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IDENTIFICAQAO DO OBJETO:

Realizacéo da 2“ Ediceo no Brasil do Festival LIFA - Liga lnternacional de Festivais e
Artistas da Mﬁsica, que acontece em Brasilia/DF no dia 14 de dezembro de 2019, no
Centro Cultural Banco do Brasil — CCBB.
‘Um festival Unico na America Latina, a Liga lnternacional de Festivais e Artistas da
A Mﬁsica é um festival de mijisica independente nascido no Mexico e em sua segunda edicao
no Brasil e em Brasilia/DF. Focado no mercado da musica, 0 LIFA tem como principal
objetivo valorizar a mtisica nacional independente e criar um circuito na America Latina
para dialogo entre artistas e proﬁssionais da mﬂsica local, nacional e internacional.

APRESENTAQAO DA INSTITUIQAO

A entidade foi criada em 31 de janeiro de 2000 com a missao de oferecer a sociedade
meios pelos quais ela possa rever valores, posturas e acoes sociais e ambientais.
Tem entre seus principios estatutarios desenvolver programas e projetos na area social,
ambiental, educacional, cultural e esportiva para criancas, adolescentes e adultos.
Qualificada como Organizacao da Sociedade Civil de lnteresse Publico, conforme consta

no MJ n° 08000.002276/2002-12 e do Despacho da Secretaria Nacional de Justica, de
01/03/2002, publicado no Diario Oficial da Uniao de 07/03/2002.
Desde 2001 ate hoje, vem celebrando Termos de Parceria com diversos orgaos publicos

federais e estaduais para implementacao de Gestao Ambiental sem repasse de recursos,
apenas com a doacao de toner usados inserviveis para reciclagem. Entre eles o TCDF,

MPDFT, STJ, TCU, TSE, MPU, MPM, TRT, Tribunais de Justica do RJ, SP, PB e MA.
HISTORICO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

2000 — Cria o primeiro projeto ECOTECA, o primeiro centro de educacao ambiental aberto
a populacao em parceria com a Novo Rio Reciclaveis sendo 0 primeiro projeto aprovado Lei
Rouanet voltado para a educacéo ambiental.
2001 - Criou 0 selo Empresa Amiga do Futuro com adesao de 25 empresas que se
comprometiam com uma gestao de residuos e utilizagao consciente da agua.
2001 — Realiza por meio de convenio com o Min. do Meio Ambiente 0 evento "Formacao de
lndividuo para uma Sociedade Sustentavel". Convénio 2001CV000052.
2002 - O projeto ECOTECA foi instalado no Zoologico de Brasilia com ﬁnanciamento do

Unibanco a construcao de espaco proprio para a promocao educacao ambiental.
2002 — O projeto ECOTECA recebeu recursos do primeiro edital Ambiental Social do

BOVESPA.
2003 — O projeto Amigos da Agua foi aprovado no primeiro edital da Petrobras Ambiental.
2003 - Firma parceria com o Tribunal Superior Eleitoral - TSE para a implementacéo de
programa de Gestao Ambiental e um programa de coleta seletiva com sensibilizacao e
conscientizacao dos servidores por meio planejamento, oﬁcinas de arte-educacao e
sensibilizacao e treinamento dos funcionarios. Termo de Parceria n° O1/2003.
2004 e 2005 - Cria o Nucleo Estudos do Terceiro Setor para promover cursos de
capacitacao para gestores de outras Associacoes com financiamento do Fund. Avina.
2005 - Realiza parceria com o Tribunal de Justica da 3‘ Regiao de implementacao de
Programa de Gestao Ambiental e Coleta Seletiva.
2007 - Firma parceria com Tribunal de Contas da Uniao - TCU para a implementagao de
programa de Gestao Ambiental e um programa de coleta seletiva com sensibilizacao e
conscientizacao dos servidores por meio planejamento, oficinas de arte-educacao e
sensibilizacao e treinamento dos funcionarios. Proc. TC n° 012.995/2003-0.
2007 - Firma parceria com o Ministerio Publico da Uniao - MPU para a implementacao de
programa de Gestao Ambiental e um programa de coleta seletiva com sensibilizacao e
conscientizacao dos servidores por meio planejamento, oﬁcinas de arte-educacao e
sensibilizacao e treinamento dos funcionarios
2007 - Participa da 1° Jornada lnternacional de Agua e Juventude apresentando o projeto
Amigos da Agua — Buenos Aires 2014 — Realiza a primeira edicao do Ocupe o Lago projeto
cultural, esportivo e ambiental.

2016 - Firma parceria com Tribunal de Justica do Maranhao para a implementacao de
Gestéio Ambiental e um programa de coleta seletiva com sensibilizacao e conscientizagzao

dos servidores por meio planejamento, oficinas de ante-educacao e sensibilizacao e
treinamento dos funcionarios. Termo de Parceria n° 01/16
2017 - Corealiza o evento Ocupe 0 Lago. O evento conta com acoes esportivas, culturais e
de promocao do meio ambiente.
2017 — Realiza o evento Natal Monumental na Torre de TV de Brasilia em parceria com a
Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer do DF com shows musicais com as bandas,
Scalene e Paralamas do Sucesso, atracoes teatrais e de lazer para a familia, sistema
inovador de iluminacao, acoes de sustentabilidade e solidariedade. Termo de Fomento n°
11/2017.
2018 - Corealiza o evento #Ocupe o Lago por ocasiao do Forum Mundial da Agua
realizado em Brasilia. O evento com acoes esportivas, culturais e de promocao do meio
ambiente.
A ASSOCIAQAO AMIGOS D0 FUTURO e responsavel por toda gestéo do projeto, com
acompanhamento dos processos e empenhos de recursos junto a orgaos publicos,
inclusive pela prestacao de contas ﬁnal.
JUSTIFICATIVA
PARA 2019

Ser um festival ﬂnico do género na America Latina, uma coletividade entre mﬂsicos, com
principal objetivo de valorizar a musica local, nacional e internacional independente, e
importante criar um dialogo direto entre artistas ao redor do mundo.
Uma forma de oportunizar bandas, projetos ou programas de musica que ainda nao tem
grande repercussao, prestigiando 0 nosso mercado, valorizando os musicos da cidade e
fortalecendo esse cenario.

De acordo com Tiago Satya, millsico e embaixador da LIFA no Brasil. "A ideia e que a LIFA
se tome um evento ﬁxo em calendario brasileiro, oferecendo um ambiente de
oportunidades para artistas e produtores, promovendo uma troca de negocios", explica.
A LIFA cria o conceito “da estrada" ou “o caminho da mllsica", como um concurso aberto e
convocam para competicao, onde cada pals participante escolhe a melhor proposta para
receber apolo economico e logistico para uma tour internacional dentro dos espaoos da
LlFA.
Em 2018, a banda brasileira JAMBALAIA foi a primeira banda escolhida por um juri
internacional para realizar sua primeira turne do Mexico em 2019.
EL CAMINO e o palco dessa competicao e e uma iniciativa que busca projetar talentos
locals internacionalmente e apoiar artistas em suas carreiras, com o objetivo de criar
ligacoes culturais entre os paises e as cidades participantes.
Com o apoio da plataforma online internacional Sonicbids (SXSW), cada ano, recebemos
mais de 500 candidatos / participantes de todo 0 mundo a ser selecionado e apenas 2
bandas sao escolhidas para tocar.

Desde a sua criacao, a LIFA tem procurado mtlsica local para transcender fronteiras e
continentes.

Considerando que a America Latina e um terreno fertil de talentos e diversas musicas, a um
nivel independente requer muito apoio e disseminacao massiva.
Entendemos que nem so de um lineup atrativo e um conceito Cinico vive um bom festival.

Pelo menos nao mais, numa epoca em que os festivals pipocam aos montes, tornando
mais dificil a tarefa de se destacar na multidao. E por isso queremos inovar no local de
realizacao, na estrutura e na experiencia oferecida ao publico, criando experienclas, como
por exemplo:
Tomorrowland, que através da acao UNITE. No lugar de apenas oferecer a transmissao ao
vivo do festival para que as pessoas pudessem acompanhar na solidao de suas casas,
neste ano o Tomorrowland criou uma conexao direta com livestage em eventos em sete
paises nos cinco continentes: Colombia, Mexico, lndia, Japao, Africa do Sul, Alemanha e
Israel. Fas puderam acompanhar a transmissao dos shows do palco principal no segundo
dia de festival, intercalados com sets de DJs in loco e com direito a palco com cenograﬁa.
Outro destaque que queremos dar e as questoes do empoderamento feminino. A cada dia
sao mais casos de assedio e estupro em festivals, sao noticias tao recorrentes quanto
internacoes e mortes por uso inadequado de substancias. Atento a isso, o festival norteamericano Electric Forest criou uma programacao extensa dedicada as mulheres.
Alem de um acampamento feminino, com equipe de suporte o tempo todo, o festival
tambem realizou palestras com mulheres envolvidas na indtistria da musica e dos festivals
e encontros com as mulheres por tras da producao do festival. O objetivo foi criar um
ambiente de inspiragao "com o maior empoderamento e apoio possiveis" para as mulheres.
Diante do conteudo exposto destacamos tambem a nossa escolha em realizar no CCBB,
que localiza-se no Setor de Clubes Sul, Trecho 2 (proximo a ponte JK), no Edificio
Tancredo Neves, projeto de Oscar Niemeyer, inaugurado em 1993 como sede do Centro de
Formacao do Banco do Brasil.
No ﬁnal da decada de 1990, parte do prédio foi reformada para abrigar as instalagoes do

CCBB Brasilia, com o objetivo de inserir a capital do Pais no roteiro internacional dos
grandes eventos e producoes culturais. Com projeto paisagistico assinado por Alba Rabelo
Cunha, o harmonioso conjunto arquitetonico de dois andares esta pousado sobre pilotis e

divide-se em modulos, cabendo ao CCBB parte do predio principal.
inaugurado no dia 12 de outubro de 2000, 0 CCBB Brasilia e a terceira instituicao cultural

mais visitada no Brasil e a 38° no mundo, de acordo com o ranking da publicacao inglesa
The Art Newspaper (abril/2014).
O prédio possui uma area construida de aproximadamente 20.550,98m2. O CCBB ocupa
10.403m2 desse total, alem de uma area externa (jardins e estacionamento) com
23.940m2. Area total do terreno: 146.000 m2.

