da linha de 
boca de cena para o fundo do palco) e avanço frontal adiconal 
de piso formando uma passarela medindo 4m x 35m, nivelada 
40cm abaixo do nível do piso principal, confeccionado em 
estrutura tubular industrial do tipo aço carbono (liga 6013), 
revestido em compensado multi laminado, fenólico, de 20mm, 
com duas áreas técnicas laterais (01 em cada lado do palco), 
medindo 6,60 x 6,40 x 02,00, cobertas e fechadas nas laterais 
com lona uma água, fixadas em estrutura de box truss Q30. 
Acabamento do palco em saia de madeira revestida em carpete 
preto e área útil da cena de palco revestida em carpete preto, 
incluindo a passarela de avanço frontal, com guarda corpo de 
proteção nas laterais e no fundo em grade metálica com altura 
de 1,10 e espaçamento entre tubos de 0,11cm conforme 
exigências técnicas do CBM-DF e Defesa Civil, com acesso 
através de 02 escadas em material antiderrapante com 
corrimão, sem pontas e com proteção lateral e 01 rampa de 
acesso. A estrutura é acompanhada de house mix de PA 

Termo de Fomento 
Distrital / SETUR-DF 

diária 3 R$ 18.500,00 R$ 55.500,00 
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medindo 6,60 x 4,80 x 0,50 com 02 (dois) níveis de altura, com 
cobertura modelo uma água montado em torres do tipo P30 
fechada nas laterais e fundo em lonas do tipo cristal ou branca) 

03.01.11 
Coreto (Montagem e locação de palco especial, com estrutura 
elevada modular, formato hexagonal, em madeira, piso 
chapeado e cobertura com telhas coloniais) 

Termo de Fomento 
Distrital / SETUR-DF 

serviço 1 R$ 8.200,00 R$ 8.200,00 

03.01.12 

Decoração de Ambiente (Ambientação do espaço geral da festa 
com motivos juninos compreendendo material e serviço de 
instalação de um arraial de bandeirolas em área de 60m de 
extensão x 60m de largura, fixado por meio de cabos de aço 
estendidos sobre as tendas, balões coloridos de acrílico de 30cm 
e 50cm) 

Termo de Fomento 
Distrital / SETUR-DF 

serviço 1 R$ 16.750,00 R$ 16.750,00 

03.01.14 

Estrutura de Alumínio (box truss) (Entrada Principal - Locação e 
montagem de estrutura especial tipo pórtico para a entrada 
principal do evento, construída em peças de alumínio do tipo 
Box Truss EQ30 para fixação de material cênico, medindo 14m 
de largura x 2m de profundidade, montada sobre seis torres de 4 
metros de altura cada, com piso de 4m x 2,6m instalado na parte 
superior com capacidade para suportar 140 quilos por metro 
quadrado, incluindo corners ,sapatas e contraventamento 
necessários para travamento e sustentação da estrutura, 
totalizando 60 metros lineares no período de 3 dias de evento 
mais 1 dia para fixação dos equipamentos de iluminação e 
elementos de decoração) 

Termo de Fomento 
Distrital / SETUR-DF 

metro 240 R$ 40,00 R$ 9.600,00 

03.01.15 

Estrutura de Alumínio (box truss) (Ilha de Forró Xamego Bom - 
Cobertura em estrutura de alumínio do tipo Box Truss EQ30 para 
fixação de equipamentos de sonorização, iluminação e 
decoração, em formato retangular medindo 8m x 8m e 5m de 
altura mais um grid complementar para cobertura do palco em 
formato retangular medindo 6m x 5m e 2 abas de 2m por lado 
com 4 metros de altura, totalizando 106 metros lineares durante 
os dias de evento mais 1 dia para fixação dos equipamentos de 
sonorização e iluminação e elementos de decoração, incluindo 
corners ,sapatas e contraventamento necessários para 
travamento e sustentação das estruturas) 

Termo de Fomento 
Distrital / SETUR-DF 

serviço 318 R$ 40,00 R$ 12.720,00 
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03.01.17 

Fechamento de área externa (Metros lineares de placas 
metálicas corrugadas de fechamento externo para o isolamento 
de toda área da festa, back stage, áreas de serviço e banheiros, 
estacionamentos e áreas de serviços públicos e de produção, 
cada placa medindo 2,20m x 2,15m, no período mínimo de 10 
dias compreendendo os períodos de montagem, desmontagem 
e os 3 dias de evento.) 

Termo de Fomento 
Distrital / SETUR-DF 

metro 8000 R$ 12,00 R$ 96.000,00 

03.01.18 

Palco pequeno s/ cobertura (Ilha de Forró Xamego Bom - 
Locação de palco de pequeno porte sem cobertura, piso 
estruturado em chapa metálica perfil 13 mm revestido em 
chapas de compensado 20 mm com pintura na cor preta, 
medindo 4,8m de largura x 4,4m de profundidade, com altura 
escalonada em 20 cm sendo 50 cm na frente e 70 cm ao fundo; 
revestimento da base em carpete na cor preta, 1 escada de 
acesso lateral e guardacorpo ao fundo e laterais do piso superior 
(22m² por 3 dias)) 

Termo de Fomento 
Distrital / SETUR-DF 

M2 66 R$ 40,00 R$ 2.640,00 

03.01.19 

Piso Estruturado (Ilha de Forró Xamego Bom - Locação, 
montagem e desmontagem de Piso em estrutura de vigotas ou 
tubular metálica medindo 11,0m x 10,0m, chapeado sem 
ressaltos, travado,  incluindo uma aba lateral de 5,0m x 4,4m e 
um complemento medindo 4,8 x 2,2) 

Termo de Fomento 
Distrital / SETUR-DF 

M2 192 R$ 20,00 R$ 3.840,00 

03.01.2 

Alambrado tubular (Peças de alambrados de grade de ferro 
galvanizados, com pé para divisão e proteção do público e 
isolamento e divisão de áreas internas, medindo 2m de 
comprimento por 1,30m de altura, sendo acopláveis para 
continuidade do isolamento) 

Patrocínio não 
incentivado (Público 

ou Privado) 
metro 1200 R$ 6,00 R$ 7.200,00 

03.01.20 

Piso Estruturado (PNE) (Área especial reservada para portadores 
de mobilidade reduzida, compreendendo piso elevado a 1,60m 
do solo, área útil medindo 3,5m x 11,0m, rampa de acesso 
medindo 11,0m x 2,2m, proteção lateral em grade metálica com 
altura de 1,10 e espaçamento entre tubos de 0,11cm, mais piso 
nivelado a 10cm do solo medindo 40m x 2,0m para acesso à 
rampa e banheiros adaptados, com 143m² de área total de piso) 

Termo de Fomento 
Distrital / SETUR-DF 

M2 300 R$ 45,00 R$ 13.500,00 

03.01.22 
Piso ou tablado de madeira (Praça de Alimentação - Montagem 
e locação de piso tipo palet para cozinhas dos pontos de 
alimentação e estandes de patrocinadores, em módulos de 

Receitas do Projeto / 
Recursos Próprios 

M2 900 R$ 22,00 R$ 19.800,00 
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madeira de 1m x 1m ou 2m x 1m, nivelado a 10 cm de altura do 
solo, com recapeamento em chapas de compensado 20 mm ou 
OSB) 

03.01.23 

Sala de Apoio (Captação de imagens - Locação e montagem de 2 
salas em octanorm, com piso e ar condicionado para apoio da 
equipe de captação de imagens no período de 4 dias, uma sala 
medindo 5m x 4m e outra medindo 3m x 4m) 

Termo de Fomento 
Distrital / SETUR-DF 

M2 128 R$ 70,00 R$ 8.960,00 

03.01.25 

Tenda 04m x 04m piramidal (Locação de coberturas para a Vila 
Borborema tipo tenda piramidal medindo 4m x 4m, com 
estrutura metálica calhada, cobertura em lona branca MP, anti-
chama e anti-fungo, fabricada em material de baixa 
flamabilidade, pé direito de 2,0m a 2,5m, pelo período do 
evento devendo estar montadas com 4 dias de antecedência ao 
início do evento para fixação dos elementos de cenografia e 
montagem dos estandes) 

Termo de Fomento 
Distrital / SECEC-DF 

diária 32 R$ 200,00 R$ 6.400,00 

03.01.26 

Tenda 04m x 04m piramidal (Praça de Alimentação - Locação de 
coberturas tipo tenda medindo 4m x 4m, com estrutura metálica 
tubular ou calhada do tipo piramidal, cobertura em lona branca 
MP, anti-chama e anti-fungo, fabricada em material de baixa 
flamabilidade, pé direito de 2,5m a 3,0m) 

Receitas do Projeto / 
Recursos Próprios 

diária 24 R$ 200,00 R$ 4.800,00 

03.01.27 

Tenda 06m x 06m piramidal (Apoio de Produção - Locação de 
cobertura tipo tenda calhada medindo 6m x 6m, com estrutura 
tubular metálica do tipo piramidal, cobertura em lona branca 
MP, anti-chama e anti-fungo, fabricada em material de baixa 
flamabilidade, pé direito de 2,5m, durante o período do evento, 
montagem e desmontagem) 

Termo de Fomento 
Distrital / SECEC-DF 

diária 5 R$ 475,00 R$ 2.375,00 

03.01.28 

Tenda 06m x 06m piramidal (Lounge Camarins - Locação de 
cobertura tipo tenda piramidal medindo 6m x 6m, com estrutura 
tubular metálica, cobertura em lona branca MP, anti-chama e 
anti-fungo, fabricada em material de baixa flamabilidade, pé 
direito de 2,5m, durante o período do evento, montagem e 
desmontagem) 

Termo de Fomento 
Distrital / SECEC-DF 

diária 6 R$ 475,00 R$ 2.850,00 

03.01.29 

Tenda 06m x 06m piramidal (Praça de Alimentação - Locação de 
coberturas tipo tenda chapéu de bruxa medindo 5m x 5m, com 
estrutura metálica tubular ou calhada do tipo BICO, cobertura 
em lona branca MP, anti-chama e anti-fungo, fabricada em 

