FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE
Fundada em 13 de Setembro de 1974
Entidade Estadual de Administração do Karate Fiiliada à CBK – Confederação Brasileira de Karate
CNPJ: 48.241.897/0001-71

PLANO DE TRABALHO
(Evento Pontual)
01 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO/ENTIDADE PROPONENTE
Objeto da Parceria (Nome do projeto)

Mês e Ano Execução

II Campeonato Paulista Online de Kata - 3º Kyu Abaixo

execução 10 e 11 de julho de
2021, montagem 09 de julho
de 2021

Nome da Entidade Proponente

CNPJ

Telefone

FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE - FPK

48.241.897/0001-71

11-3887-6493

Endereço da Entidade

Bairro

CEP

Municipio

RUA ROBERTO SIMONSEN, 94 CONJUNTO 21

SÉ

01017-020

SÃO PAULO

Banco

Agência

Conta Corrente

Site ativo

E-mail

BRASIL

6998-1

10182-6

www.fpk.com.br

karatefpk@uol.com.br

Nome do Dirigente Responsavel

RG

CPF

Telefone

José Carlos Gomes de Oliveira

14.476.062-9-SSP/SP

076.155.728-86

11-97326-1965

Nome do Responsavel Técnico do Projeto

CREF

Telefone

Bruno Gonçalves dos Santos

082536-G/SP

11-96341-8606

Endereço do responsavel Técnico

E-mail

Rua Paulo Lemore, 778 - Jd. São Luis São Paulo/SP

bruno.ef19@gmail.com

02 - DESCRIÇÃO DO PROJETO: Descrição do objeto da parceria, devendo demonstrar o nexo entre as atividades propostas e as metas a serem atingidas;
Nome do Projeto

II Campeonato Paulista Online de Kata - 3º Kyu Abaixo

Modalidade

Data de Execução

KARATE

execução 10 e 11 de julho de 2021,
montagem 09 de julho de 2021

Horario da Execução

Sistema de Disputa

Dia 09 de julho montagem das das 9 as 15h30min
Execução dia 10
de julho das julgamento da arbitragem das 09 as 12h parada das 12h as 13h, a partir
das 13h as 15:30 . Ação in loco.
Execução dia 11 de julho das 09 as 12h
finais, das 12h as 13h parada e a partir das 13h as 15:30 continuação das finais. Ação in
loco
Desmontagem dia 11 de julho após o encerramento das 17 as 23h

Disputa online, sábado será feita a eliminatória de todas as categorias (24) onde serão julgados ao vivo pelos
árbitros in loco no estúdio, classificando os 4 primeiros colocados de cada categoria totalizando 96 finalistas onde
serão feitas as disputas no domingo a partir das 09h da manhã julgamento esse que também será feito ao vivo no
estúdio com os árbitros. onde só poderão participar atletas filiados a federação paulista de karate e atletas de faixa
branca até faixa verde.

Valor Concedente

Valor Proponente

Valor Patrocinador

Total do Projeto

R$129.615,82

R$1.519,62

R$0,00

R$131.135,44

Local de Execução

Endereço

Espaço Cedido

Rua João Lopes de Lima, 1918 - Jardim Sapopemba - 03976-020 - SP

03 - OBJETO: Descrição do objeto da parceria, devendo demonstrar o nexo entre as atividades propostas e as metas a serem atingidas;
Plano de Divulgação

O campeonato ocorrerá nos dias 10 e 11 de julho, contará com ampla divulgação no Website Oficial da Entidade (fpk.com.br), no Facebook e no Instagram. No Website, além da divulgação de datas,
horários e procedimentos, os atletas farão previamente suas inscriçoes. receberão os acessos ao link restrito da transmissão No facebook e no instagram faremos uma cobertura completa do evento.

Objetivo Geral

FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE
Fundada em 13 de Setembro de 1974
Entidade Estadual de Administração do Karate Fiiliada à CBK – Confederação Brasileira de Karate
CNPJ: 48.241.897/0001-71

A participação prevista é de 150 atletas
Nos dias 10 e 11 de julho será realizado II Campeonato Paulista Online de Kata - 3º Kyu Abaixo. O alcance do campeonato online é de nivel estadual onde os atletas passarão a ser julgado pelos
árbitros in loco no estúdio, onde será julgado a performance de cada atleta dando enfase a forma, força e velocidade de cada apresentação. O campeonato será disputado por homens e mulheres acima de
07 anos com graduação máxima de até faixa verde (3º kyu). Só será permitida a participação de atletas filiados a Federação Paulista de Karate.
As regras da competição são da World Karate Federation (WKF), entidade que organiza o Karate Mundial. Objetiva agregar a interação dos envolvidos na modalidade, o campeonato, motiva o
desenvolvimento dentro da pratica esportiva como um todo, visando o oferecer o conhecimento e o desenvolvimento para os técnicos, atletas e praticantes da modalidade, uma das
principais apostas do evento é incentivar o suficiente todos os participante, a fim de manter seu rendimento e conhecimento, assim sendo de uma forma parcial referente à apresentação on
line, onde só se faz presente in loco palestrantes e o mínimo de profissionais técnicos para a organização desta ação cada apresentação terá a duração das 09h as 12h com intervalo das 12h as 13h e início
as 13:30h até as 15:30., através de uma plataforma digital visamos alcançar em média 150 participantes. a avaliação será feita toda online, em tempo real Pela dificuldade de realizar os campeonatos
presenciais e que antecedem de forma presencial em função do COVID-19, visamos a ampliação constante da modalidade Karate na cidade de São Paulo, sendo assim, a fim de continuar o fomento da
prática esportiva, sem infringir as normas determinadas pelos órgãos competentes da Saúde tendo em vista o resguardo indeterminado no cenário atual, a FPK encontrou esta forma de manter os árbitros,
atletas, técnicos e praticantes em atividade mesmo em suas casas para que possamos motivá-los. será feito em um estúdio com 250 metros quadrados de 10 x 25, com área ventilada presentes, estarão
presentes,Assessoria de Imprensa Equipe multidisciplinar composta por um jornalista e um Editor de jornalismo para produção de conteúdo para divulgação nas mídias sociais da FPK, 02 CINEGRAFISTAS,
03 PESSOAS PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM, 01 OPERADOR DE SOM, 01 OPERADOR DE PAINEL DE LED, 01 OPERADOR DA ILUMINAÇÃO, 01 JORNALISTA E 01 EDITOR, 01 MESTRE DE CERIMÔNIA, 1
profissional de enfermagem de prontidão no evento, 2 palestrantes, e 1 coordenador técnico. 1 pessoas responsavel pela limpeza, 2 funcionárias para auxiliar no início e no final do curso.
Ressaltamos que o evento respeitará as regras de sanitarismo impostas pelos órgãos de competência máxima, mantendo sempre o distanciamento exigido, entretanto a rotatividade dos colaboradores se
faz presente a todo o momento, tendo em vista também as funções essenciais para a execução do evento, os colaboradores se manterão desempenhando suas funções individuais munidos de EPI’s
disponibilizados por esta parceria junto a FPK e haverá uma enfermeira(o) medindo a temperatura corporal de todos os envolvidos e efetivando todo o protocolo de segurança de saúde, sendo estabelecido
que se qualquer envolvido apresentar sintomas de febre ou gripe, será imediatamente dispensado dos trabalhos, e encaminhado a um posto de saúde mais próximo, também contaremos com a presença de
um profissional de limpeza que irá fazer toda desinfecção do ambiente, antes durante e depois do evento, a utilização de lixeiras fechadas para descartes para as máscaras e luvas, e tapete de sanitarismo
na entrada do estúdio, fazem parte do protocolo imposto em nossos eventos.
beneficiários indiretos todos os praticantes de karate do estado e a nível nacional, onde será permitido assistirem todo o campeonato de forma online. beneficiados diretos, todos os professores, técnicos,
atletas de alto rendimento e praticantes de karate filiados na FPK acima de 18 anos e graduação mínima de faixa verde (3º kyu) poderão participar do evento.
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Objetivo Especifico