E, alem disso, tem onibus diariosl disponiveis da Rodoviaria do Plano Piloto ate a entrada
do CCBB e vice-versa, garantindo ao publico que utilizara transporte ptiblico acesso ao

evento.
A escolha do CCBB se reflete na aceitacao do publico por ser considerado referéncia com
espacos multidiscipllnares e programacoes de reconhecida relevancia nos cenarios
brasileiro e internacional, com oferta de musica, teatro, cinema, exposicao e arte-educacao.
Queremos agregar experiencia em nosso Festival, que todos osypublicos se sintam

verdadeiramente especiais e em casa, a vontade e que cada um tenha sua vivencla e
expectativa atendida.

HISTORICO
Criado no Mexico em 2011, o festival que durante muitos anos atendeu pelo nome de
Ajusco ganhou popularldade por reunir muslcos de diferentes estilos em uma proposta
descentralizada que acontecia paralelamente em varlas cidades e reunia milhares de

mexicanos e estrangeiros.
Em 2018, superou suas dimensoes e tornou-se LIFA: Liga lnternaclonal de Festivals e
Artistas da Musica, ampllando sua execucao para o Chile, Colombia e Brasil.
Estreando em terras brasileiras no ano de 2018, tem como objetivo reforcar Brasilia como
um ponto forte para a arte na America Latina, colocando-a dentro de um circuito
permanente e anual de festivals, gerando oportunidades consistentes para os artistas e

fomentadores brasilelros, alem de fortalecer a comunlcacao entre mercados latlnoamerlcanos, a primeira edicao do LIFA BRASIL lnovou ao oferecer dois dlas de festival,
com um dia intelro voltado a proﬁssionais do mercado musical e um segundo focado em
entretenlmento com shows e apresentacoes.

Reallzado nos dlas 2 e 3 de novembro, no Toinha Brasil Show, um galpao com capacldade
para 2 mil pessoas no SOF SUL, o evento reuniu diversas propostas que incluiram desde
palestras e workshops ate um concurso de bandas que presenteou a vencedora com uma
passagem para tocar no LIFA Mexico.
Em sua primeira edlcao, o LIFA provocou os muslcos e proﬁssionais de Brasilia a
comparecerem a uma rodada de palestras com nomes de peso do mercado. Foram temas
como sonorizagao, producao, ilumlnacao e outros assuntos, encabecados por quem
entende do assunto.
Um deles fol Décio Zitto, conhecido no ramo como MacGyver. O produtor que tem em seu

curriculo grandes turnes como Madonna e Michael Jackson apresentou seu trabalho e
conversou com os participantes sobre o mercado musical no Brasil e fora dele.
Tobe Lombello e Filipe Bizorro, a frente da Freakhouse, uma das malores produtoras e
eventos como o Rock in Rio foram outros que compareceram para falar sobre dlrecao
artistlca e musical, dentre outros aspectos do segmento.
Dannlel Augusto, o Bisteka, encerrou o ciclo de palestras falando sobre sua atuacao
empresarial com grupos fora de outro circuito musical como os rappers do Damassaclan,

grupo atualmente conhecido como o Dream Team do rap nacional.
Durante o primeiro mes de dlvulgacao do Festival mais de 60 bandas ou musicos com
projetos autorais se inscreveram no concurso El Camino de Lifa.

Todos foram avallados pela producao do festival que selecionou seis bandas que se
apresentaram ao vivo nos palcos do festival.

Uma votacao aberta entre as seis ﬁnalistas elegeu uma banda preferida do publlco, a
Jambalaia, que arrumou as malas para se apresentar no LIFA Mexico 2019 com todas as
despesas pagas.

Prata da casa, a banda Scalene fol a principal atracao do evento que teve tambem como

objetivo a valorlzacao de artistas locals.
Ao lado deles e com bagagem recheada de turnes, a banda Alarmes tambem se
apresentou no palco principal.
O evento aconteceu em dois palcos: Enquanto no palco EL CAMINO, as bandas autorais
selecionadas para o concurso disputavam a votacao do publico em tempo real, no palco
LIFA, o principal, as bandas de grandes nomes no cenarlo nacional performavam.
O festival ainda contou em seu line up com o repertorio de pop e rock e voz marcante da
banda Adriah, com as melodlas da divertlda Funqquestra que lancou duas novas
composlcoes durante o evento, Capivara Brass Band e Consuelo.
O ptibllco teve participacao essencial, nao somente durante o evento, como ate mesmo
antes que este acontecesse.
Dlversas pecas foram divulgadas para engajamento online nao apenas entre os seguldores,
mas tambem entre as bandas, lmprensa e producao; fato que exponenciou o crescimento
de fas da conta oﬁcial, que possuia pouco mais de 250 seguldores e saltou em 300% desta
quantla durante o mes anterior ao evento.
Notou-se a forte presence online dos fas entao fol dlsponibllizada uma plataforma online
para a votacao de qual banda deverla ser contemplada a performar no LIFA Mexico 2019
com as despesas pagas, reunlndo no total mais de 2500 votos poblicos teve-se o resultado
divulgado presenclalmente durante o evento e tambem online em tempo real.
A marca do evento, que assumlu a identidade do evento principal, mas tambem allnhou sua
proprla personalldade, moderna e irreverente, conquistou 0 publico por usar como nome
principal a tag #L|FABRASlL em sua edicao de 2018, nome este que envolveu os fas e
bandas a usarem em seus posts divulgando o evento diretamente.
Contando com a participacao de parceiros e patrocinadores, teve-se diversos materials
graﬁcos tanto na dlvulgacao como na reallzacao do evento como um todo
Alem de site proprlo para dlvulgacao de seu cronograma e participantes, e que ainda
continua em vigor, o festival contou tambem com apoio online por parte de jornais e

plataformas de divulgacao de eventos locals.

A ML'is|cA NA NOSSA CULTURA
A musica e uma arte imutavel, e tem evoluido com 0 passar dos anos e continuara a ser
asslm. A musica sofreu alteracoes devldas a necessidade de inovacao.
A globallzagao permitiu-nos aceder a muitas outras muslcas, e um fato, permitiu dar a
conhecer novos generos muslcas de outras culturas.
A musioa tem desempenhado um importante papel recentemente na politlca da America
Latina, o movlmento Nueva Cancion e um excelente exemplo.
A musica latino-americana e bastante diverslficada e unlda por meio da origem comum
dos idiomas: as llnguas neolatlnas portuguesa e espanhola, no caso particular
do continente amerlcano sao os dialetos espanhol da America e portugues do Brasil, e em
menor escala, as crloulas derivadas dessas, como o crioulo haitiano.
A arte musical e atualmente uma importante geradora de receitas, e as muslcas da America

apropriam uma imensa proporcao das rendas totals. As "estrelas" da pBl'fOl'lTlEll'lC8, muitas
delas de origem latino-americana, ganham fortunas; certos generos musicais converteramse em uma das mais lmportantes vlas de melhoramento economlco e ascensao social.
EVOLUCAO

O sucesso da mtlsica latina nao se limita aos paises de lingua espanhola. A meslca latina
tem obtldo grande repercussao, no mercado internacional, com suas muslcas em
assoclacao com outros cantores em ascensao.
Os dados e a observacao mostram um crescente lnteresse pela cultura de paises
perlfericos e a ascensao dessas regioes como mercados exportadores de bens culturais
para o restante do globo.
Perspectivas alinhadas com o micro trend EMERGENT, que ve o mercado emergente como
aberto para o mundo e o quadro da influencla mundlal em constante mudanca. Em termos
cultural e economlco, vivemos em um mundo pollcentrico. E muito clara a partlcipacao
latina hoje no mundo. Esta muito claro que ha uma moda que tende a abracar esse
condlmento latlno e espanhol.
O furacao latlno parece nao ter previsao de cessar. As promessas dos artistas tem sldo
cada vez mais apostar na milisica latina, fazendo efervescer nas radios, na televisao e no
streaming cada vez mais.
Da America do Norte, apenas o Mexico e considerado como parte da America Latina. A
reglao engloba 20 paises: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Equador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paragual,
Peru, Republica Domlnlcana, Urugual e Venezuela.
Embora Portugal e Espanha nao

facam

parte

da

America

Latina,

a muslca

espanhola e portuguesa convlvem com a latino-americana em um forte intercamblo.

IMPORTANCIA DA MIJSICA LATINA
Mtisica e uma pratica cultural e humana que contem aspectos historicos, geograflcos e
atributos afetivos. Esta associada ao contexto cultural propiciando diferentes estilos,

abordagens e concepcoes do papel que exerce na sociedade, agrupando elementos de um
grupo social, de uma reglao ou de uma epoca.
A chegada dos europeus e suas musicas marcam o inicio da musica latino-americana.
Nessa epoca, partes da Espanha e Portugal estavam controladas pelos mouros do Norte
da Africa, quem tolerava a coexistencia de diversos grupos etnicos. Estes grupos, como
os olganos, osjudeus, os espanhois e portugueses cristaos, cada um tlnha seus proprios
estilos de musica, tal como os mouros, que contribuiram para a rapida evolucao da
muslca latina.
A Musica Latina tem suas origens nos povos que colonlzaram a Roma Antiga, regiao que
orlginou paises da antiga Europa (Portugal, Espanha e Franca), sendo essa regiao

responsavel pela colonizacao da maior parte das Americas. Tambem determina-se como
musica latina, cancoes cantadas nos idiomas que caracterizam os latinos, idiomas

origlnados da evolucao do latim, como o portugues, o itallano, o frances e o espanhol.