Receitas do Projeto / 
Recursos Próprios 

diária 48 R$ 475,00 R$ 22.800,00 
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material de baixa flamabilidade, pé direito de 2,5m a 3,0m, 
destinadas aos pontos de venda de bebidas e alimentos) 

03.01.3 Balcão (metro linear) Receitas de Bilheteria metro 60 R$ 25,00 R$ 1.500,00 

03.01.30 

Tenda 06m x 06m piramidal (Praça de Alimentação - Locação de 
coberturas tipo tenda medindo 4,6m x 4,6m, com estrutura 
metálica tubular do tipo chapeu de bruxa, cobertura em lona 
branca MP, anti-chama e anti-fungo, fabricada em material de 
baixa flamabilidade, pé direito de 2,5m a 3,0m) 

Receitas do Projeto / 
Recursos Próprios 

diária 16 R$ 475,00 R$ 7.600,00 

03.01.32 

Tenda 10m x 10m Piramidal (Apoio Distribuição de Bebidas - 
Locação de cobertura tipo tenda medindo 10m x 10m, com 
estrutura metálica tubular ou calhada do tipo piramidal, 
cobertura em lona branca MP, anti-chama e anti-fungo, 
fabricada em material de baixa flamabilidade, pé direito de 2,5m 
a 3,0m) 

Receitas do Projeto / 
Recursos Próprios 

diária 4 R$ 750,00 R$ 3.000,00 

03.01.33 

Tenda 10m x 10m Piramidal (Apoio Equipe de Imagens - Locação 
de coberturas tipo tenda medindo 10m x 10m, com estrutura 
metálica tubular ou calhada do tipo piramidal, cobertura em 
lona branca MP, anti-chama e anti-fungo, fabricada em material 
de baixa flamabilidade, pé direito de 2,5m a 3,0m) 

Termo de Fomento 
Distrital / SECEC-DF 

diária 4 R$ 750,00 R$ 3.000,00 

03.01.34 
Tenda 10m x 10m Piramidal (Bilheteria - com piso palet 6m x 
6m) 

Receitas de Bilheteria diária 7 R$ 750,00 R$ 5.250,00 

03.01.36 

Tenda 10m x 10m Piramidal (Praça de Alimentação - Locação de 
coberturas tipo tenda piramidal medindo 10m x 10m, com 
estrutura metálica tubular ou calhada do tipo piramidal, 
cobertura em lona branca MP, anti-chama e anti-fungo, 
fabricada em material de baixa flamabilidade, pé direito de 2,5m 
a 3,0m, montadas 2 dias antes do evento para fixação da 
decoração aérea do evento) 

Receitas do Projeto / 
Recursos Próprios 

diária 28 R$ 750,00 R$ 21.000,00 

03.01.37 

Tenda 12m x 12m Piramidal (Camarins do Palco Principal - 
Locação de 1 cobertura tipo tenda calhada medindo 12m x 12m 
com estrutura tubular metálica do tipo piramidal, cobertura em 
lona branca MP, anti-chama e anti-fungo, fabricada em material 
de baixa flamabilidade, pé direito de 2,5m a 3,0m (preço total do 
item abaixo preço de referência de R$ 13,00 por m² = R$ 
1.872,00)) 

Termo de Fomento 
Distrital / SECEC-DF 

M2 4 R$ 1.055,00 R$ 4.220,00 
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03.01.5 

Banheiro STD (químico) (ecológico, portátil, modelo standard, 
com vaso sanitário e porta papel higiênico para o público em 
geral no período, equipes de trabalho, camarins das Ilhas de 
Forró e Coreto, etc. - incluindo manutenção diária) 

Termo de Fomento 
Distrital / SECEC-DF 

diária 342 R$ 150,00 R$ 51.300,00 

03.01.7 

Barricada de contenção (Locação de barricada de contenção de 
público para o palco principal e para proteção das àreas 
reservadas para filmagens e operação de equipamentos de 
sonorização e iluminação) 

Receitas do Projeto / 
Recursos Próprios 

metro 150 R$ 24,00 R$ 3.600,00 

03.01.8 

Camarim (Camarins do Palco Principal - Locação e montagem de 
1 conjunto de 08 salas para camarim em perfis de alumínio 
anodizado tipo octanorm totalizando 100m², paredes em painéis 
de TS, cada sala com uma porta e ar condiciionado, sendo 4 salas 
de 5m x 4m, 2 salas de 4m x 3m e 4 salas de 3m x 3m) 

Termo de Fomento 
Distrital / SECEC-DF 

M2 240 R$ 70,00 R$ 16.800,00 

03.01.9 
Conteiner (Sala de Apoio de Camarins - Locação de conteiiner 
tipo vão livre para apoio aos camarins do evento pelo período de 
uma semana) 

Receitas do Projeto / 
Recursos Próprios 

diária 5 R$ 170,00 R$ 850,00 

03.02.1 

Sonorização show (super porte) (Palco Principal - Locação de 01 
sistema de sonorização de show de super porte PA Line Array 
incluindo equipamentos e pessoal técnico habilitado para 
atender a todas as necessidades técnicas dos artistas principais e 
bandas locais 
 
P.A.: 01 Mesa digital para P.A com 56 canais, 24 caixas line array 
(2 linhas de 8 elementos por linha e 2 linhas de 4 elementos por 
linha), 32 caixas de sub grave com 2 falantes de 18” cada, . 
Amplificação compatível com o sistema de P.A. Motores de 
elevação, cintas e acessórios; processadores digitais, software de 
gerenciamento dos sistemas, 2 equalizadores gráficos stereo 31 
bandas por canal, 1 spleeter com 8 saídas. Insert Rack: 12 canais 
de compressores limitares, 12 canais de noise gate, 4 
compressores valvulados, 4 processadores de efeitos digitais, 1 
digital delay.  
 
Monitor: 02 Mesas digitais para Monitor com 48 a 56 canais 
cada; Insert Rack Monitor: 12 canais de compressores limitares, 
12 canais de noise gate, 4 compressores valvulados, 4 

Termo de Fomento 
Distrital / SETUR-DF 

diária 3 R$ 19.000,00 R$ 57.000,00 
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processadores de efeitos digitais, 1 digital delay. Sistema de 
multipinos para alternância do controle de áudio, com split para 
o sistema de captação para televisão, incluindo 3 multicabos 
DIGITAIS com mínimo de 80m cada.  
 
Monitor Captação Televisão: sistema com 01 mesa digital 56 
canais (Dshow ou S6L), interface para Protools para captação 
dos canais de áudio 
Retorno: 8 monitores tipo spot com falantes de 12 ou 15 e drive. 
Amplificação compatível com o sistema de monitor. Side Fill: 
Side Fill Stéreo com 2 caixas line array fly e 2 subs por lado. 
Amplificação compatível com o sistema de side fill.  
 
Backline: 40 microfones, 16 direct box, 8 microfones sem fio UHF 
serie U, 8 in ear phones, 4 head sets, distribuidor de antenas, 
baterias para alimentação dos equipamentos, 4 sub snakers de 
12 canais cada com multipinos. Pedestais/Garras: 40 pedestais, 
24 garras LP, 2 baterias completas, 2 amplificadores com 2 caixas 
cada, 4 amplificadores com caixa com 8 falantes de 10, 1 sistema 
de teclado com mesa 16 canais e 2 caixas com falantes de 15 e 
drive cada.  
 
Sistema de AC e cabeamento dimensionado para atender as 
necessidades de energia dos sistemas) 

03.02.10 

Iluminação show (super porte) (Palco Principal - Locação de 01 
sistema de iluminação de super-porte PA Line Array 
compreendendo no mínimo os equipamentos: 02 Mesas 
Controladoras Computadorizadas com 2048 canais, 64 canais de 
dimmer rack DMX com 4000 watts por canal, 72 Canais de Main 
power. 200 Refletores incluindo refletores PAR 64 # 1 , 2 , 5; 
refletores PAR ACL SPOT, refletores Locolight, refletores I-Led 
PAR 180 W RGBW, refletores Elipsoidais ETC com ires e porta 
globo ou similar, folhas de filtros rosco diversos, refletores 
fresnel, refletores minibrut com 08 lâmpadas DWE, movings 
head Spot 1200, movings head Wash 575, movings LED Delta R, 
movings Heads Beams 700, Martin, DTS, Robe, Clay Paky ou 

Termo de Fomento 
Distrital / SETUR-DF 

diária 3 R$ 16.000,00 R$ 48.000,00 
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similar, ribaltas LED, pontos de intercom, máquinas de fumaça, 
strobo Atomic 3000w ou similar, canhões seguidores HMI 1200, 
refletores set light ou similar, Searchs Lights DMX com lâmpadas 
Xenon de 4000 Watts. talhas manuais de 1 tonelada, motores de 
1 tonelada com 12 metros de elevação, 1 comando para 
motores de oito vias, cintas de 1 tonelada; Cabos de AC 
compatíveis para ligação dos sistemas de iluminação, 
distribuidores de energia, extensões, cabos de comando 
dimensionados para interligação dos equipamentos) 

03.02.12 

Sonorização show (pequeno porte) (Coreto - Locação de 01 
sistema de sonorização compacto PA Line Fly compreendendo 
no mínimo os seguintes equipamentos: 2 caixas para subgraves 
com falantes de 15 polegadas e 700W RMS cada; 4 caixas 
amplificadas médio grave e médio agudo (1.000W RMS cada); 
amplificadores de potência para drives 250W  por drive, 
amplificadores de potência para subgraves 625W RMS por 
falante, 1 divisor de freqüência com 4 vias com mínimo 24 db 
por oitava, ajuste de ângulo de fase entre as bandas, entradas e 
saídas balanceadas; 1 equalizador estéreo com 24 bandas; 1 
Processador de efeitos com reverb e delay com entradas e 
saídas balanceadas e conversores AD/DA de no mínimo 20 bits; 
4 canais compressores/limitadores; 4 canais de GATES; 1 mixing 
console digital com 16 canais com no mínimo 4 vias de monitor. 
1 multicabo 16 vias (20mts); 4 monitores tipo spot com falantes 
de 12 ou 15 polegadas e drive. Amplificação compatível com o 
sistema de monitor. Back line e microfonação básica com 12 
microfones, 4 pedestais, 6 garras LP. Sistema de AC com chave 
seletora de voltagem, 1 distribuidor de energia trifásico P.A e 
monitor. Cabeamento dimensionado para atender as 
necessidades de energia dos sistemas de P.A., Monitor) 