O objetivo especifico deste campeonato online, é especificamente resgatar o universo técnico e competitivo da modalidade, para estruturação de um evento de qualidade contamos com a contratação do
serviços de TRANSMISSÃO AO VIVO Via Internet ao Vivo - Média de 8 HORAS DIA - 2 Profissionais - Equipamentos - Equipe técnica empregada: 1 Diretor, 1 Editor de Imagens, somente durante toda a
transmissão. Equipamentos utilizados: 3 Câmeras Full HD, Ilha de Edição, Gerador de Caracteres, Microfones para captação de som ambiente e entrevistas além de link para transmissão ao vivo de toda a
programação com qualidade digital e HD - CINEGRAFISTAS para cobertura do campeonato, pegando as melhores situações de KATA, os melhores momentos da disputa. BANNER para mesa central o
banner ficará atrás da mesa onde os ábitros ficarão sentados respeitando todo protocolo de segurança já citado anteriormente onde irá constar nesse banner o nome do evento logo da prefeitura do
Município de São Paulo - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, necessário para que haja sonorização adequada -TRIPE DA CAIXA DE SOM são utilizados como suportes das caixas de som onde são colocadas
em locais diferentes no espaço - MICROFONES usado na mesa central, abertura do evento e todas as informações que são necessárias pela parte diretiva do evento, e também será utilizado para frizar
importância dos protocolos de higienização e desinfecção do COVID 19 e durante o curso de arbitragem MESA DE SOM com 32 canais Proporcionam controle dinâmico de sonorização do evento OPERADOR DE SOM responsável pela parte sonora do evento - TROFÉUS - personalizados fundidos em inox e base de MDF com medalha personalizada e dizeres do evento com 30cm de altura - Será
disponibilzado para as 10 primeiras associações ou clubes que obtiverem a melhor pontuação geral do evento - e os outros 5 TROFÉUS serão oferecidos como homenagem as 5 atletas PCDS MEDALHAS em metal fundido e fita de cetim com diametro de 10 cm e com fita personalizadas. São 24 categorias e para cada categoria é feito a premiação para o 1º lugar, 2º lugar e dois 3ºs lugares. Então teremos
24 de ouro, 24 de prata e 48 de bronze, totalizando 96 medalhas, NOTEBOOK para mesa de som necessário para fazer a configuração da mesa de som – SISTEMA DE ILUMINAÇÃO moving head, para
efeitos e claridade para câmeras de transmissão ao vivo mesa de iluminação dmx -- 950 metros de cpp – e - 150 metros de cabo, cabeamento necessário para ligar todos os equipamentos eletrônicos para
realização do evento - OPERADOR DE ILUMINAÇÃO responsavel pela iluminação do evento - PAR DE LED para dar mais notoriedade aos banners em função da fraca luminosidade - MAIN POWER de
energia distribuidor de energia, reguladores de energia, extensões, amplificadores, painéis ativos e caixas de som, cabo de energia Sua principal função é realizar a conexão do aparelho, essencial para que
não haja sobrecarga de energia sobre nenhum dos equipamentos envolvidos no evento, GERADOR utilizado para todos os equipamentos eletrônicos, afim de não corrermos o risco de queda de energia
durante a competição uma vez que o espaço geralmente não tem capacidade para receber a quantidade de voltagem para execução da competição, item extremanente necessário para que não haja
nenhum contratempo com relação a energia com os equipamentos envolvidos uma vez que iremos utilizar painel de led para avaliação da disputa on line, sendo um grande consumidor de energia,
ressaltamos que o evento será totalmente on line e a modalidade em disputa é uma sequência de movimentos, não deverá ter nenhum tipo de interrupção (exemplo queda de energia) para uma minuciosa
avaliação da arbitragem - BOX TRUSS 18 metros lineares , para iluminação televisiva, utilizada acima do estúdio para fixação de iluminação e banners - TATAME - EVA na medida de 1x1 por 30mm de
espessura será utilizado para atualização da clinica de arbitragem do regulamento de 2020, WKF (WORLD Karate Federation), material necessário porque os árbitros irão dar o curso de arbitragem com
kimono e não podendo estar de calçado como rege a tradição da modalidade , REFLETORES, utilizado para iluminação branco quente específico para transmissão ao vivo - MONITORES DE TV 42
polegadas necessário para informar o tempo dos KATAS e os resultados para que os atletas se mantenham informados no decorrer da luta ou kata -SUPORTE MONITORES DE TV, utilizado para
colocação das tvs - NOTEBOOK utilizado para inserir todo programa de chaveamento, penalidades, pontuações programa esse utilizado pela CBK( Confederação Brasileira de karate), - para que os
atletas, árbitros, técnicos tenham uma visualização melhor

ESTRUTURA METALICA, utilizado para fixar o banner da mesa central onde iremos fazer a transmissão e por sua vez o banner ficará atras dos ábitros durante o julgamento ao vivo nos dias 03 e 04 de
julho onde iremos divulgar o nome do evento o=e o logo da prefeitura do municício de São Paulo - PRATICAVEIS 12 metros de praticáveis para painel de led, fixação do painel de led na medida de 4mx3m
PAINEL DE LED p6 (Telão) 12 metros de Painel de Led para , abertura do evento e transmissão do evento em modo geral, ( katas, valorizando os atletas) , - MÃO FRANCESA para fixação do Painel de
LED, - 12 metros de praticáveis importante para dar sustentação e manter o painel em posição vertical usa=-se para fixar o painel de led e banner – CENOGRAFIA, tecido de lycra para fazer o
revestimento de toda estrutura do painel de led evitando assim ficar a mostra toda estrutura envolta do painel de led e ao fundo do painel de led - DIRETOR DE CORTE, para coordenar e executar
gravações de imagens televisivas - OPERADOR MESA DE CORTE E DE VIDEO selecionar, comutar, a sequencia de imagens quando houver mais de uma câmera em uso simultâneo e dar parecer
relacionado a assuntos técnicos - ASSESSORIA DE IMPRENSA 01 Jornalista para produção e atualização de conteúdo dos veículos institucionais, divulgação nas mídias corporativas da entidade,
cobertura do evento e montagem de realeses para divulgação, além de produção de conteúdo informtivo para as midias sociais. e 1 Editor de foto/video Para atualização dos veículos institucionais com
conteúdo de texto, vídeos e fotos além da assessorar a imprensa para divulgação do evento na grande mídia, mídia especializada e produção de conteúdo informativo para ambas, de foto e video,
montagem de material, foto e videos para abastecimento das midias sociais e prestação de contas do evento - CARREGADORES e EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM da infraestrutura do
evento, - CRIAÇÃO DE ARTE da entidade alusiva ao campeonato para ações de comunicação. A Federação Paulista de Karate irá cumprir rigorosamente todo protocolo sanitário e de saúde dos órgãos
públicos durante o evento. iremos entregar um relatório das pessoas envolvidas do dia 29 onde será feita a parte presencial no estúdio onde iremos proibir que as pessoas envolvidas saiam do espaço e
fiquem circulando fora do ambiente, respeitando sempre a o distanciamento de 2metros com o julgamento ao vivo dos atletas envolvidos. o evento será aberto a todos os simpatizantes e atletas que não
estão participando através do link que será colocado nas nossas redes sociais. Ressaltamos que toda parte de higienização e aquisição de aparatos para prevenção a saúde, será disponibilizado pela
entidade como contrapartida, conforme descrito no item 8.2 deste plano de trabalho, seguindo as exigencias estabelecidas pela OMS, COVISA e a SEME. MESTRE DE CERIMONIA, Mestre de Cerimônia
para atuar como cerimonialista de apresentação do evento mantendo o evento funcionando no horario programado e onde ele fará chamadas pontuais a respeito do COVID 19 para todos que estarão
assistido de suas casas.

04 - METAS: Descrever as metas a serem atingidas os indicadores e parâmetros utilizados para a sua aferição;
Metas Qualitativas
Realização do evento.
150 atletas - Dar oportunidade para que todos possam participar mesmo estando em casa, em qualquer parte
dentro do estado de São Paulo.para assim que tomarmos as atividades presenciais os atletas possam estar todos
devidamente treinados em ritmo de competição.
Objetiva agregar a interação dos
envolvidos na modalidade, o campeonato, motiva o desenvolvimento dentro da pratica esportiva como um todo,
visando o oferecer o conhecimento e o desenvolvimento para os técnicos, atletas e praticantes da modalidade, uma
das principais apostas do evento é incentivar o suficiente todos os participante, a fim de manter seu rendimento e
conhecimento.

Metas Quantitativas
150 ATLETAS - alcance do campeonato online é de nivel estadual onde os atletas passarão a ser julgado pelos
árbitros in loco no estúdio, onde será julgado a performance de cada atleta dando enfase a forma, força e velocidade
de cada apresentação. O campeonato será disputado por homens e mulheres acima de 07 anos com graduação
máxima de até faixa verde (3º kyu). Só será permitida a participação de atletas filiados a Federação Paulista de
Karate.

Indicadores e Verificador de Metas
Indicador: Fotos que comprovam a realização do evento.
Número de participantes inscritos.

Verificar: Relatório de prestação de contas do evento.
Ficha de inscritos.

Indicadores e Verificador de Metas

Indicador: Número de atletas inscritos.
Verificar: Ficha de inscritos.

Obs. Os bens de consumo excedente identificado pelo gestor da parceria na vistoria in loco serão glosados ou entregues ao Departamento de Gestão de Parceria da SEME (DGPAR).
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05 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA: Descrever a experiencia prévia, capacidade técnica e 2 últimas experiencias profissionais para a execução do objeto proposto;
Capacidade Técnica
A Federação Paulista de Karate (FPK) é a maior referência de organização, capacidade técnica e administração do karate nacional, é a única entidade reconhecida em território estadual pela Confederação
Brasileira de Karate (CBK) e o Comitê Olímpico Brasileiro (COB). É a entidade com o maior número de atletas no Brasil. Realiza aproximadamente de 15 a 20 grandes eventos, com média de público de
17.000 (dezessete mil) espectadores e 9.000 (nove mil) atletas inscritos nos torneios, copas e festivais realizados a cada ano. A FPK Conta com uma estrutura técnica altamente especializada, com
profissional de educação física para elaboração de eventos e programas esportivos, com corpo tecnico de arbitros qualificados e em conformidade com as regras internacionais da WKF, World karate
Federation. Conta com fotográfos profissioinais, mesários, equipe de som e socorristas. Federação Paulista de Karate (FPK), entidade oficial da modalidade no Estado de São Paulo, devidamente filiada à
Confederação Brasileira de Karate (CBK) e Comitê Olímpico Brasileiro, (COB), foi fundada em 13 de Setembro de 1974, sendo a primeira entidade estadual de administração do Karate. Foi constituída com a
intenção de difundir, orientar e fiscalizar a prática do desporto em todo Estado de São Paulo. Com 46 anos de existência, atualmente com mais de 120 mil praticantes e 400 associações filiados, conta ainda
com o auxílio de uma psicóloga e preparador físico que procuram orientar e atender as necessidades dos atletas

Capacidade Operacional

Para a execução desde evento teremos diversos profissionais em diferentes funções como, por exemplo, - Assessoria de Imprensa Equipe multidisciplinar composta por um jornalista e um Editor de
jornalismo para produção de conteúdo para divulgação nas mídias sociais da FPK, 02 CINEGRAFISTAS, 03 PESSOAS PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM (estarão no local somente para montar e
desmontar), 01 OPERADOR DE SOM, 01 OPERADOR DE PAINEL DE LED, 01 OPERADOR DA ILUMINAÇÃO, 01 JORNALISTA E 01 EDITOR, 01 MESTRE DE CERIMÔNIA, 1 profissional de enfermagem de
prontidão no evento, 7 árbitros , e 1 coordenador técnico. 1 pessoas responsavel pela limpeza. Número de pessoas que estarão presentes nos dias 03 e 04 de julho total de 18 pessoas.