CARACTERiSTlCAS
A musica latina e uma das mais ricas e diversas. Nomes lmportantes salram dessas
regioes e vlraram simbolos de diversidade cultural ao redor do mundo ao longo de nossa
historla e e quase impossivel lembrar de todos os nomes.
Tao rlca e diversa se sobressalu perante a outras culturas de outras partes do mundo. Da
havanelra de Cuba as sinfonias de Heltor Villa—Lobos ou a bossa nova de Tom Jobim, a
muslca latina se renova e sustenta uma identidade (mica.
A rlca multiplicidade da muslca latino-americana, tambem conheclda como “muslca latina",
inclui a muslca de todos os paises que conforma essa regiao, com um "mix" de inﬂuencia
que comblna elementos de musica lndigena, africana e classica europeia, e se apresenta
através de varios generos e com uma gama enorme de compositores e interpretes, se
desenvolvendo do Mexico ac sul da America do Sul como um "blend" de mlstura de raga,
rellglao e elementos culturais desde o tempo pre-colomblano ate os dlas de hoje.
A mljislca latina se apresenta através de varios generos: da musica simples rural do norte
do Mexico a habanera soﬁstlcada de Cuba; das sinfonias brasileiras a flauta andina de
melodlas simples e comoventes da cordilheira dos Andes.
Sua expressao ritmica é muito forte e blfurca-se através dos cantos em lingua espanhola e
portuguesa, e essa diversidade esta distribuida na regiao como salsa, merengue, mambo,
bolero, tango, rumba, calipso, cha-cha-cha, samba, bossa-nova, alem do jazz latlno, bem
como pela mﬂsica de cunho classlco e sincopado de Heltor Villa-Lobos e do argentino Astor
Piazzolla.
Uma gama enorme de interpretes e compositores de talento e competencia se dlfundem,
nao so no territorio latlno-amerlcano, como tambem no panorama musical mundlal; podese destacar alguns de seus representantes: os brasilelros Cartola, Ary Barroso, Noel Rosa,
Pixlngulnha, Joao Gilberto, Tom Jobim, Heltor Villa-Lobos, Chico Buarque de Holanda,
Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento e Ells Regina;

Nos ultlmos meses, “Despacito — Remix", de Luis Fonsi e Daddy Yankee, com nlnguem
menos que Justin Bieber cantando em espanhol, ao lado de “Mi Genie", de J Balvin, nao
salram da lideranca entre as falxas mais ouvidas no Spotify mundlalmente.
0 produtor cultural do Corazon Salsero, Pablo Santiago, faz parte a tres anos das
atividades do grupo e das oﬁcinas da Salsa UnB, oferecido para a comunldade
universitaria. Perguntado sobre o lnteresse do publico pela cultura latina, ele acredita nesse
aumento e ressalta a lmportancia da midla nessa difusao.
"Ha muito mais festas latinas em Brasilia nos ultimos tempos. Na grande midla, o reggaeton
tem alcancado bastante vlslbilidade, sobretudo porque muitos artistas latinos ganharam o

mercado amerlcano e, quando ganham o mercado amerlcano, acabam chegando no
Brasil."

Ele comenta que, embora esse crescimento tenha um lado positivo, ainda existem muitos
artistas latinos bons que nao ganharam o mercado amerlcano, por isso nao serao vlstos no
Brasil. Essa e uma grande barreira cultural entre o Brasil e o restante da America Latina.
O estilo marca presenca no exterior com artistas como J Balvin e Maluma, ambos cantores
e compositores coiomblanos de reggaeton. Anitta, uma das lideres representantes do pop
contemporaneo brasileiro, tem singles em parceria com os dois artistas.
DESTAQUES EM CADA PAIS

Argentina
O tango e o estilo musical mais famoso da Argentina, porem existem outros estilos, como:
Chacarera, Chamame, Rock argentino, Tango, Nueva cancion. A muslca folclorlca, o pop e
a muslca classlca tambem sac populares, e artistas argentlnos como Mercedes
Sosa e Atahualpa Yupanqui contribuiram muito para o desenvolvimento da Nueva cancion.
O rock argentino tambem levou ao aparecimento de uma cena de rock no pals, tornou-se
popular a partir da decada de 1980.
Bolivia
A musica da Bolivia e uma das mais fortemente ligadas a sua populacao natlva dentre os
estilos nacionals da America do Sui. Apes o periodo nacionallsta da decada de 1950, as
culturas dos aimaras e quichua foram mais amplamente aceltadas e estes estilos
de muslca
folclorica gradualmente
foram
fundindo-se
em
sons pop. Los
Kjarkas desempenharam um papel central nessa fusao e na popularlzacao da lambada no
pals. Outrasformas de miisica natlva, como ohuainoe asaya, sao tambem bastante
difundidas.
Brasil

Brega
pop, Mtisica
lndlgena
brasileira, Forro, Xote, Samba, Samba-cancao, Bossa
Nova, Troplcalia, Jovem Guarda, MPB, Axe, Funk carioca, Arrocha, Sertanejo,
Baiao, Samba-rock, Samba-reggae, Pagode, Frevo, Maracatu, Rock brasileiro, Samba de
roda, sertanejo universitarlo e as gauchescas (tche music, vanerao, guarania, chamame).
O Brasil e um pals extenso geograficamente e diverso nos aspectos culturais. Possul uma
vasta historla de desenvolvimento da musica popular, que abarca desde uma lnovacao do
inicio do seculo XX como o samba ate a moderna Musica Popular Brasilelra(MPB) e
o troplcalismo. A bossa nova e ojazz latlno sao lnternaclonalmente conhecidos. Com
grande partlcipacao negra, a muslca popular desde fins do seculo XVIII comecou a dar
sinals de formacao de uma sonorldade caracteristicamente brasileira.

Chile
A musica do Chile reune tanto 0 espirlto dos aborigenes andinos do Altlplano quanto os
ritmos coloniais espanhois, contudo a muslca chilena nao envolve uma grande diversidade
musical tal como outros paises latlno-americanos. Desta manelra, e possivel evidenciar
quatro grandes tendencias.
0 "Miisica do Grande Norte", que tem grande semelhanca com a mUSiC8 do sul do

Peru e oeste da Bolivia, e e normalmente chamada de "Muslca Andina".
~ "Miisica do Vale Central", que e quase que dlretamente derivada da Espanha,
chegou através do Vice-Reino do Peru.
~ "Milislca do Sul" evolulu em grande parte nos centros culturais de Santiago e Lima.
0 "Mtisica da Polinesia Chllena" e a muslca dos rapanuis.
Deve ser citado tambem o rock chileno, 0 genero musical estadunidense que fol adaptado
ao Chile no seculo XX e continua ate hoje como ritmo tipico do pals.
Colombia
A ctimbia e originalmente um estilo colomblano de musica popular, amplamente exportado
para o resto da America Latina, especlalmente para o Peru, 0 Mexico, o Chile e
a Argentina.
A
ctimbia
esta
relacionada
a
outros
estilos
da regiao,
como porro, puya e bullerengue,
Costa Rica
A
mtisica
da Costa
Rica esta
representada
por
expressoes
musicais
como tambito, parrandera, vals, bolero, cuadrilla, 0 calipso, chiquichiquimento. Todos eles
surgidos a partir dos processos mlgratorlos e dos lntercamblos hlstoricos entre indigenas,
europeus e afrlcanos. Alguns instrumentos tipicos sao quijongo, marimba, as ocarinas, bajo
de cajon, sabak, ﬂautas de caﬁa, acordeao, 0 bandolim e a guitarra.
Cuba
Cuba produziu muitos dos estilos musicais mais difundidos pelo mundo, asslm como um
numero importante de muslcos renomados numa diversidade de ritmos, entre os que se
pode citar estao o Canto Novo, cha-cha-cha, o mambo, a Nueva Trova Cubana e 0 son
cubano.
Equador
No Equador, ha tres correntes de estilos musicais. Entre a muslca classica, encontrase pasilio, passaca/ha, yaravi, sanjuanito, tonada e bomba del Chota. A muslca lndlgena e
a comumente chamada de "andina", enquanto que a musica negra e caracterizada pelo uso
da marimba.

Guatemala
A Guatemala e um pals rico em musica, pols fol 0 centro da cultura maia. Logo se mesclou
com a musica europeia. Possul dois ritmos musicais conhecidos: 0 son e a guarimba. O
lnstrumento nacional e a marimba, declarado como simbolo da patrla. Tambem possui
outros instrumentos caracteristicos como tun, chirimia, caparazon de tortuga.
Haiti

A rlca mtlsica do Haiti e o resultado da mlstura de sons africanos e europeus mais as
inﬂuencias musicais cubanas e dominicanas. Os estilos mais notaveis sao a kompa e
ozouk.
Mexico
A muslca do Mexico encontra suas raizes na musica folclorica como o mariachi e 0 Jarana.

Atualmente, bandas como Belanova adqulrlram notorledade internacional dentro do que se
chama de musica popular. Neste cenario, encontra-se tambem a banda pop Jesse & Joye
cantores como Thalia, Paulina Rubio, Fey e Gloria

Trevi. Outros grupos, como Cafe

Tacubaeli/lanafazem parte do cenario rock da muslca mexicana. Tambem e mexlcano
o guitarrista Carlos Santana, cuja carrelra lnlclou-se na decada de 1960 e a fama adqulrida
o levou a tocar no famoso festival de Woodstock.
Nicaragua
O ritmo musical mais popular na Nicaragua e palo de Mayo, que e uma danca e genero
musical. Outros estilos populares inclui a marimba e a punta.
Panama
O estilo de mijislca popular do Panama e o reggaeton, surgido no pals em 1977 e continua
vivo ate a atualidade. Salsa, Bachata e Merengue podem ser ouvidos bem em todo o pals.
Outros estilos hlspanicos e latinos podem ser ouvidos, bem como caribenhos.
Paraguai
No Paraguai, e notavel aguarania, estilo folclorico de musica criada no Paraguaipelo
musioo Jose Asuncion Flores em 1925 com 0 proposlto de expressar o carater do
povo paragualo. Esse estilo influenclou muito amuslca brasileira, principalmente
os mllisicos brasilelros do Centro-Oeste, o maior alvo fol amdsica sertaneja brasileira.
A polca e a zarzuela sao ritmos tambem presentes na cultura musical paraguaia.
Peru

A l'Tll.]SlC8 peruana e bastante rlca e diversa. Destaque para a muslca da selva peruana esta
muito ligada as suas dancas alegres, que geralmente e tocada com um tlpo
de flauta e tambores. Na realidade sao muito tipos de mtislca envolvldos neste pals.
Porto Rico

A bomba, plena,ximbalimba, hendahenga sao populares em Porto Rico ha muito tempo,
enquanto o reggaeton e uma invencao relativamente recente.
Republlca Dominicana
O Merengue tem sldo popular na Repﬂblica Dominicana por muitas decadas e e uma
especle de simbolo nacional. A bachata e mais recente e, mesmo derivada da milisica rural
do pals, evolulu e cresceu em popularidade nos oltimos 40 anos.
Quebeq
O estilo musical da provincia canadense de Quebec, localizada na America do Norte mas
que por motivos historicos fez parte do lmperio Frances, tambem pode ser oonsiderada

parte da muslca latino-americana, ainda que esteja muito influenciada pela musica levada
pelos franceses e, asslm, se assemelhe muito com ela.