Termo de Fomento 
Distrital / SETUR-DF 

diária 3 R$ 2.250,00 R$ 6.750,00 

03.02.13 

Sonorização show (pequeno porte) (Ilha de Forró Xamego Bom - 
Locação de 01 sistema de sonorização de médio porte PA Line 
array compreendendo os seguintes equipamentos: Mesa 
monitor e P.A.: 1 mesa digital com 48 canais de entrada, 12 
auxiliares. Sistema de P.A: 12 caixas line array - 4 linhas de 3 
elementos por linha, 4 caixas de sub grave com 2 falantes de 18" 

Termo de Fomento 
Distrital / SETUR-DF 

diária 3 R$ 3.250,00 R$ 9.750,00 
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cada, Amplificação compatível com o sistema de P.A, 4 talhas 
manuais de 1 tonelada cada com 6 metros de elevação, cintas e 
acessórios. Drive Rack: 1 processador digital com 4 entradas e 12 
saídas, 1 software de gerenciamento dos sistemas, 1 equalizador 
gráfico stereo 31 bandas por canal, 1 analizador RTA, 1 
microfone calibrado, 1 cd/dvd player, 1 md. Insert Rack P.A : 8 
canais de compressores limitares, 8 canais de noise gate, 2 
processadores de efeitos digitais. Insert Rack Monitor: 8 canais 
de compressores limitares. Monitor: 4 monitores tipo spot com 
falantes de 12" ou 15" e drive. Amplificação compatível com o 
sistema de monitor. Side Fill: Side Fill Stéreo com 2 caixas line 
array e 1 por lado. Amplificação compatível com o sistema de 
side fill, Microfones: 24 microfones .Direct Box: 08 direct box. 
Equipamentos Wireless: 2 microfones sem fio UHF, distribuidor 
de antenas, baterias para alimentação dos equipamentos. 
Pedestais/Garras: 12 pedestais, 12 garras LP. Multicabo: 1 
multicabo analógico de 32 canais com 30 metros de 
comprimento, 2 sub snakers de 12 canais cada com multipinos. 
Back Line: 1 bateria completa, sistema para teclado, 1 
amplificador 800 com caixa com 1 falante de 15 e 1 caixa com 4 
falantes de 10, 1 amplificador 120. Sistema de AC Elétrica: 1 
main power trifásico de 100 amperes com chave seletora de 
voltagem, 2 distribuidores de energia trifásicos P.A e monitor. 
Cabeamento dimensionado para atender as necessidades de 
energia dos sistemas de P.A., Monitor, aterramento geral dos 
sistemas.) 

03.02.2 

Comunicador Móvel (rádio HT) (210 diárias de aparelhos a rádio 
tipo walk-talkie para comunicação entre as equipes de produção 
durante os dias de finalização da montagem e de realização do 
evento, a serem distribuídos conforme demanda) 

Termo de Fomento 
Distrital / SETUR-DF 

diária 114 R$ 60,00 R$ 6.840,00 

03.02.4 

Gerador 250KVA (Área geral da festa e ilhas de forró - Locação 
de 02 geradores móveis silenciados para fornecimento de 
energia elétrica dos equipamentos e iluminação, com 
capacidade mínima de 250 KVA cada, trifásico, tensão 
440/380/220/110 VAC, jogos de cabos, quadro de barramento 
para conexões, incluindo custo de montagem com ponto de 

Termo de Fomento 
Distrital / SETUR-DF 

diária 6 R$ 3.200,00 R$ 19.200,00 
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aterramento para proteção,  regime de funcionamento 
CONTÍNUO  durante 10 a 12 horas/dia no período do evento 
mais 1 dia para teste geral, passagens de som e ligação de 
equipamentos e iluminação do espaço geral do evento.) 

03.02.6 

Gerador 250KVA (Palco Principal - Usina com 3 geradores móveis 
em paralelo para fornecimento de energia elétrica dos 
equipamentos do palco principal e captação de imagens, com 
capacidade mínima de 250 KVA cada, trifásico, tensão 
440/380/220/110 VAC, jogos de cabos, quadro de barramento 
conexões, incluindo custo de montagem com ponto de 
aterramento para proteção, regime de funcionamento 
CONTÍNUO durante 12 horas/dia mais 06 horas extras por dia no 
período do evento mais 1 dia para teste geral, afinação de luzes 
e câmeras e passagens de som - Valor da diária acrescido de 50% 
tendo em vista o adicional de 6 horas extras de utilização acima 
da quantidade de horas do preço de referência) 

Termo de Fomento 
Distrital / SETUR-DF 

diária 12 R$ 4.080,00 R$ 48.960,00 

03.02.8 

Iluminação show (pequeno porte) (Coreto - Locação de 01 
sistema de iluminação de pequeno porte compreendendo  no 
mínimo os seguintes equipamentos: mesa controladora com 24 
canais de dimmer rack DMX com 4000 watts por canal, 24 Canais 
de Main Power, 04 refletores locolight ou similar, 08 movings 
Led Wash Martin, Robe, DTS ou similar, 08 refletores I-Led PAR 
180 W RGBW. Fiação/Acessórios: Cabos de AC compatíveis para 
ligação dos sistemas de iluminação, distribuidores de energia, 
extensões, cabos de comando dimensionados para interligação 
dos equipamentos.) 

Termo de Fomento 
Distrital / SETUR-DF 

diária 3 R$ 1.250,00 R$ 3.750,00 

03.02.9 

Iluminação show (pequeno porte) (Ilha de Forró Xamego Bom - 
Locação de 01 sistema de iluminação para show de médio porte 
compreendendo no mínimo os equipamentos: 01 Mesa 
Controladora Computadorizada com 2048 canais, Dimmer: 36 
canais de dimmer rack DMX com 4000 watts por canal, 24 Canais 
de Main Power. Refletores: 06 refletores Locolight ou similar, 02 
refletores minibrut com 6 lampadas DWE, 08 movings head Spot 
1200, 1 máquina de fumaça, 02 strobo 3000w, 24 refletores I-
Led PAR 180 W RGBW, 08 movings Led Wash Martin, Robe, DTS 
ou similar. 06 talhas manuais de 1 tonelada, 12 cintas de 1 

Termo de Fomento 
Distrital / SETUR-DF 

diária 3 R$ 1.750,00 R$ 5.250,00 
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tonelada. Fiação/Acessórios: Cabos de AC compatíveis para 
ligação dos sistemas de iluminação, distribuidores de energia, 
extensões, cabos de comando dimensionados para interligação 
dos equipamentos.) 

03.03.3 

Energia Elétrica (instalação e consumo) (Instalação na área de 
Apoio de Produção de um ponto trifásico provisório de energia 
elétrica (NeoEnergia) a 220V, com 50A, para alimentação de 
equipamentos e iluminação das áreas de serviço dos ambientes 
do evento durante 10 dias, compreendendo o período de 
montagem, execução e desmontagem) 

Receitas do Projeto / 
Recursos Próprios 

serviço 1 R$ 3.413,42 R$ 3.413,42 

03.03.5 

Instalação Elétrica (Rede de Distribuição) (Instalação da rede 
interna de distribuição de energia elétrica do evento, incluindo 
circuitos alternativos de alimentação backup em caso de queda 
da energia da rede pública (linha trifásica com 2 
transformadores de 225KVA, 1 ponto trifásico de 70 ampères na 
área de backstage e 1 ponto trifásico de 100 ampères na entrada 
do evento), com cabeamento necessário, com caixas de energia 
e disjuntores de segurança para cada ponte a ser alimentado 
(tendas, camarins, salas, iluminação, cenografias, etc.), 
iluminação de 120 balões decorativos distribuídos no arraial 
principal e na Vila Borborema; rede principal instalada a partir 
das fontes de energia disponibilizadas pela concessionária de 
iluminação pública, parte aérea e parte sob o solo, visando o 
fornecimento e distribuição de energia elétrica em todas as 
estruturas do evento. OBS.- Prever a distribuição em linhas 
monofásicas e trifásicas, atendendo a todas as normas técnicas, 
incluindo serviço e todo o material necessário.) 

Termo de Fomento 
Distrital / SETUR-DF 

serviço 1 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00 

03.04.1 

Captação e Projeção de Imagens (Equipamentos) (Locação de 
equipamentos auxiliares para captação e registro de imagens do 
palco principal compreendendo 1 grua com lança de 7m, 
travelling com base móvel para câmera montado sobre 22m de 
extensão de trilhos metálicos, 02 praticáveis fixos e 04 
praticáveis do tipo "cadeirão" para câmeras.) 

Termo de Fomento 
Distrital / SETUR-DF 

diária 3 R$ 5.000,00 R$ 15.000,00 

03.04.2 
Display de LED indoor (Painel de LED - Fundo de Palco: Locação, 
montagem de operação de painel modular de led 5mm indoor 
medindo 11m x 6m.) 

