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Cl n° 122/SECTUR

Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Aquidauana
Secretaria de Cultura e Turismo
Aquidauana, 16 de outubro de 2019.

Assunto: Abertura de Processo Licitatório - 5o ENCONTRO DE COMITIVAS
Senhora Secretária,

Solicitamos a V. Sa. a abertura de Processo Licitatório, para atender as necessidades
de realização do evento denominado 5o Encontro de Comitivas de Aquidauana, conforme
Convênio n° 29373, Processo n° 71/920036/2019, firmado entre a Prefeitura Municipal de
Aquidauana e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul através de sua Fundação de Turismo
- FUNDTUR.
Objetivo: Contratação de Empresa Promotora de Eventos, para auxiliar na realização do
evento 5o Encontro de Comitivas de Aquidauana, a ser realizado no dia 10 de novembro de
2019, pela Prefeitura Municipal de Aquidauana através da Secretaria Municipal de Cultura e
Turismo - SECTUR.
Justificativa: Se faz necessária a abertura do Processo Licitatório, para contratação de uma
empresa promotora de eventos para auxiliar na realização do evento 5o Encontro de Comitivas
de Aquidauana no dia 10 de novembro de 2019, pois a mesma acontece com público estimado
em 5 mil pessoas.
O
grande enfoque do município com a culinária pantaneira, tomou-se então um novo
produto, o Encontro de Comitivas, objeto deste projeto. Realizada no município por 4 (quatro)
edições o evento reúne gastronomia e cultura em uma estrutura montada no Parque Municipal
da Lagoa Cumprida, um ponto turístico de Aquidauana.
O evento é composto por uma praça de alimentação, exposição de artesanatos e
trabalhos manuais locais, e apresentações culturais. A cada edição o evento apresentou um
aumento do público significante, demonstrando que o evento caiu no gosto popular da
comunidade local, comprovando através da culinária pantaneira a “fama” gastronômica de
Aquidauana.
A primeira edição do Encontro de Comitivas foi realizada em 2015, no Parque
Municipal da Lagoa Cumprida, com a participação de quatro comitivas e público estimado em
seiscentas pessoas. A segunda e terceira edição foram realizadas no ano de 2016, com a
participação de seis comitivas em cada evento, e público estimado em oitocentas e mil e
duzentas pessoas respectivamente. No ano de 2017, não foi realizada a 4a edição do evento por
falta de recursos financeiros por parte do governo municipal de Aquidauana.Porém este foi
realizado no ano de 2018, no Parque da Lagoa Comprida, com a presença de quatro comitivas
e público estimado em quatro mil pessoas.
Destarte, por acreditar no potencial gastronômico do município de Aquidauana, e como
maneira de diversificar as opções de lazer da comunidade local, integrar os equipamentos de
alimentação no circuito turístico do município e com o propósito de atrair divisas, por meio da
atração de turistas e visitantes é que propomos a realização da 5a edição desse projeto, que em
sua última edição foi um sucesso de público.
Fonte do Recurso/Despesa orçamentária: 01.000 - PMA
Órgão 12 - Secretaria Municipal de Governo
Unidade: 05 - Fundo Municipal de Turismo Aquidauana.
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Funcional: 23.695.0223.2.068 - Programa de Incentivo e Fomento ao Turismo.
Dotação: 3.3.90.39 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Fontes: 01.0027 - Recursos Estadual / Convênio n° 29373/2019 - por intermédio da Fundação
de Turismo de Mato Grosso do Sul.
Código reduzido: 38.
Local de Entrega: Parque da Lagoa Comprida - Aquidauana/MS.
Prazo de Entrega: 09 de novembro de 2019.
Prazo de Pagamento: Em até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal - Atestada pelo Fiscal de
Contrato e protocolada na Secretaria de Finanças.
Gestor do Contrato: Humberto Antônio Fleitas Torres
Fiscal do Contrato: Clovis Pacheco.

Chefe de Gabinete
Fiscal de Contrato

Secretário de Cultura e Turismo

À senhora
JANETE BELMONTE DOS REIS PORTOCARRERO
Secretária Municipal de Finanças
IDENTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DO DOCUMENTO
Data e hora de Recebimento
Recebido por (nome por extenso)
/
/2019às
he
min.
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Especificação dos itens necessários para apoiar na realização do “5o Encontro de Comitivas Aquidauana/MS”, no Parque da Lagoa Comprida, das 9h às 19h, da data de 10 de novembro
de 2019.
Responsabilidades:
• ART das Estruturas - (Prefeitura Municipal de Aquidauana);
• Montagem da estrutura até (24h antes da realização do evento) - (Empresa);
• Desmontagem da estrutura em até 24h após a realização do evento - (Empresa).

ITEM

01

02

03

04

NOME E ESPECIFICAÇÃO DOS BENS,
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
QTD
NECESSÁRIOS
LOCAÇÃO DE PALCO MEDIO com cobertura
X( #
em Box truss de alumínio, formato de duas águas;
piso em estrutura metálica com compensado de iAQ) '
20mm, com forração tipo carpete 3mm; housemix
96
para mesa de PA; Altura mínima de 1,20 metros.
Escada e Rampa de acesso.
Medida: 12x8m = 96m2 - com montagem e
desmontagem.
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO
- Médio Porte - Sistema de PA estéreo de 04 vias
Z \\P
em Fly composto de 06 caixas de alta de 4000w
cada e 06 Caixas de Sub de 1700w cada com
sistema de amplificação, 01 Mixer de até 32 canais
(analógico ou digital), 06 monitores de 400w cada
com sistema de amplificação, 01 amplificador para
01
guitarra 120w, 01 amplificador para contra-baixo
160w, 01 amplificador para teclado 120w, 12
microfones com fio e pedestais, 02 microfones
sem fio UHF, 01 kit de microfone para Batería
com 09 microfones específicos, um DVD player e
01 sistema de AJC completo - com montagem e
desmontagem.
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO
PARA PALCO - contendo: Grid com as medidas
8x6x5 metros com 02 linhas; 20 moovingbeam 07r
01
ou similar; 20 canhões de Led 3 W; Iluminação
para rosto em luz branca; 4 mini-brut; Máquina de
fumaça, 4 elipso; 8 atômic 3000w; Mesa de ü\\>
iluminação; 1 operador.
LOCAÇÃO DE BANHEIRO
QUÍMICO
INDIVIDUAL - portátil, com montagem,
manutenção diária e desmontagem, em polietileno
06
ou material similar, com teto translúcido,
dimensões mínimas de 1,16m de frente x 1,22m de
fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de
dejeto, porta papel higiênico, fechamento com