Urugual
A musica do Urugual tem ritmos que sao Einicos, como o candombe montevideano e
a murga uruguaia, que teve seu apogeu no Carnaval uruguaio.

Venezuela
O llanero e um estilo musical popular da Venezuela origlnado nos Llanos. Ritmos como
a gaita zuliana e o joropo tambem sao tipicos do pals.

ESTILOS IMPORTADOS
Entre os estilos lmportados de muslca popular aproximado ao estilo latlno estao o jazz
latlno,
o rock
argentino,
o rock
chileno,
o rock
brasileiro e
o hip
hop em espanhol ebrasllelro, todos baseados na Muslca dos Estados Unidos (jazz, rock

and roll e hip hop). A muslca de lugares nas Antllhas anglo-saxonicastem tambem sua
popularidade, especialmente o reggae e
Tobago e o soca de Antigua e Barbuda.

0 dub da Jamaica,

o callpso de Trindade

e

DIALOGO ENTRE O TURISNIO E O FESTIVAL

Os grandes eventos de musicas contrlbuem para o turismo de diversas formas. E uma troca
cultural, agregam valor ao destino melhorando asslm as percepcoes do lugar, podendo
tornar-se importante vantagem competitiva se usada de forma estrateglca e promoclonal.
Um aspecto muito importante dos festivals é que eles podem aumentar o periodo de vlslta
de um lugar ao longo do ano. Todos os destinos turisticos sofrem do mesmo problema: na
epoca de balxa temporada a visitacao dimlnui signiﬁcatlvamente e o emprego na atlvidade
turlstica cal. Quando um festival é planejado fora da epoca da alta temporada pode atrair
ﬂuxos de visitantes evitando o esmorecimento da economla turistica e minimizando os
efeltos da sazonalldade.
Um outro aspecto dos festivals de grande lmportancia para o turismo e que eles podem
motivar o retorno da vlslta ao destino. Alem de acrescentarem valor as campanhas
promocionais do destino, eles desenvolvem o sentimento de pertencimento do local,

envolvendo a comunldade seja de forma direta ou indireta, gerando impactos economicos
sustentaveis. E criar uma lmagem positiva do destino, abrir oportunidades para talentos
locals e despertar orgulho do destino de uma forma geral, como algo a mais para regiao,
que se destaque de outros destinos.
IMPORTANCIA DO FESTIVAL PARA O DISTRITO FEDERAL

Em Brasilia, a cultura latino-americana se tornou parte da programacao da cidade, que tem
cada vez mais festas e eventos influenciados e dedicados a tematica. "Quando cheguel a
Brasilia, nao tlnha uma banda de salsa, uma cena da salsa. Comecel a dar aula, dlz o
dancarlno Pedro Mariano.
Hoje ha muitas pessoas que dancam salsa, cumbia e outros ritmos latinos. Acho que o
problema antes tambem era a falta de divulgacao", analisa o cubano Felix Valoy Jr, que
esta a frente da banda braslllense Sabor de Cuba criada em 2014.
Formado por brasilelros e cubanos, o grupo se caracterlza por trabalhar o unlverso musical
de Cuba, passando por ritmos como salsa, rumba e montuno, no palco.

“Quando criamos a banda, a gente passou a conhecer grupos e pessoas aqul em Brasilia
que faziam parte desse movlmento latlno", deﬁne Ricardo Vlelra, que toca na banda
percussao, contrabaixo e faz parte do coro.

Outra banda que lntegra e movlmenta esse cenario latlno local e o Grupo Merceditas.
Fundado em 2016, o quarteto e formado por Eleni Fagundes (voz e dlrecao musical),
Ednea Fagundes (voz e percussao), Eliane Tlmm (voz e percussao) e Eulalia Augusta (voz
e violao). O principal norte do grupo é o repertorio da argentlna Mercedes Sosa. “Sou
gaucha e a muslca do Rio Grande do Sui e bastante inﬁuenclada pela musica argentlna.
Vim para Brasilia com essa heranca. Aqui encontrei minhas companheiras e resolvemos
formar esse grupo para homenagear a Mercedes Sosa e as cancoes da regiao andina",
revela Eleni Fagundes.
Eventos tematicos em Brasilia

A cultura da America Latina e o tema de dois eventos que desembarcam na capital: Na
Praia e Virada Latina do Cerrado. lniciado em 28 de junho, o projeto Na Praia escolheu o
Mexico como lnspiracao para a quinta edicao. O pals este nos detalhes da cenografia,
desde as pinturas ate as grandes instalacoes que tem simbolos caracteristlcos; no nome de
algumas festas, como a Dla de Los Muertos, que tera apresentacao de Anitta; na
gastronomia, aparecendo no restaurante exclusivo Malagueta, da chef Renata Can/alho, e
no Taco Pep, que faz parte da vlla gastronomica do espaco; e na area kids, com a Vila do
Chaves.
Os paises latinos em geral sao a lnﬂuencia da primeira edicao da Virada Latina do Cerrado,
promovida pela DJ e produtora Pequl. O projeto e uma especle de braco da iniciativa
Pequlla: Aites latlnas do Cerrado, que, em cinco anos, teve 30 edicoes. "A Pequila e um
evento que procura mostrar as lnﬁnitas conexoes culturais e musicals entre o Brasil e os
demais paises da America Latlna", explica Pequl.
A Virada Latina do Cerrado no Setor Bancario Sui, e uniu gastronomia, muslca, artesanato

e danca. A iniciativa foi uma forma de celebrar a cultura latino-americana.
IMPACTO NA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL POR MEIO DO FESTIVAL

Temos a clareza de que o turismo e o propulsor no desenvolvimento de uma reglao, de um
destino. O turismo engloba uma serle de servicos e negoclos, e movlmenta 52 setores da
economla diretamente.
Neste contexto, um festival como o que propomos desempenha um papel importante para o
Distrlto federal, que e a lmagem.
A repercussao economica tem a ver com a movimentacao de dinheiro gerada na cidade
com o aumento do turismo, malores vendas no comercio, arrecadacao de impostos, entre
outros.

Uma pesquisa do lnstltuto de Relacoes lnternacionais da USP aponta que apenas 4% dos
brasilelros se reconhecem como latlno-americanos. Porem, por meio da arte, o Brasil tem
ﬁrmado pontos de contato com a cultura dos paises vizinhos, quer sejam na muslca, nas

artes visuals, design ou gastronomia. Essa e a nossa motivacao em realizar tal festival,
desejamos com este evento mostrar o espaco ocupado pelo CERRADO contexto da
America Latina.
Entre alguns impactos positlvos na economla do DF, destacamos que tal realizagao e fonte
de recelta. Desde a industrla da musica a industria criativa e da alimentacao. Fornecedores,
parceiros, patrocinadores, colaboradores, mao de obra, produtores e organizadores de

eventos, artistas, agencias de turismo, empresas de transportes publlcos e privados, de
bebldas, bares e restaurantes, comercio tradicional, hotels, companhias aereas, e tantos
outros segmentos economicos sao impactados.
A lmagem que Brasilia, que o Distrlto Federal projeta nacional e internacionalmente através
da realizacao da 2’ Edicao no Brasil do Festival LIFA - Liga lnternacional de Festivals
e Artistas da Musica ou seja, a lmagem de uma cidade, de um destino, que e festivo,
dlverso, agregador, acolhedor, em hamwonia social e publica, que tem total capacldade de
realizar grandes festivals, juntando no mesmo espaco pessoas com diferentes gostos,
origens e falxas etarias, em saudavel convivéncia.

CURADORIA

Vlvemos numa era em que os conteudos sao produzidos aos milhoes e clrculam
rapidamente. O publico recebe muitas infonnacoes e a musica nao e diferente.
Em meio a esse cenario a curadoria musical tem extrema lmportancia. E por isso contar
com um profissional que esteja antenado, conectado com as inovacoes, com a mlstura do
novo e a revisltaoao aos discos de vinil agrega valor ao projeto, ao festival.
Esse proﬁssional identiﬁca, seleclona e compartilha de acordo com 0 pilblico que queremos
atlngir, asslm como dlaloga com 0 objetivo que no caso do nosso projeto e a muslca latina.
Sao os curadores que se encontram por tras da selecao de artistas e falxas, sua
categorizacao em trilhas e playlists sob as mais diversas caracteristicas. Tambem sao eles
os capazes de fazer sugestoes de composicoes similares ou relaclonadas que possam te
interessar de forma coerente.
Quando se entende qual e a identidade musical que posslbilita uma maior identificacao
entre o publico e 0 festival, e a hora de curar os conteudos que construiram esta relacao.
Asslm se pode perceber como a sonorizacao de um ambiente depende intimamente de
uma curadoria bem feita a partir das caracteristicas do espaco e do perﬁl de seu
consumidor.
No desenvolvimento desse trabalho primamos pelo repertorio dlverso, por nao repetir as
mesmices e ter qualidade e quantidade.
Queremos a programacao musical feita sob-medida a 2’ Edigao no Brasil do Festival
LIFA - Liga lnternacional de Festivals e Artistas da Mtisica. Asslm teremos uma
identidade sonora acrescentada aos demais itens de personalizacao do espaco e passa a
ser ﬁnalmente entendida como um vetor de valorizacao de um espaco.

Pesqulsas apontam que 31% do publico em um evento tende a retornar por conta do som
nele tocado. Este beneficlo e alcancado atraves do bom desempenho e o maior
aproveltamento das funcoes da sonorizacao. A sonorlzacao em sua vez depende
dlretamente de uma curadoria musical, pols esta da sentldo a uma composlcao especiﬁca e
viabiliza a construcao de uma identidade de marca, tornando o ambiente sonorizado mais
agradavel e completa o unlverso de uma marca.

DETALHAMENTO DAS AQOES:

A 2’ Edicao no Brasil do Festival LIFA - Liga lnternaclonal de Festivals e Artistas da
Mﬁsica, implantara algumas acoes de acessibilidade e sustentabilldade no ano de 2019, e
de acordo com a aceitacao, envolvimento e lmpacto posltlvo no publlco beneficiado no
evento, preve em 2020 potencializar as acoes.
Queremos um projeto que implante acoes reals em seu desenvolvimento, em 2019 temos
como acoes propostas:
~/
~/
~/
\/
/

Camisetas da producao de 100% algodao;
Geradores com uso de diesel menos poluente;
Nao utilizacao de copos plasticos, utilizaremos copos retornaveis
Gestao Seletiva de Reslduos Solidos;
Elaboracao de um projeto de acessibilidade arquitetonica, com o objetivo de atender
as necessidades das pessoas com deﬁciencia.