Experiência Profissional

Realizamos de 15 a 20 eventos anulmente: 7 etapas de classificação para as finais do estadual, que ocorrem em cidades do interior, litoral, grande São Paulo e na capital. Realizamos eventos
internacionais, como a Copa Arnold Classic South América. Realizamos também uma das etapas de classificação para as finais do campeonato nacional de karate.
Segue abaixo, dois (2)eventos promovidos em parceria com a Secretária de Esportes do Municipio de São Paulo, e dois (2) eventos de impacto nacional, ambos totalmente realizados pela FPK.
1) VI FESTIVAL DE INCLUSÃO SOCIAL realizado no 22 de Setembro de 2019, no CEU Formosa, evento gratuito para alunos de projetos sociais e academias filiadas a FPK. Tivemos a participaçao de mais de
338 inscritos, mais de 250 espectadores.
2) II CAMPEONATO PAULISTANO DE KARATE realizado no dia 05 de Outubro de 2019, no CEU Formosa, evento gratuito para alunos de projetos sociais e academias filiadas a FPK. Tivemos a participaçao
de mais de 488 inscritos, mais de 300 espectadores.
3) PRÉ-OLÍMPICO NACIONAL E SELETIVA NACIONAL (SÊNIOR) 2020 realizados nos dias 5 a 7 de fevereiro. Os dois dos eventos mais importantes da modalidade. Onde todos os melhores atletas do país
disputaram a chance de ingressar na seleção brasileira de karate, além de vagas para a seleção pré-olimpica nacional que disputará os eventos classificatórios para as olimpiadas que ocorrerão ao longo do
proxímos meses.

06 - PUBLICO ALVO: Definir a natureza do objeto, previsão de particpantes e publico alvo do evento; (Obrigatório o preenchimento de todos os campos em branco)

150

N° de Beneficiários Direto

250

Nº de Beneficiários Indireto

X

Evento Pontual

X

Crianças

X

Evento Continuado

X

Adolecentes

x

Idosos

07 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: Descrever a programação do evento detalhada; (Obrigatório o preenchimento de todos os campos em branco)
Cronograma

Data

Hr. Inicio

Hr. Termino

Considerações

Divulgação

28/06 á 09/07

08h

23:59h

A divulgação se iniciará no dia 28/06 e terminará no dia 09/07.

Inscrições

01/07 á 07/07

08h

23:59h

As inscrições se iniciarão no dia 01 de julho e encerrarão no dia 07 de julho as 23h59.

Montagem

09/jul

19h

23h

Execução 1

10/07/2021

09h

15h30min

julgamento da arbitragem das 09 as 12h parada das 12h as 13h, a partir das 13h as 15:30 . Ação
in loco.

Execução 1

11/07/2021

09h

15h30min

das 09 as 12h finais, das 12h as 13h parada e a partir das 13h as 15:30 continuação das finais.
Ação in loco.

desmontagem

11/07/2021

17h

23h

A equipe inicará a montagem na dia 09/07 a partir das 19h. Ação in loco.

dia 11/07 após o término a desmontagem. Ação in loco.
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08 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA: A descrição dos itens pretendidos deverão ser clara, precisa e detalhada, deverá ser utilizadas somente as seguintes descrições na coluna
Natureza de Despesa que será utilizado em seu projeto, sendo Aquisição de Material Esportivo, Aquisição Material Divulgação, Aquisição Alimentação e Hidratação, Aquisição de Uniformes, Aquisição de
Material Grafico, Despesas Encargos Trabalhistas, Locação de Sonorização, Locação de Iluminação, Locação de Materiais Diversos, Locação de Equipamentos Diversos, Prestação Serviços de Ambulancia,
Prestação de Serviços Foto e Filmagem, Prestação de Serviços Transporte, Prestação de Serviços RH, Prestação de Serviços Pessoa Juridica, Despesas Administrativas, Aquisição de Bens Remanecentes
(Permanente), Aquisição de Material de Premiação e Locação de Espaço.
8.1. CONCEDENTE
Natureza de Despesa

Aquisição de Material Grafico

Descrição Detalhada
Banner com impressão na medida de 5,00 metros x 2,20 metros , o banner é
produzido com lona e inkjet , ultragloss, com absoluta qualidade no processo
digital, iliós reforçados e fixadores plásticos. Gramatura: 440 GSM,
Tecido:1000Dx1000D/9x9 per inch, Durabilidade: 3 anos, Força de Tensão:147.6 x
124.3, Resistência à ruptura: 23.93 x 21.57, Alongamento:28.0 x 30.67, Método de
teste: Força de Tensão:ISO 13934-1:1999: Kgf/5cm, Resistência à ruptura:ISO
13937-2:2000: Kgf/5cm, Alongamento:ISO 13934-1:1999: %. . Valor m² = R$
123,00 x 12,10 metros: R$ 1.488,30

U. Medida

V. Unitario

Quant.

V. Total

Cron. De
Aquisição

unidade

1.488,30

1

1.488,30

julho

Aquisição de Material Grafico

Banner com impressão na medida de 3,00 metros x 2,10 metros , o banner é
produzido com lona e inkjet , ultragloss, com absoluta qualidade no processo
digital, iliós reforçados e fixadores plásticos. Gramatura: 440 GSM,
Tecido:1000Dx1000D/9x9 per inch, Durabilidade: 3 anos, Força de Tensão:147.6 x
124.3, Resistência à ruptura: 23.93 x 21.57, Alongamento:28.0 x 30.67, Método de
teste: Força de Tensão:ISO 13934-1:1999: Kgf/5cm, Resistência à ruptura:ISO
13937-2:2000: Kgf/5cm, Alongamento:ISO 13934-1:1999: %. Valor m² = R$
123,00 x 6,3 metros: R$ 774,90

unidade

774,90

1

774,90

julho

Aquisição de Material de Premiação

Medalha em metal fundido e fita de cetim com diametro de 10 cm e com fita
personalizadas. São 24 categorias e para cada categoria é feito a premiação para o
1º lugar, 2º lugar e dois 3ºs lugares. Então teremos 24 de ouro, 24 de prata e 48
de bronze, totalizando 96 medalhas. Valor unitário do item = R$ 17,90 x 96: R$
1.718,40

unidade

17,90

96

1.718,40

julho

Aquisição de Material de Premiação

Toféus personalizado fundidos em inox e base de MDF com medalha personalizada e
dizeres do evento com 30cm de altura - Será disponibilzado para as 10 primeiras
associações ou clubes que obtiverem a melhor pontuação geral do evento - e os
outros 5 TROFÉUS serão oferecidos como homenagem as 5 atletas PCDS R$
280,00 x 15 = R$ 4.200,00

unidade

280,00

15

4.200,00

julho

Locação de Sonorização

2 caixas de som amplificada - 3 diárias (1 diária montagem + 2 diárias
evento/desmontagem)- Valor unitário do item R$ 250,00 x 2caixas : R$ 500,00 X 3
=R$ 1.500,00.

diária

500,00

3

1.500,00

julho

Locação de Sonorização

1 mesa de som 32 canais Digital - 3 diárias (1 diária montagem e Teste + 2 diárias
evento/desmontagem). Valor do item R$ 500,00 X 3 =R$ 1.500,00.

diária

500,00

3

1.500,00

julho

Locação de Sonorização

2 tripés de caixa de som - 3 diárias (1 diária montagem e teste + 2 diárias
evento/desmontagem) Valor unitário do item R$ 34,50 - Valor de 2 tripés x R$
34,50 = R$ 69,00 x 3 = R$ 207,00.

diária

69,00

3

207,00

julho

Locação de Sonorização

1 Main power de energia - 3 diárias (1 diária montagem + 2 diárias
evento/desmontagem). Valor do item R$80,50 X 3 = R$ 241,50.

diária

80,50

3

241,50

julho

Locação de Sonorização

1 Cabo de energia Main Power -3 diárias (1 diária montagem e teste + 2 diárias
evento/desmontagem). Valor do item R$ 172,50 X 3 = R$ 517,50.

diária

172,50

3

517,50

julho

Locação de Sonorização

3 Microfones sem fio - 3 diárias (1 diária montagem e teste + 2 diárias
evento/desmontagem). Valor unitário do item: R$ 100,00 x 3 microfones : R$
300,00 X 3 = R$ 900,00.