UNIDADE DE
MEDIDA

M2

DIA

DIA

DIA
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06

07

UN

M

01

UN

Serviço de confecção de camisetas

PÍ50

UN

Serviço de locação de outdoors
Contratação de equipe de 05 segurança + 03
brigadistas

' 06

UN
DIA

08

Serviço de criação de arte e logo

09
10
11

DIA

O
oo

05

identificação de ocupado, para uso do público
feminino e masculino - com montagem,
manutenção e desmontagem.
LOCAÇAO DE BANHEIRO
QUÍMICO
INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECIAIS - portátil, com
montagem e desmontagem, polietileno ou material
01
similar, com teto translúcido, composto de caixa
de dejeto, porta papel higiênico, fechamento com
identificação de ocupado, para uso do público
feminino e masculino, com montagem e
desmontagem.
LOCAÇÃO TENDA PIRAMIDAL lOxlOm - sem
fechamento lateral, tamanho lOxlOm com
coberturas em lona branca, estilo piramidal, com
base em estrutura metálica construída e composta
02
de calhas inteiriças laterais para captação e
escoamento de água. Altura de 3.50 m em seus pés
de sustentação lateral - com montagem e
desmontagem.
LOCAÇÃO DE GRADE DE DELINEAÇÃO - em
estrutura tubular com 1,20 m altura e 2,20 m de de
comprimento, com encaixes tipo "macho-fêmea" - S 200
com montagem e desmontagem

04
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1 IDENTIFICAÇÃO
1.1 Nome do Projeto: 5o ENCONTRO DE COMITIVAS DE AQUIDAUANA
1.2 Eixo Temático: Evento Gastronômico
1.3 Instituição Proponente/Município:
Nome da instituição Proponente/Município: Prefeitura Municipal de Aquidauana
CNPJ: 03.452.299/0001-03
Rua: Luiz da Costa Gomes, n° 711 - Vila Cidade Nova - Aquidauana-MS - CEP: 79200-000
Telefone: (67) 3240-1400
1.4 Responsável pelo Proponente:
Nome: Odilon Ferraz Alves Ribeiro
RG: 743.389
CPF: 609079321-34
Nacionalidade: Brasileira
Estado Civil: Casado
Profissão: Pecuarista
End. Residencial: Rua Duque de Caxias, n° 451 - Guanandy - Aquidauana-MS
1.5 Valor Total: R$ 32.111,00
1.6 Valor do Concedente: R$ 28.899,90
1.7 Valor do Convenente: R$3.211,10
1.8 Período:10 de novembro de 2019
1.9 Objeto da Parceria
Realizar o evento 5o Encontro de Comitivas de Aquidauana.