OBJETIVO GERAL

Realizar a 2‘ Edigao no Brasil do Festival LIFA - Liga lnternacional de Festivals e
Artistas da Musica, tem como objetivo reforcar Brasilia como um ponto forte para a arte na
America Latina, colocando-a dentro de um circuito permanente e anual de festivals,
gerando oportunidades consistentes para os artistas e fomentadores brasilelros, alem de
fortalecer a comunicacao entre mercados latlno-americanos.
OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Oportunizar bandas, projetos ou programas de musica que ainda nao tem grande
repercussao, prestigiando o nosso mercado, valorizando os musicos da cidade e
fortalecendo esse cenario;
2. Possibilitar a apresentacao dos artistas do DF fomentando o surglmento de novas
producoes artisticas;
3. Promover o intercambio entre os artistas e a retomada de vida dos movimentos
culturais do DF;
4. Resgatar, através da musica, os talentos e o bom gosto pelos festivals que venham

enriquecer a cultura do DF;
5. Tornar o festival anual como forma de desenvolver o potenclal do segmento de

eventos do DF.

RESULTADOS ESPERADOS:
~/
~/
~/
v’
~/
~/
~/

Ocupar espaco no Cerrado;
Fortalecer a lmagem do DF;
inovar em experlenclas;
lnovacao em segmentos;
Valorlzar a identidade local;
Apolar a exportacao da musica;
Promover a realizacao de shows musicais de diversas Iinguagens, promovendo
interacao e mostra publlca da producao musical;
~/ lnclulr Brasilia no circuito de muslca latina.

Esperamos ainda que esse evento se tome uma atracao turistlca, como e realidade com
outros Festivals, Feiras e Exposlcoes na nossa regiao, atraindo muitas pessoas e
proporclonando a promocao do desenvolvimento economico por meio do crescimento
cultural.
RESULTADOS MENSURAVEIS
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PROGRAMAQAO PRELIMINAR

A 2’ Edicao no Brasil do Festival LIFA - Liga lnternacional de Festivals e Artistas da
Musica sera dividido em tres partes.
14h - abertura dos portoes
14h - Dj Barata - DF
15h — Maria Sabina e A Peia - DF
16h — Moara - DF
17h - O Tarot - DF

18:15 - Orquestra Atipica de Lhamas - BH
19:15 - Muntchako - DF
20:15 - Cuatro Pesos de Propina - URUGUAY
21:45 - Braza - SP
23:15 — Funk Como Le Gusta - SP

00:30 - Oscilador Bass — MEXICO
01:30 - encerramento
Responsabilidades da ASSOCIACAO AMIGOS DO FUTURO:
1. lnsercao das logomarcas da Secretaria de Estado de Turismo do Distrlto Federal

e do GDF;
2. Divulgacao de videos que promovam 0 Distrlto Federal, fornecido pela equipe da
Secretaria de Estado de Turismo do Distrlto Federal;
3. Utilizacao da chancela de APOIO para divulgacao da marca da Secretaria de
Estado de Turismo do Distrlto Federal no evento;
4. Realizar pesquisa de satisfacao com o ptiblico durante o evento composta por

questlonario buscando informacoes diversas dlretamente com o publico
participante do evento durante todos os dlas. A pesquisa sera apllcada através da
mobillzacao de voluntarios que irao abordar o publico. A abordagem e foco da
pesquisa e identiﬁcar lnformacoes que vao desde: a cidade de origem, oplniao do
publico, perﬁl do publico participante, dados estatisticos e socioeconomicos,
abrangencia e localidade do publlco atingldo, etc. a faremos a pesquisa por meio
digital com auxilio da ferramenta googleforms com smartphones ou tablets com
acesso a internet;
5. Credenciamento da equipe indicada pela Secretaria de Estado de Turismo do
Distrlto Federal vlsando a gestao da parceria, o acompanhamento, ﬁscalizacao,
monitoramento e avaliacao, com acesso irrestrito as areas do evento por todo o
periodo de agao;
6. Em todos os eventos artisticos, culturais e esportivos promovldos dlretamente ou
patroclnados com dinheiro publico, sejam lnseridas placas informatlvas no local,
contendo, de forma visivel e compreensivel a todos, os dados relativos ao uso de
tais recursos, em especial o orgao responsavel pela contratacao, a pessoa fisica
elou juridica contratada, bem como os respectlvos valores empenhados ou
llquidados, se o caso. Tal responsabllidade visa atender a recomendagao

conjunta: Termo de Recomendacao Conjunta n° 03/2017 - 6“
PRODEP/PROREGs do MINISTERIO Publico do Distrlto Federal e Terrltorios e
que
precisa
ser
acatada,
link: http://www.mpdft.mp.brlportaI/pdf/recomendacoes/prodeplRecomendacao_P
rodep_Proregs_2017_03.pdf.

PUBLICO-ALVO BENEFICIADO:
Ambiente democratlco e dlverso, aberto a todos que querem se relacionar com a cultura,
muslca e gastronomia latina.
BILHETERIA

0 evento sera gratuito.
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Comunicacao
Despesas administrativas
RH especlalizado
Caches
Senrigos diversos
Equipamentos
Estruluras
Logisllca

R$61.385,00

R$31.240,00
R$72.120,00
R$59.190,00
R$27.120,00

R$31.600.00
R$58.5'/7,00

R$58.708,52
I 1

Total

R$399.940,52

RECEITA X DESPESAS

ltemI

Descrigao

I

““"“’°I° de
Medida

I

Qtd

I

v,aI°I
Unitario

I

ValorTotal

I

Fonte

Servigo

2

R$2.S00,00

R$5.000,00

tema]?

M2

165

R$35,00

R$5.77S,OO

FOMENTO

Camisetas - equipe

Unidade

100

R$18,00

R$1.800,00

FOMENTO

1'4

After movie - Coordenacao de
Produgao

semana

8

R$660,00

R$5.280,00

FOMENTO

1.5

After movie - clnegraﬁsta

servlgo

4

R$650,00

R$Z.600,00

FOMENTO

1.6

After movie - diretor geral

servigo

5

RS 1.300,00

R$6.500,00

FOMENTO

1.7

After movie - operador de som

servigo

4

R$SO0,00

R$2.000,00

FOMENTO

1.8

After movie - locagao de camera

servigo

4

R$345,00

R$1.380,00

FOMENTO

1.1

Assessoria de lmprensa

1.2

PS adesivado ou Banner com
acabamento em metalon ou
tecido impresso - sinalizagao

1.3

1.9

After movie - edlgao de lmagens

servico

R$2S0,00

R$7.500,00

FOMENTO

1.10

Designer grafico

Servico

R$4.000,0D

R$4.000,00

FOMENTO

1.11

Diretora de criagao

Servico

R$3.000,00

R$5.0lJ0.00

FOMENTO

1.12

Fotegrafos

Servlco

R$350.00

R$1.050,00

FOMENTO

1.13

Revisor de textos

servlgo

R$3.000,00

R$3.000,00

FOMENTO

1.14

Social midla

servico

RS2.S00,00

R$2.500,00

FOMENTO

1.15

Web designer

Servico

R$3.000,00

R$3.000,00

FOMENTO

1.16

Web Master - Sitio de InternetDesign e criacao

Service

R$4.000,00

R$4.000,00

FOMENTO

SUB-TOTAL META 1>>>>>

R$61.385,00

META 2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
2.1

Alvara

Servico

R$2.500,00

R$Z.500,00

FOMENTO

2.2

Assistente admlnistrativo

Sen/ico

R$2.333,33

R$7.000,00

FOMENTO

2.3

Coordenagao administrativa e
financeira

Servico

R$6.500,00

R$13.000,00

FOMENTO

2.4

Ecad

Verba

R$4.800,00

R$4.800,00

FOMENTO

2.5

Seguro do evento

Servico

R$1.040,00

RS 1.040,00

FOMENTO

2.6

Taxas Al vara'

V e rb a

R$900,00

R$900,00

FOM ENTO

2.7

Assessoria juridica

servico

R$2.000,00

R$2.000,00

FOM ENTO

3.1

Assistentes - areas diversas

semana

R$600,00

R$3.000,00

FOM ENTO

3.2

Direcao Artistica e Musical

mes

R$6.200,00

R$12.400,00

FOMENTO

3.3

Coordenacao Geral

mes

R$6.200,00

R$12.400,00

FOMENTO

3.4

Coordenacao de Comunicacao

mes

R$6.200,00

R$12.400,00

FOMENTO

3.5

Coordenacao de Producao
Produtor - Artistico (Tecnico,
backstage, logistica,
hospedagem/allmentacao,
camarim}

mes

R$4.S00,00

R$9.000,00

FOMENTO

SEITIBDB

RS7S0,00

R$4.500,00

FOMENTO

Diaria

RS1.000,00

R$Z.000,00

FOMENTO

semana

R$700,00

R$700,00

FOMENTO

mes

R$6.500,00

R$13.000,00

FOMENTO

3.6

3.7

Diretor de palco

3.8

llumlriador

3.10

Producao Executiva

3.11

Roadies

Diaria

R$400,00

R$300,00

FOMENTO

3.12 Técnico de som

Diaria

R$640,00

R$1.920,0D

FOMENTO

SUB-TOTAL META 3>>>>>

R$7Z. 120,00

META4-CACHES
4.1

Artista Pequeno porte

caches

R$1.205,00

R$12.050,00

FOMENTO

4.2

Artista Medio Porte

caches

RS7.900,00

R$15.800,00

FOMENTO

4.3

Artista Grands Porte

caches

R$15.670,00

R$31.340,00

FOMENTO

SUB-TOTAL META 4':->>>>

nsss.1so,oo

META 5 - SERVIQOS DIVERSOS

5.1

Brigadistas - diaries de 12h

Dlarias

6

R$190,00

n$1.140,0o

FOM ENTO

5.2

Cenografo

Semana

8

R$1.250,00

R$10.000,00

FOMENTO

5.3

Limpeza - dlarias cle 12h

Diarias

40

R$98,00

R$3.920,00

FOMENTO

5.4

Projeto cenografico

Servico

0

R$6.S54,99

R$-

FOMENTO

5.5

Radio HT

Diarias

30

RS30,00

R$900,00

FOMENTO

5.6

Supen/lsores de seguranca

Diarias

3

R$220.00

R$660.00

FOMENTO

5.7

UTI Movel

Diarias

1

R$1.600,00

R$1.600,00

FOMENTO

5.8

Seguranga

Diarias

40

RS 160,00

R$6.400,00

FOMENTO

5.9

Ca rregadores

Dlarias

20

RS1Z5,00

R$2.500,00

FOMENTO

6.1

Gerador 125 kva - para atender os
segulntes espacos:- Praca de
alimentacao e servicos