Termo de Fomento 
Distrital / SETUR-DF 

M2 180 R$ 340,00 R$ 61.200,00 
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03.05.10 
Técnico Palco / Roadie (Coreto - Auxiliares técnicos (roadies) 
para o palco do coreto) 

Receitas do Projeto / 
Recursos Próprios 

diária 3 R$ 300,00 R$ 900,00 

03.05.11 
Técnico Palco / Roadie (Ilha de forró Xamego Bom - Auxiliares 
técnicos (roadies) para o palco da ilha de forró Xamego Bom) 

Receitas do Projeto / 
Recursos Próprios 

diária 3 R$ 300,00 R$ 900,00 

03.05.12 
Técnico Palco / Roadie (Palco Principal - Auxiliares técnicos 
(roadies) para o palco principal, incluindo 3 dias de evento e 1 
dia para teste geral) 

Receitas do Projeto / 
Recursos Próprios 

diária 16 R$ 300,00 R$ 4.800,00 

03.05.5 
Coordenador de Produção (COORDENADOR DE BILHETERIA: 
Coordenação das atividades de bilheteiros, caixa e emissão dos 
borderôs da arrecadação e controle de ingressos) 

Receitas de Bilheteria semana 1 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 

03.05.7 
Produtor de Camarim (Coordenação da equipe de atendimento 
dos camarins do evento, responsável pelas compras e serviços 
de acordo com as listas de camarins dos artistas contratados) 

CONTRAPARTIDA - 
Termo de Fomento 
Distrital / SETUR-DF 

semana 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 

03.06.1 
Atendente para caixa (BILHETERIA: pessoal habilitado para 
venda de ingressos avulsos na entrada do evento) 

Receitas de Bilheteria diária 20 R$ 170,00 R$ 3.400,00 

03.06.2 
Brigadista (Equipes especializadas de brigada para a área 
principal de shows e área geral da festa (Vila borborema, Praça 
dos Mamulengos, Parque de Diversões e Praça de Alimentação)) 

Termo de Fomento 
Distrital / SETUR-DF 

diária 24 R$ 195,00 R$ 4.680,00 

03.06.4 

Fogos de artifício (show pirotécnico) (Uma queima de fogos na 
abertura da festa, compreendendo serviço de show pirotécnico 
de aproximadamente 3 minutos de Céu Cheio, com efeitos a 
partir do piso: Crackling Verde, Prata, Ouro, Traçante, Vaso de 
Cores, Show de Cores, Luzes Maravilhosas, Finalizar Show com 
leque em forma de W, Bombas de 2” nas cores Azul, Verde, 
Prata, Vermelho, Amarelo, Traçante e Finaliza Chorona, 
aumentando para bombas de 3” de várias cores e efeito) 

Termo de Fomento 
Distrital / SETUR-DF 

serviço 1 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 

03.06.5 
Fotógrafo (Fotógrafo para registro das imagens gerais do evento 
e dos shows) 

Patrocínio não 
incentivado (Público 

ou Privado) 
diária 12 R$ 500,00 R$ 6.000,00 

03.06.6 
Hidráulica (Instalação / Manutenção) (Serviço de instalação e 
manutenção de rede provisória de água e esgoto, incluindo 
encanador e auxiliares habilitados) 

Receitas do Projeto / 
Recursos Próprios 

serviço 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

03.06.7 

Segurança desarmado (Diárias de segurança desarmado para 
controle de acesso de público e distúrbios nos horários do 
evento, a serem distribuídos conforme cronograma em função 
da previsão de público para cada dia) 

Termo de Fomento 
Distrital / SETUR-DF 

diária 270 R$ 240,00 R$ 64.800,00 
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03.06.8 

Segurança desarmado (diurno / noturno) (Diárias totais de 
segurança desarmado para guarda patrimonial e segurança de 
material durante a fase final de montagem, período de 
realização do evento e desmontagem, a serem distribuídos de 
acordo com a necessidade ao longo de 14 dias em turnos 
diurnos / noturnos de 12h cada) 

Termo de Fomento 
Distrital / SETUR-DF 

diária 130 R$ 240,00 R$ 31.200,00 

03.07.1 

Auxiliar de Serviços Gerais (Carregadores e pessoal não 
especializado para auxílio na montagem, execução e 
desmontagem - total de 280 diárias a serem distribuídas 
conforme demanda do serviço ao longo de 3 semanas 
(montagem, execução e desmontagem)) 

Termo de Fomento 
Distrital / SECEC-DF 

diária 110 R$ 180,00 R$ 19.800,00 

03.07.2 

Limpeza (150 diárias de auxiliares de limpeza de áreas internas e 
banheiros, com material e utensílios (distribuídas em 2 turnos ao 
longo de 5 dias incluindo os 3 dias de evento e limpeza prévia e 
pós-evento)) 

Termo de Fomento 
Distrital / SECEC-DF 

diária 110 R$ 180,00 R$ 19.800,00 

03.08.4 

Cenografia (Locação e montagem de fogueira cenográfica 
medindo 15 metros de altura, com 4 faces cada uma medindo 
4m na base e 1,6m no topo, com estrutura interna de suporte e 
fixação metálica em chapa de ferro ou de alumínio do tipo Box 
Truss EQ30, incluindo corners, dobradiças, cabos de aço e 
ponteiras para travamento, sustentação e contraventamento da 
estrutura) 

Termo de Fomento 
Distrital / SETUR-DF 

serviço 1 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 

03.08.5 

Cenografia (Serviço de projeto, confecção e instalação de 
cenografia do palco principal compreendendo duas fachadas 
laterais cada uma medindo 10m x 12m revestidas em tecido 
preto com balões e bandeirolas retroiluminados com estrutura 
metálica revestida com tecido, elementos instalados na parte 
interna do palco (bonecas de pano, balanços, cactos, 
balões,bandeirolas, etc.), fachada superior do palco com peça 
decorativa em estrutura metálica revestida em tecido pintado. 
Confecção conforme projeto.) 

Termo de Fomento 
Distrital / SETUR-DF 

serviço 1 R$ 17.500,00 R$ 17.500,00 

03.11.1 
Caminhão baú (Transporte de cenários e material (durante a 
montagem e a desmontagem)) 

Receitas do Projeto / 
Recursos Próprios 

diária 8 R$ 540,00 R$ 4.320,00 

03.11.2 
Carro executivo 4 portas (Transporte local do artista principal e 
convidado a se apresentar no dia do evento (incluindo traslado 
no dia seguinte)) 

Patrocínio não 
incentivado (Público 

ou Privado) 
diária 4 R$ 500,00 R$ 2.000,00 
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SUBTOTAL R$ 936.068,42 

TOTAL GERAL R$ 1.715.806,24 
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15.2 PLANILHA TERMO DE FOMENTO 
 

 

O MAIOR SÃO JOÃO DO CERRADO 2022 
Memória de Cálculo 

Item Descrição Referência 
Unidade 

de 
Medida 

Qtde 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

Meta 1 - Contratação de Recursos Humanos e Serviços de Pré-Produção 

SUBTOTAL   0,00 

Meta 2 - Contratações Artísticas e Profissionais Especializados em Artes 

02.01.1 
Bailarino (Balé FLOR DO CERRADO - Cachê por Bailarino - atividade 
inclui assimilação de 3 coreografias, ensaios e 5 apresentações durante 
os dias do evento) 

PAINEL PREÇOS 
00015/2018 - Item 1 

(15830) 
cachê 60 R$ 390,00 R$ 23.400,00 

SUBTOTAL   23.400,00 

Meta 3 - Contratação de Estruturas, Equipamentos e Serviços Especializados 

03.01.1 

Palco (duas águas) (PALCO PRINCIPAL - Montagem, operação, 
manutenção e desmontagem de PALCO TIPO DUAS ÁGUAS com 
cobertura em estrutura de duralumínio tipo Box Truss 760x660 - Q50 - 
soldado com liga 6351 – T6, sustentado em torres de EQ50 de 
duralumínio soldado com liga 6351 – T6 e revestido em lona MP 1400, 
anti-chama e antifúngico, comprovado por laudo de flamabilidade, 
boca de cena medindo 17,60m, altura/pé direito de 12mts até a base 
da cobertura, incluindo 02 torres para som do tipo PA Fly medindo 3m 
de largura por 14m altura e torres em Q50 para cenografia medindo 
10mt de largura por 12mt de altura em cada lateral do palco. Piso com 
altura ajustável de 0,50 a 02,50, medindo 17,2 metros de largura x 20 
metros de profundidade (16m da linha de boca de cena para o fundo 
do palco) e avanço frontal adiconal de piso formando uma passarela 
medindo 4m x 8m, nivelada 40cm abaixo do nível do piso principal, 

PE 030/2018 SEC-DF 
- Item 1.1 

diária 3 R$ 18.500,00 R$ 55.500,00 
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confeccionado em estrutura tubular industrial do tipo aço carbono 
(liga 6013), revestido em compensado multi laminado, fenólico, de 
20mm, com uma área técnica lateral medindo 6,60 x 15,00, coberta e 
fechada nas laterais com lona uma água, fixadas em estrutura de box 
truss Q30 e uma área de movimentação de material e equipamentos 
na lateral oposta medindo 15m x 3m, com área de serviço ao fundo 
medindo 18m x 6m. Acabamento do palco em saia de madeira 
revestida em carpete preto e área útil da cena de palco revestida em 
carpete preto, incluindo a passarela de avanço frontal, com guarda 
corpo de proteção nas laterais e no fundo em grade metálica com 
altura de 1,10 e espaçamento entre tubos de 0,11cm conforme 
exigências técnicas do CBM-DF e Defesa Civil, com acesso através de 
02 escadas em material antiderrapante com corrimão, sem pontas e 
com proteção lateral e 01 rampa de acesso. A estrutura é 
acompanhada de house mix de PA medindo 6,60 x 4,80 x 0,50 com 
cobertura modelo uma água montado em torres do tipo P30 fechada 
nas laterais e fundo em lonas do tipo cristal ou branca) 

03.01.11 
Coreto (Montagem e locação de palco especial, com estrutura elevada 
modular, formato hexagonal, em madeira, piso chapeado e cobertura 
com telhas coloniais) 

COTAÇÃO DE 
PREÇOS 

serviço 1 R$ 8.200,00 R$ 8.200,00 

03.01.12 

Decoração de Ambiente (Ambientação do espaço geral da festa com 
motivos juninos compreendendo material e serviço de instalação de 
um arraial de bandeirolas em área de 60m de extensão x 60m de 
largura, fixado por meio de cabos de aço estendidos sobre as tendas, 
balões coloridos de acrílico de 30cm e 50cm) 