2 JUSTIFICATIVA
O 5o Encontro de Comitivas realizar-se-á na cidade de Aquidauana/MS, localizada a
139 km da capital do Estado de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Está situada na região
da Serra de Maracaju, tem em seu território boa parte do pantanal sul-mato-grossense, por
esse motivo foi denominada ao longo de sua história de 126 anos, como o Portal do Pantanal.
É um evento idealizado com o intuito de atrair fluxo turístico através do resgate dos elementos
culturais da região do Pantanal de Aquidauana, e sua valorização perante as novas gerações.
Aquidauana possui 2/3 de seu território no PantanalSul-mato-grossense que é um
bioma reconhecido pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade e Reserva da Biosfera. E
a terceira maior reserva já criada, e uma das maiores áreas de biodiversidade do mundo, sendo
de grande importância ambiental, por isso, entra no circuito turístico internacional e tem um
acompanhamento especializado para auxiliar na preservação dos elementos que caracterizam
esse ambiente.
Rua Honório Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova
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O Pantaneiro - Homem simples, de caráter forte, teve que se adaptar e se tomar
habilidoso para viver em um ambiente tão hostil. Hora com muita água, hora sem água. A
Criação de Gado - Pecuária Extensiva - foi única atividade econômica que conseguiu se
estabelecer com sucesso no Pantanal devido a força da Natureza. Com o vai e vem das águas
o homem no Pantanal criou as comitivas - transporte do gado para fugir da extrema seca ou
da extrema cheia. É muito comum cruzar por comitivas nas estradas do Pantanal. E muitas são
as ferramentas que os Pantaneiros criaram para facilitar o seu dia-a-dia, como o laço, o
berrante, o chapéu, a bota, o arreado, a bruaca, nestas viagens que podem durar até meses.
O pantaneiro é um ícone da Cultura sul-mato-grossense, tanto que foi sancionada a Lei
n° 3.791/2009, que altera dispositivo da Lei n° 3.596, de 12 de dezembro de 2008, que criou a
Semana de Valorização da Cultura Pantaneira. De acordo com a nova medida publicada no
Diário Oficial, fica instituída, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, a Semana de
Valorização da Cultura Pantaneira a ser comemorada de 12 a 18 de novembro de cada ano, e
o Dia Pantaneiro, a ser comemorado anualmente no dia 12 de novembro, reconhecido como o
Dia do Pantanal, com o objetivo de reconhecer e divulgar os símbolos da Cultura Pantaneira.
As datas instituídas passaram a integrar o Calendário Oficial de Datas e Eventos do Estado.
O município de Aquidauana-MS possui um vínculo forte com o trabalho de comitivas.
São gerações de peões de comitivas que trabalham nas fazendas da região e muitos integram
comitivas boiadeiras, que conduzem o gado de uma fazenda para outra. Apesar de ter
diminuído em termos numérico bem como a área de viagem foi reduzida com a introdução
dos caminhões. No entanto, ainda sobrevive como a única alternativa em regiões afastadas das
vias de acesso, como as rodovias, hidrovias e ferrovias.
E um trabalho que demanda organização e confiança, uma vez que o período de
viagem pode durar meses, dependendo da distância a ser percorrida. O manuseio dos rebanhos
é um trabalho árduo, pois durante o trajeto, os peões enfrentem muitas variações adversas, tais
como: chuva, frio, vento, poeira além dos obstáculos naturais como corixos, baías, rios,
campos abertos, campos sujos e barreiras como asfalto e porteiras. (ALVES, 2014)
Segundo o poeta Manoel de Barros (1999), “no conduzir de um gado, que é tarefa
monótona, de horas inteiras, às vezes de dias inteiros, é no uso de canto e recontos que o
pantaneiro encontra o seu ser [...]. Mas na hora do pega-pra-capar, pantaneiro puxa força, por
igual. No lambido do sol ou no zero do frio. Erroso é, pois, incutir que pantaneiro pouco
trabalha”.
Outro aspecto relevante dentro da comitiva, diz respeito às refeições desses homens de
vida dura e serviço bruto. Para tanto, uma comitiva tem que ter seu cozinheiro, responsável
em preparar as refeições do grupo.
No Pantanal, alimentação é parte essencial na rotina dos peões que conduzem boiadas,
por causa da longa jornada. Logo na primeira refeição do dia tem que ter sustância, tanto
quanto o almoço e a janta, pois se não comer cedo o peão não aguenta o dia de trabalho. O
café da manhã dos peões pantaneiros é sempre à base de arroz com pedaços de carne-seca,
chamado por eles de quebra-torto.
Todos esses aspectos são desconhecidos das pessoas da cidade, que não fazem ideia da
complexidade da cultura de comitiva.Com isso, a comitiva tem uma importância na cultura do
Mato Grosso do Sul.
O município de Aquidauana/MS integra a região turística do Pantanal, e tem em sua
área de abrangência outras duas importantes regiões, Bonito-Serra da Bodoquena e Caminho
dos Ipês, onde se encontram inseridos os destinos indutores Corumbá/MS, Bonito/MS e
Campo Grande/MS. Aquidauana integra também a Rota Pantanal-Bonito, que consta na
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revista Roteiros do Brasil 2011, uma edição do Ministério do Turismo (MTur) para
fortalecimento do Programa de Regionalização do Turismo.
O município de Aquidauana fez-se representar em outros dois panoramas no que tange
a atividade turística, integra o Mapa do Turismo Brasileiro e subiu de categoria no Programa
de Classificação dos Municípios, realizado pela Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul,
passando da categoria “Nascer” para a “Frutificar”.
O município de Aquidauana tem se destacado dentro do cenário turístico do estado,
com um grande número de atrativos estruturados e consolidados, e um número maior ainda de
locais de interesse turístico, com possibilidades de transformarem-se em produtos de
qualidade. Para tanto o município conta com boa infraestrutura de apoio, bem como vias de
acesso satisfatórias e meios de hospedagem de bom nível, além de serviços que possibilitem
os visitantes realizar atividades de lazer, contemplação e científicas.
Além das Pousadas Pantaneiras, o distrito de Piraputanga, um dos mais importantes do
município, é o mais significativo no cenário turístico local. Região de beleza paisagística
singular, onde graças aos elementos naturais, são praticadas diversas modalidades de turismo,
das quais tem se destacado o Ecoturismo, o Turismo Rural e o Turismo de Aventura, já que
boa parte da serra que circunda o distrito está inserida no Parque Estadual da Estrada Parque
Piraputanga composto pela grandiosidade dos morros e as corredeiras do Rio Aquidauana.
O grande enfoque do município com a culinária pantaneira, tomou-se então um novo
produto, o Encontro de Comitivas, objeto deste projeto. Realizada no município por 4 (quatro)
edições o evento reune gastronomia e cultura em uma estrutura montada no Parque Municipal
da Lagoa Cumprida, um ponto turístico de Aquidauana.
O evento é composto por uma praça de alimentação, exposição de artesanatos e
trabalhos manuais locais, e apresentações culturais. A cada edição o evento apresentou um
aumento do público significante, demonstrando que o evento caiu no gosto popular da
comunidade local, comprovando através da culinária pantaneira a “fama” gastronômica de
Aquidauana.
A primeira edição do Encontro de Comitivas foi realizada em 2015, no Parque
Municipal da Lagoa Cumprida, com a participação de quatro comitivas e público estimado em
seiscentas pessoas. A segunda e terceira edição foram realizadas no ano de 2016, com a
participação de seis comitivas em cada evento, e público estimado em oitocentas e mil e
duzentas pessoas respectivamente. No ano de 2017, não foi realizada a 4a edição do evento
por falta de recursos financeiros por parte do governo municipal de Aquidauana.Porém este
foi realizado no ano de 2018, no Parque da Lagoa Comprida, com a presença de quatro
comitivas e público estimado em quatro mil pessoas.
Destarte, por acreditar no potencial gastronômico do município de Aquidauana, e
como maneira de diversificar as opções de lazer da comunidade local, integrar os
equipamentos de alimentação no circuito turístico do município e com o propósito de atrair
divisas, por meio da atração de turistas e visitantes é que propomos a realização da 5a edição
desse projeto, que em sua última edição foi um sucesso de público.
A prefeitura Municipal de Aquidauana dispõe de toda a estrutura e recursos humanos
necessários para a realização do evento, em especial as seguintes:
• Administrativa: possui autonomia político administrativa para execução do objeto;
• Técnica: possui fluxo de procedimentos implantados na administração pública que
irão acelerar a obtenção de resultados;
• Experiência: em diversos convênios com prestação de contas aprovada no Governo
do Estado e no Governo Federal;
Rua Honório Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova
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•
•
•
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Pessoal qualificado: profissionais graduados em turismo, auxiliares técnicos,
administrador, engenheiros, contador e gestor de convênios;
Estrutura organizacional: dispõe de órgão específico - Fundação Municipal de
Cultura e Fundação Municipal de Turismo;
Instalações: Centro de Atendimento ao Turista - CAT, anexo à Fundação de
Turismo de Aquidauana, localizado na Estação Ferroviária de Aquidauana; e Posto
de Informações Turísticas - PIT (itinerante, para atender aos mais variados eventos
realizados no município).

A Fundações de Cultura e Turismo possuem uma equipe formada por técnicos e
profissionais capacitados para a execução da proposta, pois possui em seu quadro de
funcionários duas turismólogas, responsáveis pelos projetos e planejamento dos eventos,
desde a sua concepção até a finalização da prestação de contas; um administrador público,
responsável pela gestão financeira e de recursos humanos; um diretor de promoção e difusão
cultural, responsável pela parte cultural dos shows musicais e as apresentações artísticas; uma
jornalista responsável pela promoção e divulgação; dois artesãos responsáveis pela
ambientação e decoração; e demais funcionários capacitados para a realização dos eventos.
Além do apoio das Secretarias de Administração, Desenvolvimento Social e Economia
Solidária, Planejamento e Urbanismo, Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente, Obras e
Serviços Urbanos, Saúde e Saneamento Básico, Educação, Agência de Comunicação, Núcleo
de Trânsito, e o Conselho Tutelar.
No ano de 2017 foram celebrados três convênios com o Governo do Estado, para a
realização de eventos no município:
•