Dlarias

1

R$1.000,00

R$1.000,00

FOMENTO

6.2

Gerador 180 kva - Palco LIFA (1
Luz, 1 Som e Led) - 2 gerador 2
diarias

Diarias

2

R$1.200,00

R$Z.400,00

FOMENTO

6.3

Gerador 180 kva - Standby

Diarias

1

R$1.000,00

R$1.000,00

FOMENTO

6.4

lluminacao de grande porte - Palc O
Principal 1 unidade por 1 dlarias

Unidade

1

R$7.800,00

R$7.800,00

FOMENTO

6.5

Painel de led (palco)

m2

30

R$250,00

R$7.500,00

FOMENTO

6.6

Sonorlzacao de grande - Palco
Principal 1 unidades por 1 dia

Unidade

1

RS9.500,00

R$9.500,00

FOMENTO

6.7

Gerador de 115 kva

Diarias

2

R$1.200,00

R$2.400,00

FOMENTO

SU B-TOTAL META 6>>>>>

R$31.600,00

META 7 - ESTRUTURAS

7.1

Alambrado

7.2

Metros/dia

600

R$2,50

R$1.500,00

FOMENTO

Aterramento

Servico

1

R$4.000,00

R$4.000,00

FOMENTO

7.3

Banheiro quimlco luxo

Unidade

5

R$85,00

R$4Z5,00

FOMENTO

7.4

Banheiro quimlco PCD

Unidade

4

R$150,00

R$600,00

FOMENTO

7.5

Banheiro quimlco standart

Unidade

40

R$S6,00

R$2.240,00

FOMENTO

7.6

Barricada de aluminio

MEIFOS

50

R$24.0o

R$1.200,00

FOMENTO

7.7

Container (2 Camarlnsl

Unidade

0

RS 1.600,00

R$-

FOMENTO

7.8

Distrlbuicao elétrica + lluminacao
cenica

Servigo

1

R$4.400,00

R$4.400,00

FOMENTO

7.9

Extintor

Unidade

8

R$45,00

R$360,00

FOMENTO

7.10

Fechamento

Metros

230

R$7,50

R$1.725,00

FOMENTO

7.11 logos de mesas e cadeiras pvc

unidade

10

RS7,40

R$74,00

FOMENTO

7.12 logos de mesas e cadeiras madelr 3

unidade

15

R$40,00

R$600,00

FOMENTO

1 Tenda tunel 30 m + Palco 12x08

7.13 com
EH18 area de par? "Mas de
palco e area para monitor, com

Unidade

1

R$10.300,00

R$10.300,00

FOMENTO

7.14 Passa cabos

Unidade

60

R$21,25

R$2l..275,00

FOMENTO

7.15 Piso - easy floor plus

metros

50

R$15,00

R$750,00

FOMENTO

mix

Unidade

1

R$1.000,00

R$1.000,00

FOMENTO

Praticaveis

Unidade

138

R$150,00

R$20.700,00

FOMENTO

Unidade

6

R$340,00

R$2.040,00

FOMENTO

7.19 bruxa calhada e com fechamentos
laterais

Unidade

2

R$244,00

R$488,00

FOMENTO

7.20

metros

140

R$35,00

R$4.900,00

FOMENTO

Refeicoes U 7 10o KW it§30,o0

R$3.000,00

FOMENTO

rampa e house mix

7.16
7.17

Piso para PCD ao lado da house

Tendas 10x10 - modelo chapéu de
7.18 bruxa calhada, com fechamentos
laterais e com rampa de acesso

Tendas 5x5 - modelo chapéu de

Q30 — BOX Truss

3.1 Catering-buffet
I 8.2

Diarias de alimentagao - artistas

Unidades

64

R$36,00

R$2.304,00

FOMENTO I

l 8.3

Diarias de alimentacao - equipe

Unidades

45

R$40,00

R$1.800,00

FOMENTO

8.4

Hospedagem - artistas

Dlarias

29

R$245,00

R$7.105,00

FOMENTO

8.5

Passagem ida e volta RJ/BSB/RJ

Trechos

34

R$889,12

R$30.230,08

FOMENTO

8.6

Passagem ida e volta SP/BSB/SP

Trechos

12

R$889,12

R$10.669,44

FOMENTO

8.7

Van executiva

Diarias

8

R$450,00

R$3.600,00

FOMENTO

Despesas

R$ 339.940,52

Receitas

Emenda

R$ 400.000,00
Total R$ 400.000,00

Conforme detalhado nas planilhas orcamentarias enviadas, todas as receitas do projeto
serao inteqralmente destinadas ao custeio 2*‘ Edioao no Brasil do Festival LIFA - Liga
lnternaclonal de Festivals e Artistas da Musica demonstrando um beneficlo para o Estado,
pols nao havera lucro algum para a ASSOCIACAO AMIGOS DO FUTURO com a
orqanlzacao do evento, ocasiao em que, havendo recursos excedentes, esses serao
transpassados aos cofres do Distrlto Federal, em sua inteqralidade.
EM ATENDIMENTO AO ART. 18 DO DECRETO N° 37.843, DE 13 DE DEZEMBRO DE

2016, que regulamenta a apllcacao da Lei Nacional n° 13.019, de 31 de julho de 2014, para
dlspor sobre o regime juridico das parcerlas celebradas entre a adminlstracao publlca
distrital e as organizacoes da sociedade civil no ambito do Distrlto Federal, lnformamos que
nao apresentamos n.ibrlca de encargos recolhidos, pols os mesmos sao de competencia
das empresas contratadas e detentoras da execucao do projeto. Na fase de prestacao de
contas as notas fiscais serao encaminhadas de acordo com o Decreto 37.843 de 13 de
dezembro de 2016 e em hipotese alguma havera pagamento via RPA, esta sim haveria
prevlsao de recolhimento de encargo.
No que se refere aos itens V e VI do referido Artlgo, enfatizamos:
V - lnformamos que toda a mao de obra contratada sera via prestacao de servlcos, atraves
de contrato temporario e emissao de nota ﬁscal, nao havendo nenhuma responsabllidade
sobre os valores de tributos e encargos cobrados para a empresa contratante. Por nao
existir contratacao via CLT e RPA nao temos previsao de encargos e tributos sociais e
trabalhistas.
VI - Conforme citado acima, por se tratar de contratacoes via pessoa juridica nao ha
nenhum tlpo de valor rescisorio e trabalhlsta a ser pago no ﬁnal do projeto.

10. DECLARACAO
Na qualidade de representante legal do Convenente, declaramos, para ﬁns de prova junto a
Secretaria de Estado de Turismo do Distrlto Federal, para efeltos e sob as penas da Lei,
que inexlste qualquer debito ou mora ou situacao de lnadlmplencla com o Tesouro do
Distrlto Federal ou qualquer orgao ou entidade da admlnlstracao piliblica do Distrlto Federal,
que lmpeca a transferencla de recursos oriundos de dotacoes consignadas nos orcamentos
do Distrlto Federal, na forma deste Plano de Trabalho.
Pede deferimento,
Brasilia,

l

/

./ ~ 16/
FERNAND
11.APROVACAO PELA CONCEDENTE
Aprovo o presente Plano de Trabalho

Brasilia,

EREIRA BOR%5S EANDRADE

ETAPA 1 coiviunicncilo
1.1

Assessoria de
.
lmprensa

PS adesivado ou
Banner com
1.2 acabamento em
metalon ou tecido
Iimpresso - sinalizacao
1.3

1.6

2

R$2.500,00

R$5.000,00

R$35,00

R$5.775,00

Unidade

R$18,00

R$1.800,00

semana

R5-660,00

R$5.280,00

After movie cinegrafista

servico

RS650,00

R$2.600,00

After movie - dir ETOT
geral

servico

R$1.300,00

R$6.500,00

Camisetas - equi [J8

After movie 1.4 1 Coordenacao de
Producao

1'5

Senrico

M2

I 165

FGV n9 06 +
IPCA

tabela FGV cod
158

Service de assessorla de lmprensa local
(praca Brasilia) incluindo clipping impresso,
valoragao de midla e on-line e relatorio
final de mida espontanea.
Banners com acabamentos diversificado
para sinalizacao no local do evento e outras
pegas dentro da programagao do projeto e
durante o Festival.

camisetas para a equipe de producao do
evento e equipe operacional (urneiros,
156
atendimento ao ptiblico, etc)
profissional responsavel pela execucao da
ideia, do roteiro, das gravacoes. Seu pa pel e
tabela FGV cod.
coordenar toda a produgao para viabilizar o
144
produto final. Trabaiha durante todo o
processo audiovisual.
Profissional responsavel por operar a
tabela FGV cod.
camera e dar os movimentos necessarios
148,2
para a composicao da cena.
Profissional responsavel pela direcao
completa do filme. Seu papel val alem da
captacao de imagens, roteirizando e
tabela FGV cod.
direcionando a equipe. Trabaiha durante
52
todo o processo audiovisual, durante 0
evento e na pos-producao ate a entrega
dos produtos.
tabela FGV cod

After movie - operador
de som

servii;o

1.8

After movie - locacao
de camera

se rvlco

1.9

After movie - eclicao
de imagens

1.10

‘ 1.1

R$500,00
‘

l

R$2.000,00
l

R$345,00

R$1.380,00

servico

R$250,00

RS7.500,00

Designer grafico

Servico

R$4.000,00

R$4.000,00

1.11

Diretora de criacao

Servlgo

R$3.000,00

R$6.000,00

1.12

Fotografos

Se rvico

RS350,00

R$1.050,00

4

Profissional técnico responsavel pela
captacao de sorn. Sera um operador
98
durante todo o evento
Locacao de cameras HD durante todo o
Ol'§I3ITlEl'itO
evento.
Responsavel pela selecao de cenas para os
produtos finals, edlcao de imagens,
tabela FGV cod.
colorizacao e outros processos arte170,06
finalistlcos particulares a pos-producao
audiovisual.
Profissional de comunicacao responsavel
FGV n° 167,
por criar as pecas especificas de arte
graficas para o festival.
profissional responsavel por dirigir,
gerenciando e orientando, a equipe criativa
no processo de criacao e producao da
tabela FGV cod.
campanha de divulgacao do festival. E
53
quem gerencia a equipe de comunicagao
como um todo, acompanhando e
su pervislonando todas as etapas.
tabela FGV cod.
Responsavel pelo registro de todo o evento.
tabela FGV cod.