diária

300,00

3

900,00

julho

Locação de Sonorização

Som - 1 note book - 3 diarias (1 diária montagem + 2 diárias
evento/desmontagem). Valor unitário do item: R$ 150,00 X 3= R$ 450,00

diária

150,00

3

450,00

julho

Locação de Iluminação

Sistema de Iluminação - Moving Head de Led = 3 diárias (1 diária montagem e
Teste + 2 diárias evento/desmontagem). Valor unitário do item R$ 350,00 x 8
unidades = R$ 2.800,00 X 3 = R$ 8.400,00

diária

2.800,00

3

8.400,00

julho

Locação de Iluminação

01 mesa de iluminação DMX Avolite com operador - 3 diárias (1 diária montagem e
Teste + 2 diárias evento/desmontagem). Valor unitário do item R$ 410,00 x 1
unidades X 3 = R$ 1.230,00.

diária

410,00

3

1.230,00

julho

Locação de Iluminação

950,0 metros de cap PP 2x2, 5mm, rack de energia main power -3 diárias (1 diária
montagem + 2 diárias evento/desmontagem)- Valor por metro R$ 1,35 x 950,0:
R$ 1.282,50 X 3 = R$ 3.847,50

diária

1.282,50

3

3.847,50

julho

Locação de Iluminação

Par Led 10 unidades -3 diárias (1 diária montagem e teste + 2 diárias
evento/desmontagem)- Valor unitário do item R$ 60,00 x 10 unidades: R$600,00 X
3 = R$ 1.800,00

diária

600,00

3

1.800,00

julho

Locação de Iluminação

10 Refletor de 1000w, Iluminação Branco quente, especifico para evento com
transmissão ao vivo, com froste difusor importado.- Valor unitário R$ 100,00 diária
de Locação x 10 unidades,3 diárias (1 diária montagem e teste + 3 diárias
evento/desmontagem) Totalizando R$ 3.000,00

diária

1.000,00

3

3.000,00

julho

Gerador de energia silenciado de 260 kva para suplementar alimentação de
equipamentos eletrônicos, placares, telão, sonorização e iluminação- -3 diárias (1
diária montagem e teste + 2 diárias evento/desmontagem)- Valor do item R$
2.800,00 X 2 = R$ 8.400,00.

diária

2.800,00

3

8.400,00

julho

Locação Estrutura do Evento

FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE
Fundada em 13 de Setembro de 1974
Entidade Estadual de Administração do Karate Fiiliada à CBK – Confederação Brasileira de Karate
CNPJ: 48.241.897/0001-71

Locação Estrutura do Evento

22,00 Metros lineares de Box Truss Q30 para Iluminação Televisiva medida
Estrutura utilizada em cima do Studio para a fixação de iluminação e demais
acessorios para o evento que ocorrem ao vivo ou gravado. Esta estrutura é
essencial para a transmissão ao vivo do evento. incluindo cubos e base R$ 65,00 a
diária do metro, sendo 18,00 metros totalizando 3 diárias (1 diária montagem e
teste + 2 diárias evento/desmontagem)- Valor do item R$ 130,00x 22 = R$
2.860,00 x 3 = R$ 8.580,00

diária

2.860,00

3

8.580,00

julho

FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE
Fundada em 13 de Setembro de 1974
Entidade Estadual de Administração do Karate Fiiliada à CBK – Confederação Brasileira de Karate
CNPJ: 48.241.897/0001-71

Locação Estrutura do Evento

Tatame 16 peças Tatames para lutas em Eva, dupla face em borracha de alta
densidade. Dimensão da placa: 01 m x 01 m, espessura aproximadamente 30mm
para montagem de 8 áreas de competição e uma área de aquecimento - 3 diárias (1
diária montagem + 2 diárias evento/desmontagem) Valor Total de cada placa: R$
27,50 x 16 R$ 440,00 X 3 = R$ 1.320,00

diária

440,00

3

1.320,00

julho

Locação Estrutura do Evento

3 Monitores TV LCD 42" - TV LCD para disponibilizar os placares da lutas - (3
Diárias para 1 dia de montagem e 2 dia2 do evento/desmontagem)- Valor unitário
R$340,00 x 3 TVs: R$ 1.020,00 x 3 = R$ 3.060,00

diária

1.020,00

3

3.060,00

julho

Locação Estrutura do Evento

5 Notebook com programa especial de chaves da modalidade do Karate para
computar os resultados obtidos. Com o placar o tempo, as pontuações e as
penalidades passam a ser vistas por todos presentes seja árbitros, atletas, técnico e
público presente, fazendo com que os procedimentos estejam mais claros e com
isso diminui a incidência de erros . Esse programa é o mesmo usado pela WKF
(World Karate Federation), que é a Federação Mundial do Karate. Esse placar Set
Point Panel WKF que é específico, pois implementa as regras reais da WKF, e é o
mesmo programa que são utilizados nos eventos sulamericanos, panamericanos,
mundiais e será utilizado nas olimpíadas de 2020 em Tokyo. (3 Diárias para 1 dia
de montagem e 2 dias do evento/desmontagem)- Valor unitário R$ 190,00 x 5
notebook: R$ 950,00 x 3 diárias R$ 2.850,00 - Serão utilizaods para Link no
Youtube, retorno de Imagem para Arbitros, cada árbitro precisa ter o seu note e
tambem para contato on line com o proprio atleta fora do ar, visando inserir o
sistema de pontuação para que cada arbitro de sua nota individual aos atletas
participantes.

diária

950,00

3

2.850,00

julho

Locação Estrutura do Evento

3 Suporte para fixação de TVs de Led nas áreas de competição -(3 Diárias para 1
dia de montagem e 2 dias do evento/desmontagem)- Valor unitário R$ 80,00 x 3
suportes: R$ 240,00 - X 3 DIÁRIAS R$ 720,00

diária

240,00

3

720,00

julho

Locação Estrutura do Evento

Estrutura Metalica para Back Drop utilizado para fixar o banner da mesa central
onde iremos fazer a transmissão e por sua vez o banner ficará atras dos ábitros
durante o julgamento ao vivo do dia 29 onde iremos divulgar o nome do evento
o=e o logo da prefeitura do municício de São Paulo (3 Diárias para 1 dia de
montagem e 2 dias do evento/desmontagem), 4 x 3 mts igual, pes de 1,50 Mtrs 23
mts lineares Q15, contemplando cabos e bases como metro lineares, para
montagem interna no ginásio - Valor do metro R$ 42,00 x 23 metros: R$ 966,00
por dia X 3 = R$ 2.898,00

Diaria

966,00

3

2.898,00

julho

Locação Estrutura do Evento

01 Painel de Led p4 de alta resolução para transmissão ao vivo (Telão) 22 metros
de Painel de Led resolução p4 mm ( 3 diárias para 1 dia da montagem e Teste,
e 2 dias do evento/desmontagem) - R$ 350,00 X 22 M2 = R$7.700,00 X 3 diárias
R$ = R$ 23.100,00 -

diária

7.700,00

3

23.100,00

julho

Locação Estrutura do Evento

8 Mão Francesa de 2,00 metros de altura e pesos de 50 kg para fixação do Painel (
3 diárias 1 dia da montagem e Teste , 2 dias do evento/desmontagem)- Valor
unitário R$ 100,00 x 8 mão francesa: R$ 800,00 x 3 = R$ 2.400,00

diária

800,00

3

2.400,00

julho

Locação Estrutura do Evento

22 metros de praticáveis para painel de led, fixação do painel de led na medida de
4mx3m (1 diária montagem e Teste + 02 diárias evento/desmontagem), Valor
unitário do metro R$ 77,00 X 22 M = R$ 1.694,00 x 3 = R$ 5.082,00

diária

1.694,00

3

5.082,00

julho

Locação Estrutura do Evento

Cenografia do Studio em tecido lycra ou helanca na cor preta. Será utilizados
117,92 metros quadrados de tecidos para a decoração do studio. Valor do metro
quadrado R$ 9,50 x 117,92m = R$ 1.120,24 X 3 = R$ 3.360,72. 03 diárias (1 diária
montagem + 02 diárias evento/desmontagem),

diária

1.120,24

3

3.360,72

julho

Prestação de Serviços Foto e Filmagem

Transmissão ao vivo dos eventos pela web se tornaram assunto ativo em nossa
sociedade. Streaming é uma forma de emitir o sinal de áudio e vídeo, em tempo
real ou gravado, pela internet para que eles possam ser vistos e ouvidos sem a
necessidade de realizar qualquer tipo de download. Transmissão do Evento Via
Internet ao Vivo -Média de 8 HORAS DIA - 2 Profissionais - Equipamentos - Equipe
técnica empregada: , 1 Editor de Imagens, somente durante toda a transmissão.
Equipamentos utilizados: Ilha de Edição, Gerador de Caracteres, Microfones para
captação de som ambiente e entrevistas além de link para transmissão ao vivo de
toda a programação com qualidade digital e HD.

diária

6.500,00

2

13.000,00

julho

Prestação de Serviços Pessoa Juridica

1 Diretor de corte para coordenar e executar gravações de imagens televisivas,
orientar a ilumação segundo o clima de cena, orientara operação da câmera durane
as gravações; orientar a operação de edição durante a gravção das cenas, conhecer
a linguagem técnica própria para liberação das cenas e termos específicos da área
de atuação, conhecer e dominar os recursos de seleção e mixagem de imagens
disponíveis na mesa-de-corte, operar mesa-de-corte e de vídeo, selecionar,
comutar, a sequencia de imagens quando houver mais de uma câmera em uso
simultâneo. e dar parececer relacionado a assuntos técnicos. Valor da diária R$
1.200,00, se faz necessário tres diárias, pois o teste da logística precisa ser feito no
dia da montagem para não haver contratempo nos dias do evento.