PiraFolia 2017, realizado no Distrito de Piraputanga, de 25 a 27 de fevereiro de
2017, com público estimado em doze mil pessoas nos três dias do evento.
o Convênio n° 27231/2017, Processo n° 59/500.042/2017 - FUNDTUR.
o Para execução do objeto deste convênio, foram destinados recursos no
valor de R$ 16.500,00, cabendo a FUNDTUR, o valor de R$ 15.000,00
e a PMA, o valor de R$ 1.500,00, a título de contrapartida,
o O recurso foi destinado à locação de estrutura de palco, som,
iluminação, banheiro químico, e contratação de equipe de segurança.
•

3a Paixão de Cristo, realizado na Praça da Paróquia Nossa Senhora da
Imaculada Conceição, no dia 14 de abril de 2017, com público estimado em
seis mil pessoas.
o Convênio n° 27.325/2017, Processo n° 71.920.007/2017 - FUNDTUR.
o Para execução do objeto deste convênio, foram destinados recursos no
valor de R$ 8.000,00, cabendo a FUNDTUR, o valor de R$ 7.200,00 e
a PMA, o valor de R$ 800,00, a título de contrapartida,
o O recurso foi destinado à locação de mídia do evento (Painel de Led,
Serviço de filmagem + transmissão ao vivo, edição, registro
fotográfico, gravação + edição das vozes do teatro).

•

3o Encontro de Relíquias de Aquidauana, realizado na Av. Dr. Sabino do
Patrocínio (Av. Pantaneta), nos dias 02, 03 e 04 de junho de 2017, com público
estimado em quinze mil pessoas que prestigiaram o evento durante os três dias.
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o
o

o

Convênio na 27.547/2017, Processo n° 71.920.018/2017 - FUNDTUR.
Para execução do objeto deste convênio, foram destinados recursos no
valor de R$ 13.200,00, cabendo a FUNDTUR, o valor de R$ 12.000,00
e a PMA, o valor de R$ 1.200,00, a título de contrapartida,
O recurso foi destinado à locação de estrutura de palco, som,
iluminação, tendas, pórtico, banheiro químico e grades de delineação.

No ano de 2018, foram firmados os convênios descritos abaixo:
•

Aquidafolia 2018, realizado na Av. Dr. Sabino do Patrocínio (Av. Pantaneta),
no período de 10 a 14 fevereiro de 2018, com público estimado em 10 mil
pessoas durante a realização do evento.
o Convênio na 28015/2018, Processo n° 69/100.018/2018 - FUNDTUR.
o Para execução do objeto deste convênio, foram destinados recursos no
valor de R$ 55.000,00, cabendo a FUNDTUR, o valor de R$ 50.000,00
e a PMA, o valor de R$ 5.000,00, a título de contrapartida,
o O recurso foi destinado à locação de estrutura de palco, som,
iluminação, tendas, pórtico, banheiro químico, arquibancada, grades de
delineação, contratação de equipe de segurança e das atrações musicais.

•

4a Paixão de Cristo, realizado na Praça da Paróquia Nossa Senhora da
Imaculada Conceição, no dia 30 de março de 2018, com estimação de público
em cerca de 6 mil pessoas.
o Convênio n° 28139/2018, Processo n° 69/100.163/2018 - FCMS.
o Para execução do objeto deste convênio, foram destinados recursos no
valor de R$ 43.566,32, cabendo a FCMS, o valor de R$ 39.209,67 e a
PMA, o valor de R$ 4.356,65, a título de contrapartida,
o O recurso foi destinado à locação de mídia do evento (Painel de Led,
Serviço de filmagem + transmissão ao vivo, edição, registro
fotográfico, gravação + edição das vozes do teatro), locação de
estrutura de palco, som, iluminação, banheiro químico, arquibancada,
grades de delineação, camarim, contratação de serviço de confecção de
camisetas, fornecimento de lanches, e pagamento de cachê para artistas.
Dia do Trabalhador, realizado no pátio da Estação Ferroviária de
Aquidauana, nos dias 25 e 26 de maio de 2018, com público estimado em 6 mil
pessoas.
o Convênio n° 28418/2018, Processo n° 69/100.344/2018 - FCMS.
o Para execução do objeto deste convênio, foram destinados recursos no
valor de R$ 55.000,00, cabendo a FCMS, o valor de R$ 50.000,00 e a
PMA, o valor de R$ 5.000,00 a título de contrapartida,
o O recurso foi destinado à locação de estrutura de palco, som,
iluminação, banheiro químico, camarim, contratação de serviço de
confecção arte e camisetas, serviço de mídia, equipe de segurança,
atração musical, hospedagem e alimentação, fornecimento de lanches,
premiação, ECAD, ART.
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•

IV Congresso Internacional de História Regional “O expansionismo
brasileiro sobre a Bacia Platina e a Guerra da Tríplice Aliança contra o
Paraguai (Retirada da Laguna), realizado na UFMS, Campus de
Aquidauana, de 11 a 13 de junho.
o Convênio na 28297/2018, Processo n° 69/100.318/2018 - FCMS.
o Para execução do objeto deste convênio, foram destinados recursos no
valor de R$ 31.738,40, cabendo a FUNDTUR, o valor de R$ 28.564,56
e a PMA, o valor de R$ 3.173,84, a título de contrapartida,
o O recurso foi destinado a pagamento de hospedagem, refeições,
contratação de serviço de confecção de camisetas.
4 anos da Feira da Estação Ferroviária de Aquidauana, realizada no pátio
da Estação Ferroviária, no dia 14 de agosto de 2018, com estimativa de público
em tomo de 6 mil pessoas.
o Convênio n° 28162/2018, Processo n° 71.920.012/2018 - FUNDTUR.
o Para execução do objeto deste convênio, foram destinados recursos no
valor de R$ 55.000,00 cabendo a FUNDTUR, o valor de R$ 50.000,00
e a PMA, o valor de R$ 5.000,00, a título de contrapartida,
o O recurso foi destinado à aquisição permanente de 30 tendas 3x3m, 01
tenda lOxlOm, 80 mesas plásticas e 320 cadeiras plásticas. Locação de
estrutura de palco, som, iluminação e banheiro químico.
4° Encontro de Comitivas, será realizado na Lagoa Comprida, no dia 11 de
novembro de 2018, com público estimado em 4 mil pessoas.
o Convênio n° 28758/2018, Processo n° 71.920.055/2018- FUNDTUR.
o Para execução do objeto deste convênio, foram destinados recursos no
valor de R$ 41.250,00 cabendo a FUNDTUR, o valor de R$ 37.125,00
e a PMA, o valor de R$ 4.125,00, a título de contrapartida,
o O recurso foi destinado a locação de estrutura de palco, som,
iluminação, tenda, grades de delineação, banheiro químico e
contratação de serviços de divulgação (arte, camisetas, painel de led,
outdoors).