COTAÇÃO DE 
PREÇOS 

serviço 1 R$ 16.750,00 R$ 16.750,00 

03.01.14 

Estrutura de Alumínio (box truss) (Entrada Principal - Locação e 
montagem de estrutura especial tipo pórtico para a entrada principal 
do evento, construída em peças de alumínio do tipo Box Truss EQ30 
para fixação de material cênico, medindo 14m de largura x 2m de 
profundidade, montada sobre seis torres de 4 metros de altura cada, 
com piso de 4m x 2,6m instalado na parte superior com capacidade 
para suportar 140 quilos por metro quadrado, incluindo corners 
,sapatas e contraventamento necessários para travamento e 
sustentação da estrutura, totalizando 60 metros lineares no período de 
3 dias de evento mais 1 dia para fixação dos equipamentos de 
iluminação e elementos de decoração) 

PE 004/2019 SEC-DF 
- Item 2.1 

metro 240 R$ 40,00 9.600,00 
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03.01.15 

Estrutura de Alumínio (box truss) (Ilha de Forró Xamego Bom - 
Cobertura em estrutura de alumínio do tipo Box Truss EQ30 para 
fixação de equipamentos de sonorização, iluminação e decoração, em 
formato retangular medindo 8m x 8m e 5m de altura mais um grid 
complementar para cobertura do palco em formato retangular 
medindo 6m x 5m e 2 abas de 2m por lado com 4 metros de altura, 
totalizando 106 metros lineares durante os dias de evento mais 1 dia 
para fixação dos equipamentos de sonorização e iluminação e 
elementos de decoração, incluindo corners ,sapatas e 
contraventamento necessários para travamento e sustentação das 
estruturas) 

PE 004/2019 SEC-DF 
- Item 2.1 

serviço 318 R$ 40,00 R$ 12.720,00 

03.01.17 

Fechamento de área externa (Metros lineares de placas metálicas 
corrugadas de fechamento externo para o isolamento de toda área da 
festa, back stage, áreas de serviço e banheiros, estacionamentos e 
áreas de serviços públicos e de produção, cada placa medindo 2,20m x 
2,15m, no período mínimo de 10 dias compreendendo os períodos de 
montagem, desmontagem e os 3 dias de evento.) 

PE 004/2019 SEC-DF 
- Item 5.1 

metro 8000 R$ 12,00 96.000,00 

03.01.18 

Palco pequeno s/ cobertura (Ilha de Forró Xamego Bom - Locação de 
palco de pequeno porte sem cobertura, piso estruturado em chapa 
metálica perfil 13 mm revestido em chapas de compensado 20 mm 
com pintura na cor preta, medindo 4,8m de largura x 4,4m de 
profundidade, com altura escalonada em 20 cm sendo 50 cm na frente 
e 70 cm ao fundo; revestimento da base em carpete na cor preta, 1 
escada de acesso lateral e guardacorpo ao fundo e laterais do piso 
superior (22m² por 3 dias)) 

SRV-FGV-MINC 2012 
- Item 32 

M2 66 R$ 40,00 2.640,00 

03.01.19 

Piso Estruturado (Ilha de Forró Xamego Bom - Locação, montagem e 
desmontagem de Piso em estrutura de vigotas ou tubular metálica 
medindo 11,0m x 10,0m, chapeado sem ressaltos, travado,  incluindo 
uma aba lateral de 5,0m x 4,4m e um complemento medindo 4,8 x 2,2) 

PE 004/2019 SEC-DF 
- Item 2.6 

M2 192 R$ 20,00 3.840,00 

03.01.20 

Piso Estruturado (PNE) (Área especial reservada para portadores de 
mobilidade reduzida, compreendendo piso elevado a 1,60m do solo, 
área útil medindo 3,5m x 11,0m, rampa de acesso medindo 11,0m x 
2,2m, proteção lateral em grade metálica com altura de 1,10 e 
espaçamento entre tubos de 0,11cm, mais piso nivelado a 10cm do 
solo medindo 40m x 2,0m para acesso à rampa e banheiros adaptados, 
com 143m² de área total de piso) 

PE 004/2019 SEC-DF 
- Item 2.5 

M2 300 R$ 45,00 13.500,00 



 

43 

03.01.23 

Sala de Apoio (Captação de imagens - Locação e montagem de 2 salas 
em octanorm, com piso e ar condicionado para apoio da equipe de 
captação de imagens no período de 4 dias, uma sala medindo 5m x 4m 
e outra medindo 3m x 4m) 

PE 004/2019 SEC-DF 
- Item 3.1 

M2 128 R$ 70,00 R$ 8.960,00 

03.02.1 

Sonorização show (super porte) (Palco Principal - Locação de 01 
sistema de sonorização de show de super porte PA Line Array incluindo 
equipamentos e pessoal técnico habilitado para atender a todas as 
necessidades técnicas dos artistas principais e bandas locais 
 
P.A.: 01 Mesa digital para P.A com 56 canais, 24 caixas line array (2 
linhas de 8 elementos por linha e 2 linhas de 4 elementos por linha), 32 
caixas de sub grave com 2 falantes de 18” cada, . Amplificação 
compatível com o sistema de P.A. Motores de elevação, cintas e 
acessórios; processadores digitais, software de gerenciamento dos 
sistemas, 2 equalizadores gráficos stereo 31 bandas por canal, 1 
spleeter com 8 saídas. Insert Rack: 12 canais de compressores 
limitares, 12 canais de noise gate, 4 compressores valvulados, 4 
processadores de efeitos digitais, 1 digital delay.  
 
Monitor: 02 Mesas digitais para Monitor com 48 a 56 canais cada; 
Insert Rack Monitor: 12 canais de compressores limitares, 12 canais de 
noise gate, 4 compressores valvulados, 4 processadores de efeitos 
digitais, 1 digital delay. Sistema de multipinos para alternância do 
controle de áudio, com split para o sistema de captação para televisão, 
incluindo 3 multicabos DIGITAIS com mínimo de 80m cada.  
 
Monitor Captação Televisão: sistema com 01 mesa digital 56 canais 
(Dshow ou S6L), interface para Protools para captação dos canais de 
áudio 
Retorno: 8 monitores tipo spot com falantes de 12 ou 15 e drive. 
Amplificação compatível com o sistema de monitor. Side Fill: Side Fill 
Stéreo com 2 caixas line array fly e 2 subs por lado. Amplificação 
compatível com o sistema de side fill.  
 
Backline: 40 microfones, 16 direct box, 8 microfones sem fio UHF serie 
U, 8 in ear phones, 4 head sets, distribuidor de antenas, baterias para 

PE 030/2018 SEC-DF 
- Item 5.1 

diária 3 R$ 19.000,00 R$ 57.000,00 



 

44 

alimentação dos equipamentos, 4 sub snakers de 12 canais cada com 
multipinos. Pedestais/Garras: 40 pedestais, 24 garras LP, 2 baterias 
completas, 2 amplificadores com 2 caixas cada, 4 amplificadores com 
caixa com 8 falantes de 10, 1 sistema de teclado com mesa 16 canais e 
2 caixas com falantes de 15 e drive cada.  
 
Sistema de AC e cabeamento dimensionado para atender as 
necessidades de energia dos sistemas) 

03.02.10 

Iluminação show (super porte) (Palco Principal - Locação de 01 sistema 
de iluminação de super-porte PA Line Array compreendendo no 
mínimo os equipamentos: 02 Mesas Controladoras Computadorizadas 
com 2048 canais, 64 canais de dimmer rack DMX com 4000 watts por 
canal, 72 Canais de Main power. 200 Refletores incluindo refletores 
PAR 64 # 1 , 2 , 5; refletores PAR ACL SPOT, refletores Locolight, 
refletores I-Led PAR 180 W RGBW, refletores Elipsoidais ETC com ires e 
porta globo ou similar, folhas de filtros rosco diversos, refletores 
fresnel, refletores minibrut com 08 lâmpadas DWE, movings head Spot 
1200, movings head Wash 575, movings LED Delta R, movings Heads 
Beams 700, Martin, DTS, Robe, Clay Paky ou similar, ribaltas LED, 
pontos de intercom, máquinas de fumaça, strobo Atomic 3000w ou 
similar, canhões seguidores HMI 1200, refletores set light ou similar, 
Searchs Lights DMX com lâmpadas Xenon de 4000 Watts. talhas 
manuais de 1 tonelada, motores de 1 tonelada com 12 metros de 
elevação, 1 comando para motores de oito vias, cintas de 1 tonelada; 
Cabos de AC compatíveis para ligação dos sistemas de iluminação, 
distribuidores de energia, extensões, cabos de comando 
dimensionados para interligação dos equipamentos) 

PE 030/2018 SEC-DF 
- Item 6.1 

diária 3 R$ 16.000,00 48.000,00 

03.02.12 

Sonorização show (pequeno porte) (Coreto - Locação de 01 sistema de 
sonorização compacto PA Line Fly compreendendo no mínimo os 
seguintes equipamentos: 2 caixas para subgraves com falantes de 15 
polegadas e 700W RMS cada; 4 caixas amplificadas médio grave e 
médio agudo (1.000W RMS cada); amplificadores de potência para 
drives 250W  por drive, amplificadores de potência para subgraves 
625W RMS por falante, 1 divisor de freqüência com 4 vias com mínimo 
24 db por oitava, ajuste de ângulo de fase entre as bandas, entradas e 
saídas balanceadas; 1 equalizador estéreo com 24 bandas; 1 

PE 013/2018 SEC-DF 
- Item 5.2 

diária 3 R$ 2.250,00 R$ 6.750,00 
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Processador de efeitos com reverb e delay com entradas e saídas 
balanceadas e conversores AD/DA de no mínimo 20 bits; 4 canais 
compressores/limitadores; 4 canais de GATES; 1 mixing console digital 
com 16 canais com no mínimo 4 vias de monitor. 1 multicabo 16 vias 
(20mts); 4 monitores tipo spot com falantes de 12 ou 15 polegadas e 
drive. Amplificação compatível com o sistema de monitor. Back line e 
microfonação básica com 12 microfones, 4 pedestais, 6 garras LP. 
Sistema de AC com chave seletora de voltagem, 1 distribuidor de 
energia trifásico P.A e monitor. Cabeamento dimensionado para 
atender as necessidades de energia dos sistemas de P.A., Monitor) 