diária

1.200,00

3

3.600,00

julho

Prestação de Serviços Pessoa Juridica

02 cinegrafistas para os serviços de Filmagem com ou similar incluindo filmadoras
profissionais para a prestação do serviço. Valor unitário por profissional = R$
1.600,00 X 3 = R$ 4.800,00.se faz necessário duas diárias, pois o teste da logística
precisa ser feito antes.

diária

1.600,00

3

4.800,00

julho

Prestação de Serviços Pessoa Juridica

01 Operador de Iluminação - 03 diárias (1 diária montagem e Teste + 02 diárias
evento/desmontagem), Valor unitário do metro R$ 200,00 X 3 = R$ 600,00

diária

200,00

3

600,00

julho

Prestação de Serviços Pessoa Juridica

01 Operador do Som - 03 diárias (1 diária montagem e Teste + 02 diárias
evento/desmontagem), Valor unitário R$ 250,00 X 3 = R$ 750,00

diária

250,00

3

750,00

julho

Prestação de Serviços Pessoa Juridica

01 Operador de Painel de LED - 03 diárias (1 diária montagem e Teste + 02
diárias evento/desmontagem), Valor unitário R$ 210,00 X 3 = R$ 630,00

diária

210,00

3

630,00

julho

FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE
Fundada em 13 de Setembro de 1974
Entidade Estadual de Administração do Karate Fiiliada à CBK – Confederação Brasileira de Karate
CNPJ: 48.241.897/0001-71

Prestação de Serviços Pessoa Juridica

3 Carregadores/ Montadores para montagem e desmontagem de toda a
infraestrutura de materiais, equipamentos do Evento, , equipamentos eletronicos,
som, tvs, notebook e tatames. Valor de cada carregador R$ 210,00 x 3 = R$ 630,00
x 3 diarias = R$ 1.890,00.

diária

630,00

3

1.890,00

julho

Prestação de Serviços Pessoa Juridica

Jornalista (01 PESSOA) - Para produção e atualização de conteúdo dos veículos
institucionais, divulgação nas mídias corporativas da entidade, cobertura do evento
e montagem de realeses para divulgação, além de produção de conteúdo
informtivo para as midias sociais. Valor da diária R$ 2.200,00 x 2 diárias = R$
4.400,00. o jornalista começa a realizar toda a divulgação a partir do momento em
que se inicia a divulgação do evento.

diária

2.200,00

2

4.400,00

julho

Prestação de Serviços Pessoa Juridica

Editor (1 PESSOA) - Para atualização dos veículos institucionais com conteúdo de
texto, vídeos e fotos além da assessorar a imprensa para divulgação do evento na
grande mídia, mídia especializada e produção de conteúdo informativo para ambas,
de foto e video, montagem de material, foto e videos para abastecimento das
midias sociais e prestação de contas do evento Valor da diária R$ 2.200,00 x 2
diária = R$ 4.400,00. o editor começa a realizar todo o trabalho a partir do
momento em que se inicia a divulgação do evento.

diária

2.200,00

2

4.400,00

julho

Prestação de Serviços Pessoa Juridica

Criação de Arte - Criação e Arte de identidade visual alusiva ao evento para ações
de comunicação. Para transmisão no Youtybe e Painel de LED - Valor unitário do
Item R$ 2.000,00

diária

2.000,00

1

2.000,00

julho

Total do Projeto

129.615,82

8.2. PROPONENTE: Apenas se houver;
Natureza de Despesa

Descrição Detalhada

U. Medida

V. Unitario

Quant.

Aquisição de Material de Higienização e
Prevenção

04 fascos ÁLCOOL GEL 70% para higienização das mão todos os participantes
presenciais.

Unidade

15,00

4

Aquisição de Material de Higienização e
Prevenção

10 pacotes contendo 10 MÁSCARAS TNT TRIPLA COM CLIPE COM pacote com
será proibida a entrada sem máscara de acordo com o protocolo da saúde do
COVID 19.

Unidade

16,25

10

Aquisição de Material de Higienização e
Prevenção

2 Caixas Luvas descartaveis, contendo 100 unidades cada uma

Unidade

37,08

Aquisição de Material de Higienização e
Prevenção

02 Lixeiras com tampa E pedal para o descarte de EPIS.

Unidade

Aquisição de Material de Higienização e
Prevenção

01 caixa contendo 100 luvas nitrilicas para todos os participantes.

Aquisição de Material de Higienização e
Prevenção

Cron. De
Aquisição

V. Total

60,00

julho

162,50

julho

2

74,16

julho

214,98

2

429,96

julho

Unidade

81,12

1

81,12

julho

01 tapete de desinfecção na entrada do estúdio.

Unidade

58,98

1

58,98

julho

Aquisição de Material de Higienização e
Prevenção

01 termômetro corporal para medição da temperatura dos envolvidos.

Unidade

132,90

1

132,90

julho

Prestação de Serviços Pessoa Fisica RH

01 enfermeira que estará paramentada de acordo com o protocolo de enfermagem
do COVID 19.

Diaria

370,00

1

370,00

julho

Prestação de Serviços Pessoa Fisica RH

01 pessoa responsável pela limpeza e higienização da sala a cada 2h.

Diaria

150,00

1

150,00

julho

Total

1.519,62

8.3. PATROCINADOR: Apenas se houver;
Natureza de Despesa

Descrição Detalhada

U. Medida

V. Unitario

Quant.

Cron. De
Aquisição

V. Total

Escolher Ação

Escolher
Unidade

-

Escolher Ação

Escolher
Unidade

-

Escolher Ação

Escolher
Unidade

-

Total

-

FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE
Fundada em 13 de Setembro de 1974
Entidade Estadual de Administração do Karate Fiiliada à CBK – Confederação Brasileira de Karate
CNPJ: 48.241.897/0001-71

9 - PLANO DE APLICAÇÃO: A planilha abaixo contém fórmulas, sendo assim não deverá ser preenchida;
Descrição das Ações

Concedente

Proponente

Patrocinador

Natureza da Despesa

SEME

Contrapartida

Terceiros

Total

Aquisição Alimentação e Hidratação

-

-

-

Aquisição de Bens Remanecentes (Permanente)

-

-

-

-

-

Aquisição de Material de Premiação

1.718,40

1.718,40

Aquisição de Material Esportivo

-

-

-

-

Aquisição Material Divulgação

-

-

-

-

Aquisição de Uniformes

-

-

-

-

-

2.263,20

-

999,62

Aquisição de Material Grafico

2.263,20

-

Aquisição de Material de Higienização e Prevenção

-

Despesas Administrativas

-

-

-

-

Despesas Encargos Trabalhistas

-

-

-

-

Locação de Equipamentos Diversos

-

-

-

-

Locação de Espaço

-

-

-

18.277,50

-

-

-

-

-

Locação de Iluminação
Locação de Materiais Diversos
Locação Estrutura do Evento

61.770,72

Prestação de Serviços Pessoa Juridica

999,62

18.277,50
61.770,72

35.670,00

-

-

35.670,00

Locação de Sonorização

5.316,00

-

-

5.316,00

Prestação de Serviços Foto e Filmagem

4.800,00

-

-

4.800,00

-

520,00

Prestação de Serviços Pessoa Fisica RH

-

Prestação de Serviços Transporte

-

-

-

Prestação Serviços de Ambulancia

-

-

-

129.815,82

1.519,62

Total

520,00

-

-

131.335,44

10 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO CONCEDENTE: (SEME) Periodo de desembolso do recurso;
10.1. CONCEDENTE
Descrição das Ações

julho

Aquisição Alimentação e Hidratação
Aquisição de Bens Remanecentes (Permanente)
Aquisição de Material de Premiação

Escolher Mês

-

Aquisição de Uniformes

Escolher Mês

Escolher Mês

-

-

-

-

Escolher Mês

Escolher Mês

Escolher Mês

Escolher Mês

-

-

-

-

Escolher Mês

Escolher Mês

2.263,20

Aquisição de Material de Higienização e Prevenção

-

Despesas Administrativas

-

Despesas Encargos Trabalhistas

-

Locação de Equipamentos Diversos

-

Locação de Espaço

18.277,50

Locação de Materiais Diversos

-

Locação Estrutura do Evento

61.770,72

Prestação de Serviços Pessoa Juridica

35.670,00

Locação de Sonorização

5.316,00

Prestação de Serviços Foto e Filmagem

4.800,00

Prestação de Serviços RH

-

Prestação de Serviços Transporte

-

Prestação Serviços de Ambulancia
Total

Escolher Mês

-

Aquisição Material Divulgação

Locação de Iluminação

Escolher Mês

1.718,40

Aquisição de Material Esportivo

Aquisição de Material Grafico

Escolher Mês

-

129.815,82

-

-

-

-

10.2. PROPONENTE: Apenas se houver;
Descrição das Ações

setembro

Aquisição de Material de Higienização e Prevenção

60,00

Aquisição de Material de Higienização e Prevenção

162,50

Aquisição de Material de Higienização e Prevenção

429,96

Aquisição de Material de Higienização e Prevenção

74,16

Aquisição de Material de Higienização e Prevenção

81,12

Aquisição de Material de Higienização e Prevenção

58,98

Aquisição de Material de Higienização e Prevenção

132,90

Prestação de Serviços Pessoa Fisica RH

370,00

Prestação de Serviços Pessoa Fisica RH
Total

Escolher Mês

Escolher Mês

Escolher Mês

Escolher Mês

150,00
1.519,62

-

-

-

-

FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE
Fundada em 13 de Setembro de 1974
Entidade Estadual de Administração do Karate Fiiliada à CBK – Confederação Brasileira de Karate
CNPJ: 48.241.897/0001-71