•

Valorizando a Cultura Indígena, será realizado nas Aldeias Indígenas Limão
Verde e Água Branca, no período de junho a dezembro de 2018.
o Convênio n° 28392/2018, Processo n° 69/100.343/2018 - FCMS.
o Para execução do objeto deste convênio, foram destinados recursos no
valor de R$ 43.736,00 cabendo a FCMS, o valor de R$ 39.760,00 e a
PMA, o valor de R$ 3.976,00, a título de contrapartida,
o O recurso foi destinado a aquisição de materiais permanentes
(computadores, impressoras, armários, prateleiras, mesas, cadeiras),
materiais para confecção de artesanato com sementes, e pagamento de
horas/aula para os profissionais que administrarão as oficinas técnicas,
o Em execução - processo licitatório.

Os convênios mencionados tiveram as prestações de contas aprovadas. Dessa
Município encontra-se apto à perfeita execução das Metas no Plano de Trabalho do
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Durante a realização dos eventos acima mencionados, foram gerados empregos diretos
e indiretos, como por exemplo, através da praça de alimentação composta pelos feirantes,
organizada pelo Governo Municipal por meio de suas Fundações de Cultura e Turismo,
contribuindo com a economia local.
Os meios de hospedagem, segundo seus proprietários e/ou gerentes tiveram aumento
variável de 30% a 50% na taxa de ocupação, devido aos turistas que vieram prestigiar os
eventos e procuraram por estes prestadores de serviços turísticos, assim como também, os
equipamentos de alimentação, que de acordo com seus responsáveis, registraram um aumento
significativo na procura pelos mesmos durante a realização destes eventos.

3 OBJETIVOS
3.1 Objetivo Geral
Realizar o evento 5o Encontro de Comitivas, no Parque Municipal da Lagoa
Comprida, para proporcionar horas de lazer e entretenimento para a população local e seu
entorno, assim como turistas e visitantes, com o propósito de fomentar a gastronomia
regional, evidenciando a culinária pantaneira.
3.2 Objetivos Específicos
• Fortalecer a atividade turística desenvolvida na região com a promoção e valorização
da Cultura Pantaneira e seus legados para comunidade local e visitantes.
• Despertar na comunidade o sentimento de pertença, valorização e orgulho da cultura e
gastronomia local;
• Diversificar as opções de lazer e entretenimento para a comunidade local e os
visitantes;
• Fomentar, incentivar e promover o desenvolvimento do turismo no município e no
Pantanal de Aquidauana;
• Consolidar o evento como produtô turístico da região;
• Ampliar a oferta turística de nosso município, bem como fortalecer o turismo de
eventos e proporcionar aos prestadores de serviços turísticos novas oportunidades de negócio.

4 DESENVOLVIMENTO
Durante a realização do evento serão realizadas apresentações culturais e shows
musicais, para proporcionar momentos de lazer e entretenimento a todos os presentes.
Estima-se que seis comitivas participem do evento;
A meta pretendida de público, são de 5 mil pessoas circulando pelo local.
Ressaltando que não haverá cobrança de ingressos pois o evento é realizado em local
aberto ao público.
4.1 Período e Local
•

Local: Parque Municipal da Lagoa Comprida.
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•
•

Data: 10 de novembro de 2019.
Horário: Diuturno

4.2 Público-Alvo
O evento abrangerá as pessoas de todas as idades, principalmente, as que tenham
vínculos com as comitivas do Pantanal de Aquidauana. Sejam moradores de propriedades
rurais (produtores e peões); moradores das cidades adjacentes; turistas que visitam o
município e com interesse em conhecer o cotidiano Pantaneiro.
4.3 Programação
5a Encontro de Comitivas
Dia

10/nov

Hora
09h
10h
llh
15h
16h
17h

Atividade
Abertura do evento
Concurso de Comida de Comitiva
Show Musical
Concurso de melhor berranteiro
Premiação dos concursos
Show Musical

4.4 Promoção da acessibilidade
No tocante a acessibilidade de acordo com o Decreto n° 5.296 de dois de dezembro de
2004, Art. 8o:
“I - acessibilidade: condição para utilização, com
segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços,
mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos
serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e
meios de comunicação e informação, por pessoa
portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida;
II - barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que limite ou
impeça o acesso, a liberdade de movimento, a circulação
com segurança e a possibilidade de as pessoas se
comunicarem ou terem acesso à informação...”.

O Parque Municipal da Lagoa Cumprida, local de
realização do referido evento, apresenta uma boa estrutura de acessibilidade, com amplo
espaço e rampas de acesso que permitem de maneira confortável a circulação e contemplação
da atividade proposta de maneira a bem atender aos portadores de necessidades especiais PNE, inclusive com disponibilização de banheiros adaptados para atender aos mesmos.
4.5 Ações de enfrentamento ao tráfico e à exploração sexual de crianças e adolescentes
no evento
No que diz respeito ao enfrentamento ao tráfico e à exploração sexual de crianças e
adolescentes no evento, entende-se que é dever do poder público orientar e fiscalizar
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para combater o tráfico e à exploração sexual de crianças e adolescentes em eventos, por
conta disso, existe as redes nacionais de proteção aos direitos da infância e da adolescência
que promovem campanhas de sensibilização para a comunidade com o objetivo de proteger os
menores contra o trabalho infantil, a violência sexual, o tráfico para fins de exploração, entre
outros tipos de violação.
Durante o evento será realizada campanha em parceria com o Conselho Tutelar do
município, através de panfleto específico destinado à sensibilização e informação do público
presente com os canais para denúncia, em Aquidauana/MS, onde constarão essencialmente os
principais canais:
•
•
•
•
•

Discagem direta e gratuita do número 100 (Disque 100);
Envio de mensagem para o e-mail: disquedireitoshumanos@sdh.gov.br;
Na internet: www.disquelOO.gov.br
Conselho Tutelar de Aquidauana: 3241 7868;
Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM): 3241 -1172.