03.02.13 

Sonorização show (pequeno porte) (Ilha de Forró Xamego Bom - 
Locação de 01 sistema de sonorização de médio porte PA Line array 
compreendendo os seguintes equipamentos: Mesa monitor e P.A.: 1 
mesa digital com 48 canais de entrada, 12 auxiliares. Sistema de P.A: 
12 caixas line array - 4 linhas de 3 elementos por linha, 4 caixas de sub 
grave com 2 falantes de 18" cada, Amplificação compatível com o 
sistema de P.A, 4 talhas manuais de 1 tonelada cada com 6 metros de 
elevação, cintas e acessórios. Drive Rack: 1 processador digital com 4 
entradas e 12 saídas, 1 software de gerenciamento dos sistemas, 1 
equalizador gráfico stereo 31 bandas por canal, 1 analizador RTA, 1 
microfone calibrado, 1 cd/dvd player, 1 md. Insert Rack P.A : 8 canais 
de compressores limitares, 8 canais de noise gate, 2 processadores de 
efeitos digitais. Insert Rack Monitor: 8 canais de compressores 
limitares. Monitor: 4 monitores tipo spot com falantes de 12" ou 15" e 
drive. Amplificação compatível com o sistema de monitor. Side Fill: 
Side Fill Stéreo com 2 caixas line array e 1 por lado. Amplificação 
compatível com o sistema de side fill, Microfones: 24 microfones 
.Direct Box: 08 direct box. Equipamentos Wireless: 2 microfones sem 
fio UHF, distribuidor de antenas, baterias para alimentação dos 
equipamentos. Pedestais/Garras: 12 pedestais, 12 garras LP. 
Multicabo: 1 multicabo analógico de 32 canais com 30 metros de 
comprimento, 2 sub snakers de 12 canais cada com multipinos. Back 
Line: 1 bateria completa, sistema para teclado, 1 amplificador 800 com 
caixa com 1 falante de 15 e 1 caixa com 4 falantes de 10, 1 
amplificador 120. Sistema de AC Elétrica: 1 main power trifásico de 100 
amperes com chave seletora de voltagem, 2 distribuidores de energia 

PE 013/2018 SEC-DF 
- Item 5.2 

diária 3 R$ 3.250,00 9.750,00 
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trifásicos P.A e monitor. Cabeamento dimensionado para atender as 
necessidades de energia dos sistemas de P.A., Monitor, aterramento 
geral dos sistemas.) 

03.02.2 

Comunicador Móvel (rádio HT) (210 diárias de aparelhos a rádio tipo 
walk-talkie para comunicação entre as equipes de produção durante os 
dias de finalização da montagem e de realização do evento, a serem 
distribuídos conforme demanda) 

SRV-FGV-MINC 2012 
- Item 15.01 

diária 114 R$ 60,00 R$ 6.840,00 

03.02.4 

Gerador 250KVA (Área geral da festa e ilhas de forró - Locação de 02 
geradores móveis silenciados para fornecimento de energia elétrica 
dos equipamentos e iluminação, com capacidade mínima de 250 KVA 
cada, trifásico, tensão 440/380/220/110 VAC, jogos de cabos, quadro 
de barramento para conexões, incluindo custo de montagem com 
ponto de aterramento para proteção,  regime de funcionamento 
CONTÍNUO  durante 10 a 12 horas/dia no período do evento mais 1 dia 
para teste geral, passagens de som e ligação de equipamentos e 
iluminação do espaço geral do evento.) 

PE 004/2019 SEC-DF 
- Item 11.1 

diária 6 R$ 3.200,00 R$ 19.200,00 

03.02.6 

Gerador 250KVA (Palco Principal - Usina com 3 geradores móveis em 
paralelo para fornecimento de energia elétrica dos equipamentos do 
palco principal e captação de imagens, com capacidade mínima de 250 
KVA cada, trifásico, tensão 440/380/220/110 VAC, jogos de cabos, 
quadro de barramento conexões, incluindo custo de montagem com 
ponto de aterramento para proteção, regime de funcionamento 
CONTÍNUO durante 12 horas/dia mais 06 horas extras por dia no 
período do evento mais 1 dia para teste geral, afinação de luzes e 
câmeras e passagens de som - Valor da diária acrescido de 50% tendo 
em vista o adicional de 6 horas extras de utilização acima da 
quantidade de horas do preço de referência) 

PE 004/2019 SEC-DF 
- Item 11.1 

diária 12 R$ 4.080,00 R$ 48.960,00 

03.02.8 

Iluminação show (pequeno porte) (Coreto - Locação de 01 sistema de 
iluminação de pequeno porte compreendendo  no mínimo os 
seguintes equipamentos: mesa controladora com 24 canais de dimmer 
rack DMX com 4000 watts por canal, 24 Canais de Main Power, 04 
refletores locolight ou similar, 08 movings Led Wash Martin, Robe, DTS 
ou similar, 08 refletores I-Led PAR 180 W RGBW. Fiação/Acessórios: 
Cabos de AC compatíveis para ligação dos sistemas de iluminação, 
distribuidores de energia, extensões, cabos de comando 
dimensionados para interligação dos equipamentos.) 

PE 001/2018 SEC-DF 
- Item 5.1 

diária 3 R$ 1.250,00 R$ 3.750,00 
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03.02.9 

Iluminação show (pequeno porte) (Ilha de Forró Xamego Bom - 
Locação de 01 sistema de iluminação para show de médio porte 
compreendendo no mínimo os equipamentos: 01 Mesa Controladora 
Computadorizada com 2048 canais, Dimmer: 36 canais de dimmer rack 
DMX com 4000 watts por canal, 24 Canais de Main Power. Refletores: 
06 refletores Locolight ou similar, 02 refletores minibrut com 6 
lampadas DWE, 08 movings head Spot 1200, 1 máquina de fumaça, 02 
strobo 3000w, 24 refletores I-Led PAR 180 W RGBW, 08 movings Led 
Wash Martin, Robe, DTS ou similar. 06 talhas manuais de 1 tonelada, 
12 cintas de 1 tonelada. Fiação/Acessórios: Cabos de AC compatíveis 
para ligação dos sistemas de iluminação, distribuidores de energia, 
extensões, cabos de comando dimensionados para interligação dos 
equipamentos.) 

PE 001/2018 SEC-DF 
- Item 5.1 

diária 3 R$ 1.750,00 R$ 5.250,00 

03.03.5 

Instalação Elétrica (Rede de Distribuição) (Instalação da rede interna de 
distribuição de energia elétrica do evento, incluindo circuitos 
alternativos de alimentação backup em caso de queda da energia da 
rede pública (linha trifásica com 2 transformadores de 225KVA, 1 
ponto trifásico de 70 ampères na área de backstage e 1 ponto trifásico 
de 100 ampères na entrada do evento), com cabeamento necessário, 
com caixas de energia e disjuntores de segurança para cada ponte a 
ser alimentado (tendas, camarins, salas, iluminação, cenografias, etc.), 
iluminação de 120 balões decorativos distribuídos no arraial principal e 
na Vila Borborema; rede principal instalada a partir das fontes de 
energia disponibilizadas pela concessionária de iluminação pública, 
parte aérea e parte sob o solo, visando o fornecimento e distribuição 
de energia elétrica em todas as estruturas do evento. OBS.- Prever a 
distribuição em linhas monofásicas e trifásicas, atendendo a todas as 
normas técnicas, incluindo serviço e todo o material necessário.) 

COTAÇÃO DE 
PREÇOS 

serviço 1 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00 

03.04.1 

Captação e Projeção de Imagens (Equipamentos) (Locação de 
equipamentos auxiliares para captação e registro de imagens do palco 
principal compreendendo 1 grua com lança de 7m, travelling com base 
móvel para câmera montado sobre 22m de extensão de trilhos 
metálicos, 02 praticáveis fixos e 04 praticáveis do tipo "cadeirão" para 
câmeras.) 

COTAÇÃO DE 
PREÇOS 

diária 3 R$ 5.000,00 15.000,00 

03.04.2 
Display de LED indoor (Painel de LED - Fundo de Palco: Locação, 
montagem de operação de painel modular de led 5mm indoor 

PAINEL PREÇOS 
00056/2018 - Item 1 

M2 180 R$ 340,00 61.200,00 
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medindo 11m x 6m.) (12556) 

03.06.2 
Brigadista (Equipes especializadas de brigada para a área principal de 
shows e área geral da festa (Vila borborema, Praça dos Mamulengos, 
Parque de Diversões e Praça de Alimentação)) 

PE 030/2018 SEC-DF 
- Item 9.1 

diária 24 R$ 195,00 4.680,00 

03.06.4 

Fogos de artifício (show pirotécnico) (Uma queima de fogos na 
abertura da festa, compreendendo serviço de show pirotécnico de 
aproximadamente 3 minutos de Céu Cheio, com efeitos a partir do 
piso: Crackling Verde, Prata, Ouro, Traçante, Vaso de Cores, Show de 
Cores, Luzes Maravilhosas, Finalizar Show com leque em forma de W, 
Bombas de 2” nas cores Azul, Verde, Prata, Vermelho, Amarelo, 
Traçante e Finaliza Chorona, aumentando para bombas de 3” de várias 
cores e efeito) 

PE 017/2017 SEC-DF 
- Item 61.1 

serviço 1 R$ 6.000,00 6.000,00 

03.06.7 

Segurança desarmado (Diárias de segurança desarmado para controle 
de acesso de público e distúrbios nos horários do evento, a serem 
distribuídos conforme cronograma em função da previsão de público 
para cada dia) 

PE 030/2018 SEC-DF 
- Item 10.1 

diária 270 R$ 240,00 64.800,00 

03.06.8 

Segurança desarmado (diurno / noturno) (Diárias totais de segurança 
desarmado para guarda patrimonial e segurança de material durante a 
fase final de montagem, período de realização do evento e 
desmontagem, a serem distribuídos de acordo com a necessidade ao 
longo de 14 dias em turnos diurnos / noturnos de 12h cada) 

PE 027/2017 SEC-DF 
- Item 12.1 

diária 130 R$ 240,00 31.200,00 

03.08.4 

Cenografia (Locação e montagem de fogueira cenográfica medindo 15 
metros de altura, com 4 faces cada uma medindo 4m na base e 1,6m 
no topo, com estrutura interna de suporte e fixação metálica em chapa 
de ferro ou de alumínio do tipo Box Truss EQ30, incluindo corners, 
dobradiças, cabos de aço e ponteiras para travamento, sustentação e 
contraventamento da estrutura) 

COTAÇÃO DE 
PREÇOS 

serviço 1 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 

03.08.5 

Cenografia (Serviço de projeto, confecção e instalação de cenografia 
do palco principal compreendendo duas fachadas laterais cada uma 
medindo 10m x 12m revestidas em tecido preto com balões e 
bandeirolas retroiluminados com estrutura metálica revestida com 
tecido, elementos instalados na parte interna do palco (bonecas de 
pano, balanços, cactos, balões,bandeirolas, etc.), fachada superior do 
palco com peça decorativa em estrutura metálica revestida em tecido 
pintado. Confecção conforme projeto.) 