71

1.13

Revisor de textos

servico

R$3.000,00

R$3.000,00

orcamento

1.14

Social midla

servico

R$2.500,00

R$2.500,00

FGV n9160 +
IPCA

profissional que atuara com a criacao e
revlsao de textos para as redes sociais, sites
e criacao de contetido para os mesmos.
Rubrica referente aos meses de
julho/agosto. Os outros meses serao pagos
por outra fonte.
Profissional de comunicacao responsavel
pelo planejamento, postagem e
acompanhamento das redes sociais,
especialmente lnstragam e Facebook.

1.15 Web designer

Servico

R$3.000,00

R$3.000,00

Web Master - Sitio de
1.16 internet - Design e
criagao

Servico

R$4.000,00

R$4.000,00

>>>>> R5 61.385,00

SUBTOTAL ETAPA 1 - COMUNICAQAO
ETAPA 2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

2.1

Alvara

Servico

2.2

Assistente
. .
.
administrative

Servico

1 Coordenacao
2.3 I ad ministrativa e
financeira

Senrico

2.4

Verba

Ecad

‘Web designer - Profissional de comunicacao
responsavel por criar as pecas especificas
167
‘
das redes sociais e meios digitais.
Profissional responsavel pela atualizacao do
tabela FGV cod.
sitio de internet do festival e manutencao
130
do servldor durante o festival
tabela FGV cod.

profissional responsavel porjuntar a
documentacao, dar entrada e acompanhar
R$2.500,00
R$2.500,00
orcamento
o processo de licence de alvara temporario
de funcionamento para o evento.
profissional responsavel por fazer o
primeiro contato com os fornecedores,
‘allnhar os servicos contratados, solicitar
cadastro, verificar CN PJ das empresas,
tabela FGV cod.
R$2.333,33
R$7.000,00
solicitar contrato para a assessorla juridica
22
e concluir assinatura de contratos, alem de
organizar essa documentacao, bem como
ajudar a preparar toda a documentacao
que sera entregue para esse fim.
lEmpresa responsavel por coorclenar todas
as rotlnas administrativas e financeiras que
tabela FGV cod. darao suporte as diversas areas do projeto.
R$6.500,00 R$13.000,00
I
42
, E quem define a estrategla financeira do
1
1
I projeto, aprova todos os custos da planilha
de controle e valida o fluxo de caixa.
baseado na
.
..
, .
paga para veiculacao das musicas
1
R$4.800,00l R$4.800,00 quantidade de taxa
d
Ul'3I'IIIE O EVEFITO.

IFIQTESSOS

2.5 I Seguro do evento

Seniico

l

1 ‘ R$1.040,00

R$1.040,00 ‘

orcamento

1

"

contratacao de fegum para 0 evento desde

8 montagem 3118 8 desmontagem.

2.6

Taxas Alvara

2.7

Assessoria juridica

Verba

service

SUBTOTAL ETAPA 2 - DESPESAS
ADMINISTRATIVQ5
ETAPA 3 - RH ESPECIALIZADO

R$900,00

R$2.000,00

SEITIBHH

3.2

Direcao Artistica e
.
Musical

mes

R$6.200,00

3.3

Coordenacao Geral

mes

RS6.200,00

l

R$2.000,00

I

OFES

taxas cobradas pelo GDF para a liberagao
do aivara temporario de funcionamento do
EVEDTO.

tabela FGV céd Assessoria juridica para analise de contratos
131 + IPCA ' i e assistencias diversas ao longo da
execucao do projeto.

>>>>> R$ 31.240,00 I

Assistentes - areas
.
diversas

3.1

R$900,00

bol t
ante: O5

R$600,00
l

Assistentes de producao contratados por
diaria para atuarem em diversas areas
tabela FGV cod
R$3.000,00
mapeadas: artistico, credenciarnento,
22
lnfraestrutura, logistica, operacional e
comunlcacao
Profissional responsavel pela curadoria de
todos os artistas que participarao da
Cod. 51 Tabela programacao do projeto, bem como pelo
R$12.400,00
FGV
contato e confirmacao de agenda. Tambem
respondera por toda a programacao dos
shows do Festival
Empresa responsavel pelas diretrizes do
projeto, alinhando as demandas de todas as
areasjunto com a producao executiva.
tabela FGV cod Entre suas demandas podemos citar:
R$12.400,00
153 + ipca
desenvolvimento de conceitos para o
evento, anallsar, aprovar, coordenar,
acompanhar, controlar e executar cada
uma das coordenacoes do projeto.

35

_
Ceordenacao de
,_
Com unicacao

I
mes

Coerdenacao de
..
Prod ucao

mes

I

2

2

Service de elaberacao da estratégia de
comunlcacao e coordenacao de
planejamento e execucao de todos es itens
relacionados a comunicacao, tais come:
desenvolvimento da logomarca,
contratacao de equipe, desenvolvimento de
cronogra ma de postagens em redes sociais,
l
acompanhamento das perguntas do publlco
em nossos canals de comunicacao,
sugestao e cotacao de midias eff line,
Valor
referenciade na aprovacao de logomarcas com
RS6.200,00 R$12.400,00 tabela FGV item patrocinadores e ergaos realizaderes,
I 175 + ajuste
Idesenvoivimento de pecas de divulgacao,
IPCA
briefing de conteudo e linguagem a ser
utilizadas, acompanhamento da assessorla
de imrensa local e nacional com entrega
dos resultades, direcionamento dos videos
do evento e dos fotegrafos. 0 service
compreende tambem o monitoramento das
entregas de relaterios da area durante a
pos-preducao, bem como a postagem dos
resultados do projeto e das acoes
pesteriores.
Ceordenacao de produceo do Festival que
engloba a pre-producao através de
erganizacao de cronegramas,
organogramas, alinhamento com
fornecedores, realizacao de orcamentes,
RS4.500,00
R$9.000,00 l
FGV n9 44
entrega de relatories de execucao,
ceerdenacae da equipe de producao
durante a execucao do festival,
alinhamento com o artlsta levantando toda
a dema nda necessaria (logistica, técnica,

camarim e comunicacae) fazendo a
distribuicao e acompanhamento das
informacoes entre as areas e
acompanhamento da pes-producae com a
entrega dos produtos e resultades do
projeto.

3.6

Produtor (base,
infra/op e artistico)

3.1 Direterde palco

3.8 I Iluminador

l

semana

6

R$750,00

Diaria

2

R$1.000,00,

1

RS700,00

2

R$6.500,00

semana

l1

1
i
..
.
3.10 Preducao Executiva

.
mes

*

tabela FGV cod. Preduteres responsaveis pelas areas de
44 + ipca
artistico, infraestrutura e operacoes e base.
Profissional responsavel por pianejar e
executar as trocas de palco de todos es
artistas que se apresentarao naquele palco.
n$2.eoe,ee tabeh
FGYV °°d' 0 objetivo principal desse profissional é cle
154+|pca
fazer a troca de palco no menor tempo
possivel com a maior qualidade possivel.
Profissional responsavel per operar as
‘d. mesas de luz buscando o melhor resultado
R$700,00
tabeh
co
pa ra o piiblico, para o artista e para videos
154 FG,V
+ ipca
e fetos.
profissionais contratados responsavel
responsavel pela producao executive do
festival que engloba o alinhamento com
todas as areas como coordenacao geral,
coordenacao instituciona, coerdenacao de
..
. ..
. .
.
va l or
, producae, direcao artistica e musical,
referenciado na
R$13.000,00 I tabela FGV cédI cu radorla dos curses, e desenvelve junto a
essas areass a criacae de um planejamento,
‘
109
reunioes constantes, criacao de
organogramas e documentos de medelo
para utilizacao da equipe, contrele de
ercamento juntamente com a coordenacao
adm e financeira, organizacao de fontes de
R$4.500,00

I

recurso do projeto, negociacao e
contratacao de fornecedores, artistas e
equipe, reserva de locals e equipamentos
do projeto, alinhar com a coordenacao de
comunicacao a estratégia de divulgacao do
evento, acompanhamento das entregas de
cada area visa ndo a prestacao de contas e
fechamento dos resultades do evento,
acompanhamento da acoes de
sustentabilldade e acessibilidade,
atendimento a Secretaria Secretaria de
Tu rismo.

3.11 Readies

Diaria

R$400,00

R$800,00

3.12 lTécnico de som

Diaria

R5640,00

R$1.920,00

SUBTOTAL ETAPA 3 - RH ESPECIALIZADO

>>>>> I

Profissional responsavel por preparar no
palco as apresentacoes de cada artista,
tabela FGV cod.
como afinar os instrumentos e montar es
154 + ipca
palcos de acordo com o mapa de palco de
cada banda.
Profissional responsavel pela operacao de
tabela FGV cod.
som durante a programacao musical
154 + ipca
prevista no projeto.

n$1z.1zo,oo I

ETAPA 4 - CACHES
4.1 ‘Artista Pequeno porte

caches

4.2

Artista Medlo Porte

caches

Artista Grande Porte

caches

I 4.3

Artistas com valores de cache de ate RS
tabela FGV cod. 5.000,00. Sao eles: apresentadora, VJ,
R$1.205,00 R$12.050,00
Moara, Barata, Maria Sabina, O Tarot,
93 + ipca
Muntchako, Caixa Cenica
notas fiscais de Artistas com valores de cache entre RS
5.0001,00 a RS 10.000,00. Sao eles: Os
artistas
RS7.900,00 RS 15.800,00
semelhantes Lhamas e Cuatro Pesos de Propina.
notas fiscais de Artistas com valores de cache acima de RS
R$31.340,00
10.001,00. Sao eles: Braza e Funk Come Le
artistas
R$15.670,00

I
I SUBTQTAL ETAPA4 - cAci-iEs
ETAPA 5 - SERVIQOS DIVERSOS

I Brigadistas - diarias de
5.1
12h

Diarias

6

8

Cenegrafo

Semana

5.3

Llmpeza - diarias de
12h

Diarias

5.4

Projeto cenegrafico

Service

l

Profissionais responsaveis pelo pronto
atendimento ao PUIJIICO no caso de
R$190,00 l R$1.140,00
ercamento
emergencias com diaria de 12h.
Profissional responsavel pelo
desenvolvimento do projeto de cenografia
tabela FGV cod.
do projeto, bem como da contratacao de
R$1.250,00 R$10.000,00
36 + ipca
equipe e material para a execucao do
l
mesmo.
auxiliares de limpeza com material incluso
R$98,00
R$3.920,00
orcamento
com diarias de 12h.