10.3. PATROCINADOR: Apenas se houver;
Descrição das Ações

Escolher Mês

Escolher Mês

Escolher Mês

Escolher Mês

Escolher Mês

Escolher Mês

Escolher Mês

-

-

-

-

Escolher Mês

Escolher Mês

Escolher Ação
Escolher Ação
Escolher Ação
Total

-

-

-

-

-

12 - GRADE COMPARATIVA DE PREÇOS: A descrição dos itens deverão ser igual os do Cronograma de Execução Financeira;

Natureza de Despesa

Aquisição de Material
Grafico

Aquisição de Material de
Premiação

Aquisição de Material de
Premiação

Aquisição de Material de
Premiação

Locação de Sonorização

Locação de Sonorização

Locação de Sonorização

Locação de Sonorização

Locação de Sonorização

Locação de Sonorização

Descrição Detalhada
Banner com impressão na medida de 5,00 metros x 2,20
metros , o banner é produzido com lona e inkjet , ultragloss,
com absoluta qualidade no processo digital, iliós reforçados e
fixadores plásticos. Gramatura: 440 GSM,
Tecido:1000Dx1000D/9x9 per inch, Durabilidade: 3 anos,
Força de Tensão:147.6 x 124.3, Resistência à ruptura: 23.93
x 21.57, Alongamento:28.0 x 30.67, Método de teste: Força
de Tensão:ISO 13934-1:1999: Kgf/5cm, Resistência à
ruptura:ISO 13937-2:2000: Kgf/5cm, Alongamento:ISO
13934-1:1999: %. . Valor m² = R$ 123,00 x 12,10 metros:
R$ 1.488,30

Banner com impressão na medida de 3,00 metros x 2,10
metros , o banner é produzido com lona e inkjet , ultragloss,
com absoluta qualidade no processo digital, iliós reforçados e
fixadores plásticos. Gramatura: 440 GSM,
Tecido:1000Dx1000D/9x9 per inch, Durabilidade: 3 anos,
Força de Tensão:147.6 x 124.3, Resistência à ruptura: 23.93
x 21.57, Alongamento:28.0 x 30.67, Método de teste: Força
de Tensão:ISO 13934-1:1999: Kgf/5cm, Resistência à
ruptura:ISO 13937-2:2000: Kgf/5cm, Alongamento:ISO
13934-1:1999: %. Valor m² = R$ 123,00 x 6,3 metros: R$
774,90

Medalha em metal fundido e fita de cetim com diametro de
10 cm e com fita personalizadas. São 24 categorias e para
cada categoria é feito a premiação para o 1º lugar, 2º lugar e
dois 3ºs lugares. Então teremos 24 de ouro, 24 de prata e 48
de bronze, totalizando 96 medalhas. Valor unitário do item =
R$ 17,90 x 96: R$ 1.718,40

Toféus personalizado fundidos em inox e base de MDF com
medalha personalizada e dizeres do evento com 30cm de
altura - Será disponibilzado para as 10 primeiras associações
ou clubes que obtiverem a melhor pontuação geral do evento e os outros 5 TROFÉUS serão oferecidos como homenagem
as 5 atletas PCDS R$ 280,00 x 15 = R$ 4.200,00

2 caixas de som amplificada - 3 diárias (1 diária montagem +
2 diárias evento/desmontagem)- Valor unitário do item R$
250,00 x 2caixas : R$ 500,00 X 3 =R$ 1.500,00.

1 mesa de som 32 canais Digital - 3 diárias (1 diária
montagem e Teste + 2 diárias evento/desmontagem). Valor
do item R$ 500,00 X 3 =R$ 1.500,00.

2 tripés de caixa de som - 3 diárias (1 diária montagem e
teste + 2 diárias evento/desmontagem) Valor unitário do
item R$ 34,50 - Valor de 2 tripés x R$ 34,50 = R$ 69,00 x 3
= R$ 207,00.

1 Main power de energia - 3 diárias (1 diária montagem + 2
diárias evento/desmontagem). Valor do item R$80,50 X 3 =
R$ 241,50.

1 Cabo de energia Main Power -3 diárias (1 diária
montagem e teste + 2 diárias evento/desmontagem). Valor
do item R$ 172,50 X 3 = R$ 517,50.

3 Microfones sem fio - 3 diárias (1 diária montagem e teste
+ 2 diárias evento/desmontagem). Valor unitário do item: R$
100,00 x 3 microfones : R$ 300,00 X 3 = R$ 900,00.

CNPJ

Nome da Empresa

Valor Unit.

Quant.

Total

07.727.414/0001-66

Dmix Produções e Eventos Ltda

1.488,30

1

1.488,30

15.068.591/0001-06

New Light

1.680,00

1

1.680,00

58.799.701/0001-12

TESOURO LASER

1.536,00

1

1.536,00

07.727.414/0001-66

Dmix Produções e Eventos Ltda

774,90

1

774,90

15.068.591/0001-06

New Light

798,00

1

798,00

58.799.701/0001-12

TESOURO LASER

821,00

1

821,00

04.191.842/0001-29

ALAC Ind. E Com. De Artefatps de Metal

17,90

96

1.718,40

47.108.949/0001-73

Ind. De Art de Bijouterias Ltda.

18,80

96

1.804,80

14.922.647/0001-85

Styllus Sport

19,50

96

1.872,00

04.191.842/0001-29

ALAC Ind. E Com. De Artefatps de Metal

280,00

15

4.200,00

47.108.949/0001-73

Ind. De Art de Bijouterias Ltda.

292,00

15

4.380,00

14.922.647/0001-85

Styllus Sport

298,50

15

4.477,50

07.727.414/0001-66

Dmix Produções e Eventos Ltda.

500,00

3

1.500,00

04.572.667/0001-10

Sunshine Produção de Evento Ltda.

590,00

3

1.770,00

08.764.530/0001-18

Lider Projeções Com. E Loc. De Equip.
Ltda

575,00

3

1.725,00

07.727.414/0001-66

Dmix Produções e Eventos Ltda. .

500,00

3

1.500,00

04.572.667/0001-10

Sunshine Produção de Evento Ltda.

560,00

3

1.680,00

08.764.530/0001-18

Lider Projeções Com. E Loc. De Equip.
Ltda

540,00

3

1.620,00

07.727.414/0001-66

Dmix Produções e Eventos Ltda. .

69,00

3

207,00

04.572.667/0001-10

Sunshine Produção de Evento Ltda.

88,00

3

264,00

08.764.530/0001-18

Lider Projeções Com. E Loc. De Equip.
Ltda

77,00

3

231,00

07.727.414/0001-66

Dmix Produções e Eventos Ltda. .

80,50

3

241,50

04.572.667/0001-10

Sunshine Produção de Evento Ltda.

100,00

3

300,00

08.764.530/0001-18

Lider Projeções Com. E Loc. De Equip.
Ltda

98,50

3

295,50

07.727.414/0001-66

Dmix Produções e Eventos Ltda. .

172,50

3

517,50

04.572.667/0001-10

Sunshine Produção de Evento Ltda.

190,00

3

570,00

08.764.530/0001-18

Lider Projeções Com. E Loc. De Equip.
Ltda.

395,00

3

1.185,00

07.727.414/0001-66

Dmix Produções e Eventos Ltda. .

300,00

3

900,00

04.572.667/0001-10

Sunshine Produção de Evento Ltda.

800,00

3

2.400,00

FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE
Fundada em 13 de Setembro de 1974
Entidade Estadual de Administração do Karate Fiiliada à CBK – Confederação Brasileira de Karate
CNPJ: 48.241.897/0001-71

Locação de Sonorização

Locação de Sonorização

3 Microfones sem fio - 3 diárias (1 diária montagem e teste
+ 2 diárias evento/desmontagem). Valor unitário do item: R$
100,00 x 3 microfones : R$ 300,00 X 3 = R$ 900,00.

Som - 1 note book - 3 diarias (1 diária montagem + 2
diárias evento/desmontagem). Valor unitário do item: R$
150,00 X 3= R$ 450,00

08.764.530/0001-18

Lider Projeções Com. E Loc. De Equip.
Ltda

840,00

3

2.520,00

07.727.414/0001-66

Dmix Produções e Eventos Ltda. .

150,00

3

450,00

04.572.667/0001-10

Sunshine Produção de Evento Ltda.

190,00

3

570,00

08.764.530/0001-18

Lider Projeções Com. E Loc. De Equip.
Ltda

184,50

3

553,50

FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE
Fundada em 13 de Setembro de 1974
Entidade Estadual de Administração do Karate Fiiliada à CBK – Confederação Brasileira de Karate
CNPJ: 48.241.897/0001-71

07.727.414/0001-66
Locação de Iluminação

Locação de Iluminação

Locação de Iluminação

Locação de Iluminação

Locação de Iluminação

Locação Estrutura do
Evento

Locação Estrutura do
Evento

Locação Estrutura do
Evento

Locação Estrutura do
Evento

Locação Estrutura do
Evento

Sistema de Iluminação - Moving Head de Led = 3 diárias (1
diária montagem e Teste + 2 diárias evento/desmontagem).
Valor unitário do item R$ 350,00 x 8 unidades = R$ 2.800,00
X 3 = R$ 8.400,00

01 mesa de iluminação DMX Avolite com operador - 3 diárias
(1 diária montagem e Teste + 2 diárias
evento/desmontagem). Valor unitário do item R$ 410,00 x 1
unidades X 3 = R$ 1.230,00.