Ressaltamos que durante toda a realização do evento, há a presença da polícia militar,
realizando o policiamento ostensivo, o que se faz necessário em virtude do fluxo de pessoas
previsto, no sentido de efetuar a segurança e a ordem dos participantes e organizadores, assim
como de toda a população presente, garantindo assim maior segurança às crianças e
adolescentes.
4.6 Metodologia / Estratégia de ação
4.6.1 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO
Com o propósito de bem atender a promoção e divulgação do evento serão utilizados
os seguintes meios de divulgação:
•
•
•
•
•

Rádios locais;
Jornal local;
Sites (Prefeitura Municipal, jornal local);
Mídias sociais (Facebook, WhatsApp, Instagram);
Outdoors instalados no perímetro urbano e na rodovia BR262 que dá acesso ao
município, e cidades vizinhas como Miranda, Terenos, Dois Irmãos do Buriti e Campo
Grande.

4.6.2 ORGANIZAÇÃO
4.6.2.1 Espaços:
• Gastronomia - Praça de Alim entação
O enfoque do evento continuará sendo a Gastronomia, onde a praça de alimentação
será montada preferencialmente com representantes das Com itivas Pantaneiras. Com estes
será realizado o Concurso de M elhor Prato de Com ida de Com itiva, premiando através de

Rua Honório Simões Pires, 618 - Vila Cidade Nova
Tel.: (67) 3241-1400 Ramal 1434 Aquidauana-MS CEP: 79.200-000
E-mail: gabineteprefeito@aquidauana.ms.gov.br

Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Aquidauana
Gabinete do Prefeito
voto popular o prato que mais agradar o paladar dos degustadores e melhor representar nossa
cultura.
• Pavilhão Cultural
O espaço do Pavilhão Cultural será montado com artesãos e artistas locais, e
convidados, que utilizarão do espaço para exposição e comercialização de seus produtos, de
maneira a propiciar a troca de experiências entre os participantes, a valorização do saber e
fazer, e a promoção dos trabalhos junto à comunidade local, turistas e visitantes.
• Praça Cultural
Complementando as atividades do Encontro de Comitivas, a Praça Cultural será
composta por um circuito de Apresentações Culturais e Shows Musicais, de maneira a agregar
valor à proposta, ofertando uma programação diversificada e complementar.
4.6.3 ESTRATÉGIA
Para que os objetivos do evento sejam alcançados serão realizadas reuniões com os
responsáveis de cada órgão da prefeitura, e também com os chefes de comitivas, para alinhar
as ações que vertam para o desenvolvimento satisfatório do evento.
Dentre os envolvidos constam:
• Equipe de Governo (planejamento e gestão):
o Secretaria Municipal de Governo;
o Secretaria Municipal de Administração;
o Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos;
o Secretaria Municipal de Produção e Meio Ambiente;
o Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento;
o Secretaria Municipal de Finanças;
o Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo;
o Agência de Comunicação.
• Parceiros Externos (apoio e participação):
o COMTUR;
o 7° Batalhão da Polícia Militar;
o Ia DPa. Polícia Civil;
o Fórum da Comarca de Aquidauana;
o Io Sub Grupamento de Bombeiros;
o 2o Pelotão da Polícia Militar Ambiental;
o IBAMA;
o Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul;
o Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul.
Nessas reuniões serão deliberadas as metas e prazos a serem cumpridos por cada
órgão, assim como a discussão de novas ideias, estratégias mais eficientes e também
dificuldades encontradas e as melhores maneiras de saná-las.
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4.6.4 ETAPAS DO EVENTO
Para obtenção de resultados satisfatórios faz-se necessário seguir algumas etapas para
a realização do evento: pré-evento, evento e pós-evento.
Na primeira etapa, a pré-produção, é a fase de concepção e planejamento do evento, a
partir dos objetivos e estratégias envolvidas.
• Briefmg: diagnóstico das necessidades, objetivos e perspectivas, aliado as
estratégias;
• Escolha do local: o local foi escolhido de acordo com o perfil e objetivos do
evento;
• Orçamento e propostas: levantamento de todas as possibilidades de fornecedores
de serviços e produtos;
• Dimensionamentos: proporcionar o que será necessário para o atendimento das
necessidades do evento.
A segunda fase, a produção, é a fase de organização e realização na prática do referido
evento, é quando as atividades planejadas serão implementadas.
• Cronograma: será utilizado um descritivo de atividades previstas no período de
tempo que antecede o evento;
• Checklist: será elaborada uma lista de providências a serem tomadas para a
realização do evento;
• Matriz de responsabilidades: serão elaboradas as responsabilidades e as funções
de cada membro da equipe. A Fundação de Cultura e Turismo contará com o apoio
operacional das Secretarias e Agência de Comunicação da Prefeitura de Aquidauana,
isso formará uma grande equipe na qual cada órgão receberá sua matriz de
responsabilidades com indicação de ações pré-estabelecidas para a execução do
evento.
Na terceira etapa, a pós-produção, ocorrerá a desmontagem do evento, a verificação de
alcance dos resultados almejados, prestação de contas. Para isso, será importante a realização
de reuniões com os responsáveis por cada órgão da Prefeitura, com os parceiros e demais
colaboradores para avaliação e elaboração de relatórios com os pontos positivos e os pontos
que precisam ser melhorados nas próximas edições. Fechando assim, o evento.

5RESULTADOS ESPERADOS
O evento proposto oferece um grande leque de atividades a serem desenvolvidas,
tendo para cada uma, um público específico, porém, oferecendo a todos a oportunidade de
usufruírem a programação como um todo.
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Haverá a valorização das pessoas da cidade, pois o foco é prestigiar e privilegiar os
produtores, comerciantes, prestadores de serviços e artistas locais, já que o destaque será a
cultura do Pantanal nos seus mais diversos traços e elementos.
Com isso, busca-se o fortalecimento da raiz pantaneira, referenciando o município não
apenas como “O Portal do Pantanal”, mas como município de destaque neste bioma que é
Patrimônio da Humanidade, tendo três ecossistemas distintos em sua extensão territorial.
Portando o município tem uma significância grandiosa, principalmente para comunidade
local, que se sentirá parte corresponsável pelo sucesso do evento, pelo sentimento de pertença
ao lugar.
A realização do evento 5o Encontro de Comitivas de Aquidauana com programação
diuturna, com o concurso gastronômico e atrações musicais, servirá como fonte de
entretenimento e cultura para os munícipes, além de incrementar a atividade turística, atrair
visitantes do entorno e turistas em geral.
A meta pretendida é aumentar em 30% o número de frequentadores, visto que na
edição anterior do evento o público estimado foi de quatro mil pessoas circulando pelo local,
e a realização do mesmo com programação diuturna, poderá atender um público bem variado,
como os distritos e cidades circunvizinhas e turistas que estejam visitando a região. O
indicador para a medição dessa meta será a realização de pesquisa nos meios de hospedagem,
indicando o percentual no aumento pela procura destes durante a realização do referido
evento.
A realização de evento irá gerar visibilidade turística e colabora com o aquecimento
do mercado local, consequentemente melhora a qualidade de vida dos moradores e também
contribui para o aumento do fluxo turístico de toda a região, contribuindo para a diminuição
da sazonalidade.