FOMENTO 09/2018-
SEC-DF - Item 

03.08.7 
serviço 1 R$ 17.500,00 17.500,00 
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SUBTOTAL   676.590,00 

Meta 4 - Contratação de Serviços Gráficos e Publicidade 

SUBTOTAL   0,00 

TOTAL GERAL 699.990,00 
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16. PREVISÃO DE RECEITAS 

 

Patrocínio não incentivado (Público ou Privado) R$ 32.110,00 

Patrocínio – Permuta por Bens ou Serviços R$ 120.510,00 

Receitas de Bilheteria R$ 64.072,00 

Receitas do Projeto / Recursos Próprios R$ 121.039,24 

Termo de Fomento Distrital / SECEC-DF R$ 599.985,00 

Termo de Fomento Distrital / SETUR-DF R$ 699.990,00 

CONTRAPARTIDA - Termo de Fomento Distrital / SETUR-DF R$ 78.100,00 

Total geral R$ 1.715.806,24 
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ANEXO I - EQUIPE DE TRABALHO PRINCIPAL 

 

PROFISSIONAL CPF CARGO / FUNÇÃO 

EDILANE PESSOA DE OLIVEIRA 804.683.654-00 CURADORIA E DIREÇÃO ARTÍSTICA 

Cidade ou RA de residência: Sobradinho DF  
Descrição das atribuições: Seleção de grupos artísticos, planejamento da programação, verificação da 
originalidade das apresentações artísticas e adequação à temática do projeto, ajustes para participações 
especiais, negociação com artistas quanto ao repertório, definição dos requisitos básicos para cenografia e 
ambientação geral do evento, conceituação das coreografias para o Balé Flor do Cerrado. 
Currículo resumido: Com formação técnica em Planejamento e Organização de Eventos, desde 2003 vem atuando 
no mercado cultural de Brasília, coordenando e realizando projetos de grande porte voltados para a valorização 
da cultura popular e integrando a promoção turística aos nossos produtos culturais. Como exemplo, idealizou o 
projeto Recantos do Brasil (2008 a 2010), que, a cada edição, reuniu o folclore, a música, as danças, as artes 
plásticas e o artesanato de cada uma das regiões apresentadas, além de expor os seus equipamentos e atrativos 
turísticos. Foi a responsável, também, pela idealização da Árvore de Natal de Brasília, nos anos de 2008 e 2009, e 
foi curadora e diretora artística do espetáculo BRASÍLIA CANTA SUA HISTÓRIA, em 2010, em que, junto com 
Daniela Mercury, emocionou a Esplanada dos Ministérios no Aniversário de 50 Anos de Brasília, resultando em um 
programa especial produzido pela TV Globo Brasília e transmitido em rede nacional no horário do Jornal da Globo. 
É profunda conhecedora da cultura popular brasileira, além de possuir enorme sensibilidade artística e musical. 
Idealizadora e coordenadora geral do Maior São João do Cerrado, Edilane responde ainda pela curadoria artística 
e cenográfica do projeto, focando na preservação do folclore e da cultura popular brasileira, com diversas ações 
que buscam a promoção da nossa diversidade cultural e da identidade brasileira, privilegiando a participação de 
vários segmentos artísticos da região e resgatando manifestações tradicionais da cultura nacional. É também a 
idealizadora e responsável pelo projeto Brasil Junino, que percorreu 4 países durante quase 3 meses, expondo a 
cultura popular brasileira na Europa em 2017. 
 

PROFISSIONAL CPF CARGO / FUNÇÃO 

ENÓDIO ABREU JÚNIOR 116.605.381-49 PRODUTOR EXECUTIVO 

Cidade ou RA de residência: Sobradinho 
Descrição das atribuições: Planejamento geral e especificação da infraestrutura e coordenação geral das fases de 
preparação, execução e pós-produção do projeto. Elaborar, controlar e acompanhar o orçamento físico-financeiro 
do projeto; acompanhar prestações de contas; negociar com fornecedores e prestadores de serviços; assinar 
contratos e recibos; definir os procedimentos para controle do andamento do projeto. Acompanhar os 
procedimentos legais envolvendo o projeto. Elaborar, entregar e acompanhar a prestação de contas. Período de 
trabalho no projeto correspondendo a 2 meses, sendo 1 mês durante a fase pré-evento e execução e 1 mes na pós 
produção. 
Currículo resumido: Com formação em Sistemas de Informação e especialização em metodologias de 
desenvolvimento de sistemas, possui ampla experiência em gerenciamento de equipes e coordenação de projetos 
complexos, tendo atuado por mais de 25 anos nessa área ministrando cursos e treinamentos e prestando 
consultoria ao Banco do Brasil S/A, Politec S/A e DBA. 
A experiência em sistemas de informação, o domínio de diversos assuntos em grandes empresas e a gerência de 
projetos complexos e equipes multidisciplinares deram o conhecimento necessário para atuar na elaboração de 
projetos, planejamento orçamentário, especificação da infraestrutura e coordenação geral das fases de 
preparação, execução e pós-produção de eventos de porte. 
Atua como Produtor Executivo no projeto O Maior São João do Cerrado desde sua primeira edição em 2007, 
respondendo por todos os projetos realizados pelo IBI, incluindo as etapas do projeto Brasil Junino realizadas na 
Europa em 2017 e nas Olimpíadas RIO 2016. 
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PROFISSIONAL CPF CARGO / FUNÇÃO 

CAROLINA SCHMIDT DE ABREU 011.311.744-29 DIRETORA GERAL 

Cidade ou RA de residência: Sobradinho 
Descrição das atribuições: Planeja, elabora e coordena todas as áreas de atividades do evento, promovendo a 
integração entre todos os produtores conforme os objetivos gerais do projeto; determina os ajustes necessários 
em cada área de atuação; acompanha e coordena a execução geral do projeto de acordo com o planejamento. 
Currículo resumido: Atua desde o ano de 2007 na produção geral do projeto O Maior São João do Cerrado, sendo 
profunda conhecedora das particularidades do projeto e todas as necessidades para montagem, desmontagem e 
operação. Foi profissional responsável por inúmeras montagens em shows internacionais, tendo estado à frente 
da equipe de montagem da Palco Locação nos anos de 2015 e 2016. Foi responsável por toda a operação de 
montagem, desmontagem e deslocamento da mostra Brasil Junino realizada na Casa Brasil em 2016, durante os 
Jogos Olímpicos RIO 2016 no Rio de Janeiro. 
 

PROFISSIONAL CPF CARGO / FUNÇÃO 

AGDA GOMES DE FREITAS 788.699.001-34 DIRETORA TÉCNICA 

Cidade ou RA de residência: Brasília DF 
Descrição das atribuições: Planejamento, elaboração e definição dos requisitos técnicos para atendimento das 
necessidades artísticas do evento; estabelece as seqüências das apresentações e passagens de som, checagem dos 
equipamentos de luz e som; define as atribuições de auxiliares para execução do roteiro; define os requisitos de 
pessoal e empresas envolvidas na produção técnica do evento. 
Currículo resumido: Produtora habilitada com diversos cursos de produção e técnica de palco, com atuação 
destacada na produção geral para diversos artistas e bandas (Banda Djavú, Banda Saia Rodada, Chitãozinho & 
Chororó, Gabriel Lener, Leonardo, entre outros). Desde o ano de 2012 vem coordenando a produção de diversos 
eventos nos estados de Goiás Minas Gerais e no Distrito Federal. 
Atua no projeto O Maior São João do Cerrado desde a edição de 2013, com extrema responsabilidade e 
capacidade. Participou da equipe principal do projeto Brasil Junino em 2016, realizado na Casa Brasil durante os 
Jogos Olímpicos e Paralímpicos RIO 2016, e na turnê europeia de 07/04/2017 a 04/06/2017, percorrendo as 
cidades de Lisboa (PT), Madri (ES), Roma (IT) e Londres (UK), quando ficou responsável por toda a operação de 
montagem, desmontagem e deslocamento da mostra. 
 

PROFISSIONAL CPF CARGO / FUNÇÃO 

ALEXANDRE SCHMIDT FRANKLIN LADEIRA 610.216.281-15 PRODUTORA DE ESTRUTURAS 

Cidade ou RA de residência: Águas Lindas - GO 
Descrição das atribuições: Planejamento e Coordenação da montagem, manutenção e desmontagem da Estrutura 
Física do evento, estabelecendo os requisitos do projeto para contratação e instalação das estruturas; 
supervisiona a execução do projeto de acordo com as demandas especificadas na planta. 
Currículo resumido: Atuando na área de eventos desde 2002 como técnico de som com passagem em diversas 
empresas de sonorização, dentre elas: Flash Word – tradução, sonorização e projeção; Fox Sonorização - 
sonorização, iluminação e estruturas especiais e Marc systems – sonorização, iluminação e estruturas especiais. 
Desde 2010 vem coordenando a área técnica de grandes eventos, como turnês de artistas nacionais e 
internacionais, gravações de DVD e festivais de música, incluindo O Maior São João do Cerrado e, mais 
recentemente, como diretor técnico do projeto Brasil Junino realizado na Europa no período de abril a junho/2017. 
 