950,0 metros de cap PP 2x2, 5mm, rack de energia main
power -3 diárias (1 diária montagem + 2 diárias
evento/desmontagem)- Valor por metro R$ 1,35 x 950,0: R$
1.282,50 X 3 = R$ 3.847,50

Par Led 10 unidades -3 diárias (1 diária montagem e teste +
2 diárias evento/desmontagem)- Valor unitário do item R$
60,00 x 10 unidades: R$600,00 X 3 = R$ 1.800,00

10 Refletor de 1000w, Iluminação Branco quente, especifico
para evento com transmissão ao vivo, com froste difusor
importado.- Valor unitário R$ 100,00 diária de Locação x 10
unidades,3 diárias (1 diária montagem e teste + 3 diárias
evento/desmontagem) Totalizando R$ 3.000,00

Gerador de energia silenciado de 260 kva para suplementar
alimentação de equipamentos eletrônicos, placares, telão,
sonorização e iluminação- -3 diárias (1 diária montagem e
teste + 2 diárias evento/desmontagem)- Valor do item R$
2.800,00 X 2 = R$ 8.400,00.

22,00 Metros lineares de Box Truss Q30 para Iluminação
Televisiva medida Estrutura utilizada em cima do Studio
para a fixação de iluminação e demais acessorios para o
evento que ocorrem ao vivo ou gravado. Esta estrutura é
essencial para a transmissão ao vivo do evento. incluindo
cubos e base R$ 65,00 a diária do metro, sendo 18,00
metros totalizando 3 diárias (1 diária montagem e teste + 2
diárias evento/desmontagem)- Valor do item R$ 130,00x 22
= R$ 2.860,00 x 3 = R$ 8.580,00

Tatame 16 peças Tatames para lutas em Eva, dupla face em
borracha de alta densidade. Dimensão da placa: 01 m x 01
m, espessura aproximadamente 30mm para montagem de 8
áreas de competição e uma área de aquecimento - 3 diárias
(1 diária montagem + 2 diárias evento/desmontagem) Valor
Total de cada placa: R$ 27,50 x 16 R$ 440,00 X 3 = R$
1.320,00

3 Monitores TV LCD 42" - TV LCD para disponibilizar os
placares da lutas - (3 Diárias para 1 dia de montagem e 2
dia2 do evento/desmontagem)- Valor unitário R$340,00 x 3
TVs: R$ 1.020,00 x 3 = R$ 3.060,00

5 Notebook com programa especial de chaves da modalidade
do Karate para computar os resultados obtidos. Com o placar
o tempo, as pontuações e as penalidades passam a ser vistas
por todos presentes seja árbitros, atletas, técnico e público
presente, fazendo com que os procedimentos estejam mais
claros e com isso diminui a incidência de erros . Esse
programa é o mesmo usado pela WKF (World Karate
Federation), que é a Federação Mundial do Karate. Esse
placar Set Point Panel WKF que é específico, pois implementa
as regras reais da WKF, e é o mesmo programa que são
utilizados nos eventos sulamericanos, panamericanos,
mundiais e será utilizado nas olimpíadas de 2020 em Tokyo.
(3 Diárias para 1 dia de montagem e 2 dias do
evento/desmontagem)- Valor unitário R$ 190,00 x 5
notebook: R$ 950,00 x 3 diárias R$ 2.850,00 - Serão
utilizaods para Link no Youtube, retorno de Imagem para
Arbitros, cada árbitro precisa ter o seu note e tambem para
contato on line com o proprio atleta fora do ar, visando
inserir o sistema de pontuação para que cada arbitro de sua
nota individual aos atletas participantes.

Dmix Produções e Eventos Ltda.

2.800,00

3

8.400,00

04.572.667/0001-10

Sunshine Produção de Evento Ltda.

2.910,00

3

8.730,00

08.764.530/0001-18

Lider Projeções Com. E Loc. De Equip.
Ltda

2.850,00

3

8.550,00

07.727.414/0001-66

Dmix Produções e Eventos Ltda.

410,00

3

1.230,00

04.572.667/0001-10

Sunshine Produção de Evento Ltda.

432,00

3

1.296,00

08.764.530/0001-18

Lider Projeções Com. E Loc. De Equip.
Ltda

422,00

3

1.266,00

07.727.414/0001-66

Dmix Produções e Eventos Ltda.

1.282,50

3

3.847,50

04.572.667/0001-10

Sunshine Produção de Evento Ltda.

1.615,00

3

4.845,00

08.764.530/0001-18

Lider Projeções Com. E Loc. De Equip.
Ltda

1.520,00

3

4.560,00

07.727.414/0001-66

Dmix Produções e Eventos Ltda.

600,00

3

1.800,00

04.572.667/0001-10

Sunshine Produção de Evento Ltda.

710,00

3

2.130,00

08.764.530/0001-18

Lider Projeções Com. E Loc. De Equip.
Ltda

675,00

3

2.025,00

07.727.414/0001-66

Dmix Produções e Eventos Ltda

1.000,00

3

3.000,00

04.572.667/0001-10

Sunshine Produção de Evento Ltda.

1.710,00

3

5.130,00

08.764.530/0001-18

Lider Projeções Com. E Loc. De Equip.
Ltda

1.630,00

3

4.890,00

07.727.414/0001-66

Dmix Produções e Eventos Ltda.

2.800,00

3

8.400,00

04.572.667/0001-10

Sunshine Produção de Evento Ltda.

3.200,00

3

9.600,00

08.764.530/0001-18

Lider Projeções Com. E Loc. De Equip.
Ltda

2.950,00

3

8.850,00

07.727.414/0001-66

Dmix Produções e Eventos Ltda.

2.860,00

3

8.580,00

04.572.667/0001-10

Sunshine Produção de Evento Ltda.

2.930,00

3

8.790,00

08.764.530/0001-18

Lider Projeções Com. E Loc. De Equip.
Ltda

2.974,00

3

8.922,00

07.727.414/0001-66

Dmix Produções e Eventos Ltda.

440,00

3

1.320,00

15.068.591/0001-06

New Light

512,00

3

1.536,00

08.764.530/0001-18

Lider Projeções Com. E Loc. De Equip.
Ltda

464,00

3

1.392,00

07.727.414/0001-66

Dmix Produções e Eventos Ltda.

1.020,00

3

3.060,00

15.068.591/0001-06

New Light

1.140,00

3

3.420,00

08.764.530/0001-18

Lider Projeções Com. E Loc. De Equip.
Ltda

1.080,00

3

3.240,00

07.727.414/0001-66

Dmix Produções e Eventos Ltda.

950,00

3

2.850,00

15.068.591/0001-06

New Light

1.120,00

3

3.360,00

08.764.530/0001-18

Lider Projeções Com. E Loc. De Equip.
Ltda

1.100,00

3

3.300,00

FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE
Fundada em 13 de Setembro de 1974
Entidade Estadual de Administração do Karate Fiiliada à CBK – Confederação Brasileira de Karate
CNPJ: 48.241.897/0001-71

Locação Estrutura do
Evento

Locação Estrutura do
Evento

Locação Estrutura do
Evento

Locação Estrutura do
Evento

Locação Estrutura do
Evento

Locação Estrutura do
Evento

3 Suporte para fixação de TVs de Led nas áreas de
competição -(3 Diárias para 1 dia de montagem e 2 dias do
evento/desmontagem)- Valor unitário R$ 80,00 x 3 suportes:
R$ 240,00 - X 3 DIÁRIAS R$ 720,00

Estrutura Metalica para Back Drop utilizado para fixar o
banner da mesa central onde iremos fazer a transmissão e
por sua vez o banner ficará atras dos ábitros durante o
julgamento ao vivo do dia 29 onde iremos divulgar o nome
do evento o=e o logo da prefeitura do municício de São Paulo
(3 Diárias para 1 dia de montagem e 2 dias do
evento/desmontagem), 4 x 3 mts igual, pes de 1,50 Mtrs 23
mts lineares Q15, contemplando cabos e bases como metro
lineares, para montagem interna no ginásio - Valor do metro
R$ 42,00 x 23 metros: R$ 966,00 por dia X 3 = R$ 2.898,00

01 Painel de Led p4 de alta resolução para transmissão ao
vivo (Telão) 22 metros de Painel de Led resolução p4 mm
( 3 diárias para 1 dia da montagem e Teste, e 2 dias do
evento/desmontagem) - R$ 350,00 X 22 M2 = R$7.700,00 X
3 diárias R$ = R$ 23.100,00 -

8 Mão Francesa de 2,00 metros de altura e pesos de 50 kg
para fixação do Painel ( 3 diárias 1 dia da montagem e Teste
, 2 dias do evento/desmontagem)- Valor unitário R$ 100,00 x
8 mão francesa: R$ 800,00 x 3 = R$ 2.400,00

22 metros de praticáveis para painel de led, fixação do painel
de led na medida de 4mx3m (1 diária montagem e Teste +
02 diárias evento/desmontagem), Valor unitário do metro R$
77,00 X 22 M = R$ 1.694,00 x 3 = R$ 5.082,00