6 CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL DA PROPONENTE
A prefeitura Municipal de Aquidauana possui experiência na realização de atividades
ou projetos relacionados ao objeto da parceria, como podemos ver a seguir:
O “Festival Pantaneiro” teve sua primeira edição em 2009 nos dias 30 e 31 de outubro,
e 01 de novembro de 2009, com entrada gratuita, no Parque de Exposições Manoel Antônio
Paes de Barros; com o tema: “Venha Vivenciar as Raízes Pantaneiras!”. Nessa primeira
edição, o evento foi prestigiado por um público superior a 40 mil pessoas nos 03 (três) dias de
festival com programação para o dia todo, desde as 06 horas da manhã até terminar o baile
popular que encerrou altas horas da madrugada. Já nessa primeira edição, o evento gerou mais
de 300 (trezentos) empregos diretos. Já no ano de 2010, aconteceu nos dias 12, 13 e 14 de
novembro o tema escolhido foi: “Povos Pantaneiros - A Formação: Indígenas, Bolivianos e
Paraguaios”. O evento aconteceu no mesmo local do ano anterior, o Parque de Exposições de
Aquidauana, com um público estimado de 45 mil pessoas, com entrada gratuita. Em 2011, a
terceira edição do Festival Pantaneiro ocorreu nos dias 4, 5 e 6 de novembro, teve como tema:
“Pantanal de Aquidauana é vida pulsante sempre!” Teve um público de mais 50 mil pessoas
que prestigiaram todos os espaços do Parque de Exposições, também com acesso livre ao
evento.
Mais um evento importante realizado na cidade de Aquidauana foi o “Encontro de
Relíquias”, organizado pela Associação Amigos Reliqueiros do Portal do Pantanal, que em
sua 3a edição contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Aquidauana e com o Governo
do Estado através do Convênio n° 027547/2017. Toda a estrutura da Feira dí "
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montada na Avenida Dr. Sabino do Patrocínio (Av. Pantaneta) para atender à praça de
alimentação do evento que teve duração de três dias com público estimado em 15 mil pessoas.
Em sua 4a edição, que aconteceu nos dias 08, 09 e 10 de junho de 2018, o evento contou com
o apoio da Fundação de Cultura do Estado, que disponibilizou toda estrutura para a realização
do evento, como também, as atrações culturais. O público estimado nesta edição foi de 20 mil
pessoas durante os três dias do evento.
Os eventos de Carnaval: o “4o PiraFolia” no Distrito de Piraputanga, no período de 25
a 28 de fevereiro de 2017, com apoio da FUNDTUR através do convênio n° 27231/2017, com
público estimado em 12 mil pessoas. O “Pantal Folia” realizado nos dias 10, 11, 12 e 13 de
fevereiro de 2018, na Avenida Dr. Sabino do Patrocínio (Av. Pantaneta), também com apoio
da FUNDTUR, pelo convênio n° 28015/2018, com público de 10 mil pessoas.
Os eventos da Encenação da Peça teatral “Paixão de Cristo”, o maior teatro ao ar livre
do Estado, organizado pela Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição. A 3a edição
aconteceu no dia 14 de abril de 2017, com apoio da FUNDTUR, por meio do convênio n°
27.325/2017, com público de 6 mil pessoas. A 4a edição realizada no dia 30 de março de
2018, com apoio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul - FCMS, por meio do
Convênio n° 28139/2018, com estimação de público em cerca de 8 mil pessoas. Ambos
realizados na praça da Igreja Matriz.
O Aniversário de 125 anos de Aquidauana, realizado no pátio da Estação Ferroviária,
no dia 15 de agosto de 2017, com parceria com a FCMS, e público estimado em 5 mil
pessoas.
O Dia do Trabalhador, realizado no pátio da Estação Ferroviária de Aquidauana, nos
dias 25 e 26 de maio de 2018, com apoio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul FCMS, com o convênio n° 28418/2018, com público estimado em 6 mil pessoas.
Os eventos do “Festival da Bocaiúva”. A Ia edição foi realizada na Praça dos
Estudantes, no dia 01 de novembro de 2017, com público estimado em 2 mil pessoas. A 2a
edição aconteceu no pátio da Estação Ferroviária, no dia 06 de novembro de 2018, com
estimação de público em cerca de 2.500 mil pessoas.
O evento gastronômico Ia Festa do Peixe de Camisão, realizado no Distrito de
Camisão nos dias 28 a 30 de setembro de 2018, com público estimado em dez mil pessoas,
entre população local, turistas e visitantes, e atletas que participaram das atividades esportivas
realizadas durante a programação do evento.
Outro evento realizado com êxito pela Prefeitura Municipal de Aquidauana é o de
aniversário da Feira da Estação de Aquidauana, que já está em seu 5o ano, e como pode-se
observar em seu histórico, vem crescendo a cada nova edição, com aumento considerável do
público, pois é um evento pensado e organizado para agradar pessoas de todas as idades,
trazendo sempre diferentes atrações culturais, shows musicais, destacando artistas locais que
tem a oportunidade de apresentarem seus trabalhos, bem como artistas de renome regional e
nacional, como Geraldo Espíndola, Jerry Espíndola, Marlon Maciel, Alex Cavalieri, Lino e
Nando, Guga Borba (Filhos dos Livres), Patrícia e Adriana, Alex e Yvan, todos estes com
apoio do Governo do Estado através da Fundação de Cultura e Cidadania de Mato Grosso do
Sul. E também o melhor da gastronomia local, gerando emprego e renda, contemplando
diversos segmentos da economia, valorizando a cultura local e fomentando o
desenvolvimento do turismo no município. A sua realização envolve todas os setores da
administração pública municipal, que não medem esforços para superar as expectativas, tanto
dos feirantes quanto do público, e assim garantir o sucesso do evento.O evento de aniversário
de 4 anos da Feira aconteceu no pátio da Estação Ferroviária, no dia 14 de agosto de 2018,
com apoio do Governo Estadual por meio do Convênio n° 28162/2018, com a FUNDTUIjL O
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recurso foi destinado à estruturação da Feira com a aquisição permanente de 30 tendas 3x3m,
01 tenda lOxlOm, 80 mesas plásticas e 320 cadeiras plásticas e locação da estrutura para a
realização do evento. O evento teve estimativa de público em tomo de 6 mil pessoas.
A Prefeitura Municipal de Aquidauana também realizou outro evento de grande
importância dentro do cenário nacional, a 25a edição do Rally dos Sertões, com a montagem
de uma megaestrutura para receber as equipes dos organizadores do evento e dos
competidores. O evento com público estimado em 12 mil pessoas, aconteceu no dia 25 de
agosto deste ano, na Avenida Dr. Sabino do Patrocínio (Av. Pantaneta), com apresentações
culturais, shows musicais e a estrutura da Feira da Estação como praça de alimentação do
evento. O sucesso da organização do evento foi destaque nos principais meios de
comunicação que fizeram a cobertura do mesmo.
Quanto ao “Encontro de Comitivas”, a Ia edição aconteceu no dia 15 de novembro de
2015, das 07h às 15h, com a presença de 4 comitivas que comercializaram seus pratos típicos
da culinária pantaneira, para um público estimado de 600 pessoas. A 2a edição deste evento
aconteceu no dia 1° de maio de 2016, das 07h às 15h, onde 6 comitivas estiveram presentes,
com estimativa de público em tomo de 800 pessoas. O 3o Encontro de Comitivas foi realizado
no dia 06 de dezembro de 2016, contando com 6 comitivas e cerca de 1.200 pessoas
prestigiando o evento. No ano de 2018 foi realizada a 4a edição do evento, com apoio do
governo do Estado por meio da celebração do convênio n° 28758/2018- FUNDTUR.
Participaram 4 comitivas e o público ficou estimado em 4 mil pessoas. Todas as edições do
Encontro de Comitivas aconteceram no Parque Municipal da Lagoa Comprida, com concurso
da melhor comida de comitiva e show musical.
Em todos os convênios citados as prestações de contas foram aprovadas, assim, o
Município de Aquidauana encontra-se apto a execução das Metas no Plano de Trabalho do
objeto proposto.