R$6.554,99

R$-

Diarias

R$30,00

R$900,00

5.7

UTI Mevel

I

013/2018-SEC.

Lote 23, item
23.1

,
I Supervisores de
seguranca

‘d

Iab§:f?pI;;°

Pregao
l Eletronico no

~

5.6

Gusta

>>>>> R$59.190,00

5.2

5.5 ‘Radio HT

semelhantes

Diarias

R$220,00

R$660,00

Dlarias

R$1.600,00

R$1.600,00

Radio de comunicacao interna da equipe de
producao utilizados dura nte pré e evento.

Profissionais responsaveis pelo
coordenacao de segurancas do evento.
Ambulancia primeiros socorros flxo no local
do evento para services de empresa
especializada para plantao de primeiros
tabela FGV cod. I socorros, compreendendo: ambulancia com
1592
motorista estacionada permanentemente
no local do evento, médlcola) clinlco geral,
enfermelro(a) de nivel superior, auxiliar de
enfermagem. Diaria 12 Horas.
orcamento

PE:26/2019
I 5.8

Seguranca

5.9 Carregaderes

Diarias

Diarias

40

R$160,00

20

.

R$6.400,00

R$125,00

ISUBTOTAL ETAPA 5 - SERVICOS DIVERSOS
ETAPA 6 - EQUIPAMENTOS

Profissionais de seguranca do evento com
diarias de 12h

PI°ga°I
35/2019

Profissionais responsaveis pelo
carregamento de cargas durante o evento
com diaria cie 10h.

item 29

R$2.500,00

>>>>> I R$27.120,00 I

l

l

6.1

Gerador 125 kva

Diarias

R$1.000,00

R$1.000,00

. 6.2

Gerador180 kva

Diarias

R$1.200,00

R$2.400,00

6.3

Gerador 180 kva

Diarias

R$1.000,00

R$1.000,00

6.4

lluminacao de grande
porte

Unidade

R$7.800,00

R$7.800,00

6.5

Painel de led (palco)

m2

RS 250,00

R$7.500,00

6.6

Sonorizacao de super
porte

Unidade

R$9.500,00

RS9. 500,00

6.7

Gerador de 115 kva

Diarias

R$1.200,00

R$2.400,00

1

UASG: 154054

30 ,

suatom. ETAPA s - EQUIPAMENTOS

l

tabela FGV cod. Grupo gerador para atender es seguintes
espacos:- Praca de alimentacao e services
1s + ipca
Contratacao de grupo gerador para atender
tabela FGV cod.
es seguintes espacos: Palco LIFA ll Luz, 1
13 + ipca
Som e Led) - 2 gerador 2 diarlas
tabela FGV cod. Contrataceo de grupo gerador para atender
es segulntes espacos: Standby
18 + ipca
tabela FGV cod. Sistema de iluminacao para atender Palco
13 + ipca
Principal - 1 unidade por 1 diarias
Painel de led no formato 6x5 no fundo do
orcamento
palco que servira como cenografia do palco.
Sistema de sonorizacao de mega porte com
orcamento
backline para atender aos shows.
Gru po gerador para atender es seguintes
orca me nte
‘espacos: Bar e iluminacao cenografica

>>»>l n$s1.soo,oo I

ETAPA 7 - ESTRUTURAS

Alambrado disciplinador de pebllco.
Descrlcao: Estrutura de grade de aiambrado
Idisciplinader de piliblice, em module de

1.1 Alambrado

Metros/dia Ieoo

R$2,50

l R$1.500,00 IaI°°Ia ggv °°°I' 2,ee><1,00, do tlpo grade metalica tubular,

fixados ae solo por pés tubulares com
altura de 1,20m de altura, com acabamento
,em pintura metalizada na cor aluminio ou

zincada.

orcamento

Service

1

R$4.000,00

R$4.000,00

IBanheiro quimlco luxe

Unidade

5

R$85,00

R$425,00

Banheiro quimlco PCD

Unidade

4

R$150,00

R$600,00

Banheiro quimlco
standart

Unidade

40 ‘

R$56,00

R$2.240,00

Barricada de aluminio

Metros

50

R$24,00

R$1.200,00

orcamento

Unidade

0

R$1.600,00

R$-

tabela FGV
cod. 66 + ipca
Pregao
Eletronico no

Aterramento

IContalner (2 Camarins) 1

Distribulcao elétrica +
lluminacao cenica

Service

Extlntor

Unidade

8

Metros

230,

710 Fechamento

I

1 I RS4.-400,00

I

R$4.400,00

R$45,00

R$360,00

R$7,50

R$1.725,00

tabela FGV
cod. 45 + ipca
tabela FGV
cod. 45 + ipca
tabela FGV
cod. 45 + ipca

013/2018-SEC.

Aterramentos de palco, tendas e estruturas
metalicas.
Banheiro quimlco medelo luxo.
Banheiro quimlco medelo PCD.
Banheiro quimlco medelo standart.
Service de Iocacao de barricadas de
aluminio para contencao do |Jl]bIICO. Valor
de mercado local.

Service de distribuicao elétrica dos
geradores para todos es pontos que
necessitem de luz ou tomadas.

Lote 13 , item
13.2
tabela FGV cod. Extintores para serem dlstrlbuidos no local
20
do evento
Estrutura de fecha mento de area, em
painéis metallcos formades em quadres de
tube retangular 50x30 #18, revestidos em
chapa de ace medelo GR4 #18, medindo
orcamento
2,20m de comprimento e 2,40m cle altura,
fixada ao solo por ponteiras metalicas e
sustentada por braces tubulares travados
com pines metallcos de ace. Estrutura

plntada em tinta do tlpo esmalte sintético
na cor aluminio ou zincada.

logos de mesas e
.
cadeiras pvc
logos de mesas e
7'12 cadeiras madeira
1 Tenda ttinel 30 m +
Palco 12x08 com grid e
area de para trocas de
7.13
palco e area para
monitor, com ra mpa e
house mix
l
7.14 Passa cabos
7.11

unidade

10

R$7,40

R$74,00

orcamento

unidade

15

R$40,00

R$600,00

orcamento

R$10.300,00

orcamento

UIIIdade

1

R$10.300,00

Unidade

60

R$2l,25

R$1.275,00

tabela FGV
cod. 22 + ipca

7.15 Piso - easy floor plus

metros

50

R$15,00

R$750,00

tabela FGV
cod. 22 + ipca

716 Piso para PCD ao lado
da house mix

Unidade

1

R$1.000,00

R$1.000,00

orcamento

7.17 » Praticaveis

Unidade

7.18 Tendas 10x10

Unidade

138

I
6 l

R$150,00

Pregao
Eletronico no
R$20.700,00
013/2018-SEC
Lote 3, item 3.1

R$340,00 l R$2.040,00

Pregao:
21/2018, UASG:
70025, item 2 -

Locacao de jogos de mesas e cadeiras para
areas internas de producao
Locacao de jogos de mesas e cadeiras para
Praca de Alimentacao
I Tenda tiinel de estrutura metalica de Q50
com Iona branca com 30 metros de
cumprlmento e 20 de largura.
Locacao de passa cabos sinalizadores para
sobreposicao dos cabos para nae ficarem
aparentes, evitando acidentes.
Colocacao de piso easy floor plus colocado
na grama para fazer os camlnhos para
pessoas com dificuldade de locomocao.
Montagem de plse no formato de 4,40 por
3,20 com rampa que ficara ao lado da
house mix para atender o piibiico PCD.
Praticaveis pantograficos para montagem
de palco no formato de 12x10 l120m2) e
mais 15 unidades para utilizacao em cima
do palco vlsando facilitar a troca de bandas
durante es shows.
l Tenda 10x10 medelo chapéu de bruxa
calhada, com fechamentos laterals e com
‘ rampa de acesso

GRUPO 1

7.19 Tendas 5x5

Unidade

2

R$244,00

7.20 Q30 - Box Truss

metros

140

R$35,00

SUBTOTAL ETAPA 7 - ESTRUTURAS

>>>>>

R$488,00

@T°"da
5x5 '“°de'° chapa“ de bruxa caihada
e com fechamentos laterais
Estrutura metalica de Q30 / box truss para
pértico de entrada, pértico para foto point,
bem-vindos e banheiros

1 R$4.900,00
R$58.577,00

ETAPA a - LOGISTICA
8.1

Catering - buffet

8 2 Diarias de alimentagﬁo
' *- artistas
Diarias de alimentagao
8.3
.
- equ|pe
8.4

Hospedagem - artistas
Passagem ida e volta

8'5

RJ/BSB/R]

Passagem ida e volta
8'6

SP/BSB/SP

8.7

Van executiva

suaromn ETAPA8- LOGISTICA

_ _
Refergzoes

100

R$30,00

R$3.000,00

Unidades

54

R$35,00

R$2.304,00

Unidades

45

R$40,00

R$1.800,00

Dlérias

29

R$245,00

R$7.105,00

Trecho

34

R$889,12

R$30.230,D8

Trechos

12

R$889,12

RS10.669,44

Diarias

8

R$450,00

R$3.600,00

>>>>>

R$58.708,52

\

i

\

1

Refeigﬁo para equipe e convidados durante
P regéo 17/2017
Lote 10911095 0 Festival com servigo de almogo e jantar.
lncluso refeigﬁo, bebida e sobremesa.
Pregao 17/2017 Diarias de alimentagﬁo - almogo e/ou
Lote 56, 56.1 jantar dos artistas e convidados.
Pregﬁo 17/2017 Diarias de alimentagao - almogo e/ou
Lote 56, 56.1 jantar da equique
tabela FGV Hospedagem - acomodagﬁes para os
céd. 126 + ipca artistas.
Cotagﬁo de
Passagens aéreas nacionais para os artistas.
mercado
..
cotagao de
Passagens aéreas nacionais para os artistas.
mercado
Pregao 17/2017 Vans para artistas, convidados e traslados
Lote 54, 54.3 do hotel, evento e aeroporto.