Cenografia do Studio em tecido lycra ou helanca na cor preta.
Será utilizados 117,92 metros quadrados de tecidos para a
decoração do studio. Valor do metro quadrado R$ 9,50 x
117,92m = R$ 1.120,24 X 3 = R$ 3.360,72. 03 diárias (1
diária montagem + 02 diárias evento/desmontagem),

Transmissão ao vivo dos eventos pela web se tornaram
assunto ativo em nossa sociedade. Streaming é uma forma
de emitir o sinal de áudio e vídeo, em tempo real ou gravado,
pela internet para que eles possam ser vistos e ouvidos sem a
necessidade de realizar qualquer tipo de download.
Prestação de Serviços Foto Transmissão do Evento Via Internet ao Vivo -Média de 8
e Filmagem
HORAS DIA - 2 Profissionais - Equipamentos - Equipe técnica
empregada: , 1 Editor de Imagens, somente durante toda a
transmissão. Equipamentos utilizados: Ilha de Edição,
Gerador de Caracteres, Microfones para captação de som
ambiente e entrevistas além de link para transmissão ao vivo
de toda a programação com qualidade digital e HD.
1 Diretor de corte para coordenar e executar gravações de
imagens televisivas, orientar a ilumação segundo o clima de
cena, orientara operação da câmera durane as gravações;
orientar a operação de edição durante a gravção das cenas,
conhecer a linguagem técnica própria para liberação das
cenas e termos específicos da área de atuação, conhecer e
Prestação de Serviços
dominar os recursos de seleção e mixagem de imagens
Pessoa Juridica
disponíveis na mesa-de-corte, operar mesa-de-corte e de
vídeo, selecionar, comutar, a sequencia de imagens quando
houver mais de uma câmera em uso simultâneo. e dar
parececer relacionado a assuntos técnicos. Valor da diária R$
1.200,00, se faz necessário tres diárias, pois o teste da
logística precisa ser feito no dia da montagem para não haver

07.727.414/0001-66

Dmix Produções e Eventos Ltda.

240,00

3

720,00

15.068.591/0001-06

New Light

285,00

3

855,00

08.764.530/0001-18

Lider Projeções Com. E Loc. De Equip.
Ltda

273,00

3

819,00

07.727.414/0001-66

Dmix Produções e Eventos Ltda

966,00

3

2.898,00

15.068.591/0001-06

New Light

1.000,00

3

3.000,00

08.764.530/0001-18

Lider Projeções Com. E Loc. De Equip.
Ltda

975,00

3

2.925,00

07.727.414/0001-66

Dmix Produções e Eventos Ltda.

7.700,00

3

23.100,00

15.068.591/0001-06

New Light

9.900,00

3

29.700,00

08.764.530/0001-18

Lider Projeções Com. E Loc. De Equip.
Ltda

7.854,00

3

23.562,00

07.727.414/0001-66

Dmix Produções e Eventos Ltda.

800,00

3

2.400,00

15.068.591/0001-06

New Light

813,00

3

2.439,00

08.764.530/0001-18

Lider Projeções Com. E Loc. De Equip.
Ltda

984,00

3

2.952,00

07.727.414/0001-66

Dmix Produções e Eventos Ltda.

1.694,00

3

5.082,00

15.068.591/0001-06

New Light

1.840,00

3

5.520,00

08.764.530/0001-18

Lider Projeções Com. E Loc. De Equip.
Ltda

1.890,00

3

5.670,00

07.727.414/0001-66

Dmix Produções e Eventos Ltda.

1.120,24

3

3.360,72

15.068.591/0001-06

New Light

1.340,00

3

4.020,00

08.764.530/0001-18

Lider Projeções Com. E Loc. De Equip.
Ltda

1.206,00

3

3.618,00

21.073.332/0001-76

Dmix Produções e Eventos Ltda.

6.500,00

2

13.000,00

15.068.591/0001-06

New Light

10.310,00

2

20.620,00

20.475.741/0001-36

Polvilho Doce

10.200,00

2

20.400,00

07.727.414/0001-66

Dmix Produções e Eventos Ltda

1.200,00

3

3.600,00

15.068.591/0001-06

New Light

1.500,00

3

4.500,00

20.475.741/0001-36

Polvilho Doce

1.300,00

3

3.900,00

FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE
Fundada em 13 de Setembro de 1974
Entidade Estadual de Administração do Karate Fiiliada à CBK – Confederação Brasileira de Karate
CNPJ: 48.241.897/0001-71

Prestação de Serviços
Pessoa Juridica

Prestação de Serviços
Pessoa Juridica

Prestação de Serviços
Pessoa Juridica

Prestação de Serviços
Pessoa Juridica

Prestação de Serviços
Pessoa Juridica

Prestação de Serviços
Pessoa Juridica

Prestação de Serviços
Pessoa Juridica

Prestação de Serviços
Pessoa Juridica

02 cinegrafistas para os serviços de Filmagem com ou similar
incluindo filmadoras profissionais para a prestação do
serviço. Valor unitário por profissional = R$ 1.600,00 X 3 =
R$ 4.800,00.se faz necessário duas diárias, pois o teste da
logística precisa ser feito antes.

01 Operador de Iluminação - 03 diárias (1 diária montagem
e Teste + 02 diárias evento/desmontagem), Valor unitário do
metro R$ 200,00 X 3 = R$ 600,00

01 Operador do Som - 03 diárias (1 diária montagem e
Teste + 02 diárias evento/desmontagem), Valor unitário R$
250,00 X 3 = R$ 750,00

01 Operador de Painel de LED - 03 diárias (1 diária
montagem e Teste + 02 diárias evento/desmontagem), Valor
unitário R$ 210,00 X 3 = R$ 630,00

3 Carregadores/ Montadores para montagem e desmontagem
de toda a infraestrutura de materiais, equipamentos do
Evento, , equipamentos eletronicos, som, tvs, notebook e
tatames. Valor de cada carregador R$ 210,00 x 3 = R$
630,00 x 3 diarias = R$ 1.890,00.

Jornalista (01 PESSOA) - Para produção e atualização de
conteúdo dos veículos institucionais, divulgação nas mídias
corporativas da entidade, cobertura do evento e montagem
de realeses para divulgação, além de produção de conteúdo
informtivo para as midias sociais. Valor da diária R$ 2.200,00
x 2 diárias = R$ 4.400,00. o jornalista começa a realizar
toda a divulgação a partir do momento em que se inicia a
divulgação do evento.
Editor (1 PESSOA) - Para atualização dos veículos
institucionais com conteúdo de texto, vídeos e fotos além da
assessorar a imprensa para divulgação do evento na grande
mídia, mídia especializada e produção de conteúdo
informativo para ambas, de foto e video, montagem de
material, foto e videos para abastecimento das midias sociais
e prestação de contas do evento Valor da diária R$ 2.200,00
x 2 diária = R$ 4.400,00. o editor começa a realizar todo o
trabalho a partir do momento em que se inicia a divulgação
do evento.

Criação de Arte - Criação e Arte de identidade visual alusiva
ao evento para ações de comunicação. Para transmisão no
Youtybe e Painel de LED - Valor unitário do Item R$ 2.000,00

11.234.668/0001-10

Dmix Produções e Eventos Ltda.

1.600,00

3

4.800,00

15.068.591/0001-06

New Light

2.190,00

3

6.570,00

20.475.741/0001-36

Polvilho Doce

2.200,00

3

6.600,00

11.234.668/0001-10

Dmix Produções e Eventos Ltda.

200,00

3

600,00

04.572.667/0001-10

Sunshine Produção de Evento Ltda.

215,00

3

645,00

08.764.530/0001-18

Lider Projeções Com. E Loc. De Equip.
Ltda

220,00

3

660,00

09.256.749/0001-79

Dmix Produções e Eventos Ltda.

250,00

3

750,00

04.572.667/0001-10

Sunshine Produção de Evento Ltda.

430,00

3

1.290,00

08.764.530/0001-18

Lider Projeções Com. E Loc. De Equip.
Ltda

365,00

3

1.095,00

07.727.414/0001-66

Dmix Produções e Eventos Ltda

210,00

3

630,00

04.572.667/0001-10

Sunshine Produção de Evento Ltda.

230,00

3

690,00

08.764.530/0001-18

Lider Projeções Com. E Loc. De Equip.
Ltda

240,00

3

720,00

07.727.414/0001-66

Dmix Produções e Eventos Ltda

630,00

3

1.890,00

15.068.591/0001-06

New Light

690,00

3

2.070,00

08.764.530/0001-18

Lider Projeções Com. E Loc. De Equip.
Ltda

692,00

3

2.076,00

21.073.332/0001-76

Atitude News

2.200,00

3

6.600,00

20.475.741/0001-36

Polvilho Doce

2.360,00

3

7.080,00

10.267.248/0001-77

Lass Comunicação

2.430,00

3

7.290,00

21.073.332/0001-76

Atitude News

2.200,00

3

6.600,00

20.475.741/0001-36

Polvilho Doce

2.350,00

3

7.050,00

10.267.248/0001-77

Lass Comunicação

2.420,00

3

7.260,00

07.727.414/0001-66

Dmix Produções e Eventos Ltda

2.000,00

1

2.000,00

20.475.741/0001-36

Polvilho Doce

2.500,00

1

2.500,00

08.764.530/0001-18

Lider Projeções Com. E Loc. De Equip.
Ltda

2.550,00

1

2.550,00

Total de Empresas Vencedoras

______________________________________
Assinatura do Dirigente

129.815,82