PROFISSIONAL CPF CARGO / FUNÇÃO 

ALEXSANDRA MARTINS FRANKLIN LADEIRA 690.742.831-87 PRODUTORA ADMINISTRATIVA 

Cidade ou RA de residência: Brasília DF 
Descrição das atribuições: Coordena as rotinas administrativas, o planejamento estratégico e a gestão dos 
recursos financeiros. 
Currículo resumido: Graduada em Administração de Empresas com Habilitação em Comércio Exterior, MBA em 
Gerência de Projetos, atua na área de planejamento e organização de eventos desde 2005, respondendo pelo 
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controle administrativo e financeiro dos projetos do IBI desde o ano de 2010. Atualmente vem sendo responsável 
pelo controle e execução financeira de inúmeros projetos em Brasília, a exemplo  
 

PROFISSIONAL CPF CARGO / FUNÇÃO 

JAILTON ALBINO A. DA CUNHA (SUPLA) 658.791.121-87 CENÓGRAFO 

Cidade ou RA de residência: Ceilândia DF 
Descrição das atribuições: Detalhamento da cenografia, ambientação e decoração geral do evento, incluindo 
serviço de supervisão para execução e finalização da montagem 
Currículo resumido: Artista plástico e integrante do segmento de cultura popular do Distrito Federal desde 1993, 
com destacada atuação na área de cenografia e grafite, responsável pela produção de cenários para vários 
projetos, como a peça Ópera Rap no Teatro nacional produzida pelo Balet Norma Lilia, cenários para o NAC - 
Núcleo de Arte e Cultura no teatro Goldoni, Paixão do Cristo Negro de Samambaia e Paixão de Cristo de 
Taguatinga, além de desenvolver cenários para o movimento de quadrilhas juninas e na concepção e construção 
de carros alegóricos para diversas escolas de samba do Distrito Federal. 
Participa da equipe de cenografia e decoração do O Maior São João do Cerrado desde sua primeira edição em 
2007, passando a coordenar a equipe de cenografia do projeto a partir do ano de 2011. Foi responsável pela 
cenografia do projeto Brasil Junino realizado no Rio de Janeiro em 2016 durante os Jogos Olímpicos RIO 2016 e na 
turnê europeia do projeto no período de abril a junho de 2017. 
 

PROFISSIONAL CPF CARGO / FUNÇÃO 

FLAVIA LOUREDO CARDOSO DOS REIS 801.208.141-53 
DIRETORA ARTÍSTICA (Folclore e Cultura 

Popular: 

Cidade ou RA de residência: Taguatinga DF  
Descrição das atribuições: Planejamento e coordenação de todas as ações de preparação e produção das 
atividades de cultura popular e folclore na Arena do Folclore e na Praça do Mamulengo, conforme definições e 
requisitos estabelecidos pelo Diretor Artístico e Musical, orientando e promovendo a integração entre todos os 
assistentes de áreas; controla os ajustes necessários na programação; acompanha e coordena a execução geral do 
roteiro artístico do projeto. 
Currículo resumido: Professora, atuando desde 2007 em trabalhos envolvendo cultura popular, tendo sido 
responsável pela ambientação e decoração do projeto o Maior São João do Cerrado desde sua primeira edição, 
com atuação destacada no reaproveitamento e reciclagem de materiais. 
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ANEXO II - PLANO BÁSICO DE DIVULGAÇÃO 
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ANEXO III - RELAÇÃO NOMINAL DE DIRIGENTES 

IBI – Instituto Brasileiro de Integração – Cultura, Turismo e Integração 

Relação Nominal de Dirigentes 

 

Presidente - Edilane Pessoa de Oliveira 

Endereço: NR Lago Oeste R. 12 Chácara 338, Sobradinho-DF  CEP: 73100-360 

Telefone: 61 97400 1160 

Email: edilane@ibidf.org.br 

RG: 1594070 Órgão Expedidor: SSP PB 

CPF: 804.683.654-00 

 

Diretor Adjunto – Enódio Abreu Júnior 

Endereço: NR Lago Oeste R. 12 Chácara 338, Sobradinho-DF  CEP: 73100-360 

Telefone: 61 97400 1167 

Email: jr@ibidf.org.br 

RG: 310058 Órgão Expedidor: SSP DF 

CPF: 116.605.381-49 

 

Diretora Adjunta – Agda Gomes de Freitas 

Endereço: Quadra 28, Lote 15, Apt 206, Jardim Guaíra II,Águas Lindas-GO   CEP: 72912-400 

Telefone: 61 99650-8760 

Email: agda@ibidf.org.br 

RG: 1.628.030 - Órgão Expedidor: SSP DF 

CPF: 788.699.001-34 

 

Diretora de Marketing – Daniely Soares de Lima 

Quadra 8MR11 Lote 25 Casa 3, Setor Leste, Planaltina - GO 

Telefone: (61) 992449121 

Email: daniely.lima@ibidf.org.br 

RG: 2.960.068 Órgão Expedidor: SSP DF 

CPF: 039.677.671-08 
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA 
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V.1 ANEXO DA DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA 

Descrição 
Unidade 

de 
Medida 

Qtde 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

Cenógrafo (Detalhamento da cenografia, ambientação e 
decoração geral do evento, incluindo serviço de criação, 
projeto e supervisão para execução e finalização da 
montagem) 

serviço 1 7.000,00 7.000,00 

Produtor de Estruturas (ESTRUTURA: Planejamento e 
Coordenação da montagem, manutenção e desmontagem da 
Estrutura Física do evento, estabelecendo os requisitos do 
projeto para contratação e instalação das estruturas; 
supervisiona a execução do projeto de acordo com as 
demandas especificadas na planta) 

serviço 1 6.000,00 6.000,00 

Produtor de Logística (LOGÍSTICA: Planejamento, supervisão e 
controle das atividades da área de Logística, envolvendo 
Receptivo, Transportes e Hospedagens das equipes dos artistas 
nacionais - Responsável por levantar toda a necessidade de 
passagens, hospedagens, alimentação e transfer de todos os 
artistas convidados, organizando a demanda e acompanhando 
a emissão de todas as passagens e reservas de acomodações; 
distribui as funções e orientações para os assistentes de cada 
área envolvendo alimentação, transporte e hospedagem.) 

serviço 1 3.500,00 3.500,00 

Coreógrafo (Criação de 3 coreografias para o balé oficial do 
evento a partir da temática definida pela direção artística, 
compreendendo todas as etapas de processo criativo, 
orientação, ensaios e realização das apresentações; define em 
conjunto com o figurinista as peças de figurino do balé de 
acordo com as coreografias a serem apresentadas) 

serviço 1 8.000,00 8.000,00 

Diretor Artístico (Seleção de grupos artísticos, planejamento da 
programação, verificação da originalidade das apresentações 
artísticas e adequação à temática do projeto, ajustes para 
participações especiais, negociação com artistas quanto ao 
repertório, definição dos conceitos e requisitos básicos para 
cenografia e ambientação geral do evento, incluindo 
supervisão da execução artística programada) 

serviço 1 9.600,00 9.600,00 

Diretor de Imagens (Direção técnica de imagens, 
estabelecendo requisitos prévios os sistemas de iluminação 
dos palcos e ambientes do evento; direção técnica dos 
cinegrafistas e equipe de corte e processamento de imagens) 

serviço 1 8.000,00 8.000,00 

Diretor de Palco (Direção técnica e controle das equipes 
técnicas do palco principal do evento; orienta e controla as 
equipes de apoio aos técnicos contratados (som, luz, etc.); 
controla o cumprimento dos roteiros técnicos previstos e o 
perfeito funcionamento dos equipamentos e das instalações 
elétricas do palco principal, compreendendo 2 dias para 
finalização de montagem e testes gerais e 3 dias de evento) 

diária 4 1.500,00 6.000,00 
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Diretor Técnico (Planejamento, elaboração e definição dos 
requisitos técnicos para atendimento das necessidades 
artísticas do evento; estabelece as seqüências das 
apresentações e passagens de som, checagem dos 
equipamentos de luz e som; define as atribuições de auxiliares 
para execução do roteiro; define os requisitos de pessoal e 
empresas envolvidas na produção técnica do evento.) 

serviço 1 8.000,00 8.000,00 

Auxiliar Administrativo mês 1 2.500,00 2.500,00 

Produtor de Camarim (Coordenação da equipe de atendimento 
dos camarins do evento, responsável pelas compras e serviços 
de acordo com as listas de camarins dos artistas contratados) 

semana 1 3.000,00 3.000,00 

Assessoria de Comunicação (Serviço de assessoria de 
comunicação - Elaboração do Plano de Comunicação, criação 
da identidade visual do projeto, gerenciamento e coordenação 
da campanha de divulgação. Produção de conteúdo, 
elaboração de textos e notas, criação de layouts para mídias 
diversas, planejamento para a clipagem e valoração de mídia 
espontânea. Gerenciamento e movimentação das redes sociais 
(Facebook e Instagram) e do site do projeto, com produção de 
publicações estáticas e vídeos de baixa complexidade . 
Intermediação, negociação e acompanhamento das compras 
de espaços publicitários. Serviço a ser realizado no período de 
2 meses, com elaboração do relatório final de comunicação.) 

serviço 1 7.500,00 7.500,00 

Site (página na internet) (Serviço de atualização de site do 
projeto (já existente) em plataforma Wordpress, com 
implementação de novas funcionalidades, incluindo serviços de 
web design e programação php, com garantia de manutenção  
por período mínimo de 3 meses) 

serviço 1 4.000,00 4.000,00 

Divulgação WEB (Campanha de divulgação na internet, 
incluindo publicação de banners eletrônicos em portais e 
impulsionamentos de publicações nas redes sociais) 

serviço 1 5.000,00 5.000,00 

TOTAL GERAL R$ 78.100,00 