7 PLANILHA FINANCEIRA
Estimativa de custos para realização do evento “5o Encontro de Comitivas de
Aquidauana”. Valores com resultado na média dos orçamentos apresentados em anexo.
UNIDADE
NOME E ESPECIFICAÇÃO
ITEM DOS BENS, EQUIPAMENTOS QTD
DE
E SERVIÇOS NECESSÁRIOS
MEDIDA
LOCAÇÃO DE PALCO MÉDIO
com cobertura em Box truss de
alumínio, formato de duas águas;
piso em estrutura metálica com
compensado de 20mm, com
M2
01 forração tipo carpete 3mm;
96
housemix para mesa de PA; Altura
mínima de 1,20 metros. Escada e
Rampa de acesso.
Medida: 12x8m = 96m2 - com
montagem e desmontagem.
DIA
02 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE
01

VALOR
UNITÁRIO
(RS)
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03

04

05

SONORIZAÇÃO - Médio Porte Sistema de PA estéreo de 04 vias
em Fly composto de 06 caixas de
alta de 4000w cada e 06 Caixas de
Sub de 1700w cada com sistema
de amplificação, 01 Mixer de até
32 canais (analógico ou digital),
06 monitores de 400w cada com
sistema de amplificação, 01
amplificador para guitarra 120w,
01 amplificador para contra-baixo
160w, 01 amplificador para
teclado 120w, 12 microfones com
fio e pedestais, 02 microfones sem
fio UHF, 01 kit de microfone para
Bateria com 09 microfones
específicos, um DVD player e 01
sistema de A/C completo - com
montagem e desmontagem.
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE
ILUMINAÇÃO PARA PALCO contendo: Grid com as medidas
8x6x5 metros com 02 linhas; 20
moovingbeam 07r ou similar; 20
canhões de Led 3 W; Iluminação
para rosto em luz branca; 4 minibrut; Máquina de fumaça, 4
elipso; 8 atômic 3000w; Mesa de
iluminação; 1 operador.
LOCAÇÃO DE BANHEIRO
QUÍMICO INDIVIDUAL portátil, com montagem,
manutenção diária e
desmontagem, em polietileno ou
material similar, com teto
translúcido, dimensões mínimas
de 1,16m de frente x l,22m de
fundo x 2,10 de altura, composto
de caixa de dejeto, porta papel
higiênico, fechamento com
identificação de ocupado, para uso
do público feminino e masculino com montagem, manutenção e
desmontagem.
LOCAÇÃO DE BANHEIRO
QUÍMICO INDIVIDUAL PARA
PORTADORES DE

01

DIA

06

DIA

01

DIA
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06

07

NECESSIDADES ESPECIAIS portátil, com montagem e
desmontagem, polietileno ou
material similar, com teto
translúcido, composto de caixa de
dejeto, porta papel higiênico,
fechamento com identificação de
ocupado, para uso do público
feminino e masculino, com
montagem e desmontagem.
LOCAÇÃO TENDA
PIRAMIDAL lOxlOm - sem
fechamento lateral, tamanho
lOxlOm com coberturas em lona
branca, estilo piramidal, com base
em estrutura metálica construída e
02
composta de calhas inteiriças
laterais para captação e
escoamento de água. Altura de
3.50 m em seus pés de sustentação
lateral - com montagem e
desmontagem.
LOCAÇÃO DE GRADE DE
DELINEAÇÃO - em estrutura
tubular com 1,20 m altura e 2,20
200
m de de comprimento, com
encaixes tipo "macho-fêmea" com montagem e desmontagem

/

48

UN

15

M

Serviço de criação de arte e logo

01

UN

09

Serviço de confecção de camisetas

150

UN

10

Serviço de locação de outdoors

06

UN

Contratação de equipe de 05
08
segurança + 03 brigadistas
TOTAL

;

'($

08

11

?Î I •

DIA

8. DETALHAMENTO DA CONTRAPARTIDA
PREVISÃO FINANCEIRA DO PROJETO
Valor financeiro solicitado a FUNDTUR (R$)
Valor da Contrapartida (RS)
Outras Parcerias (RS)
Valor Global da Proposta
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9. DESTINAÇÃO DA RECEITA
O recurso será utilizado para pagamento da contratação dos serviços descritos
conforme planilha financeira, não havendo outro tipo de captação de recursos, nem de outras
parcerias, nem quanto ao de recursos advindos da cobrança de ingressos, pois o evento será
realizado em local aberto.

10. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS METAS/ETAPA
CRONOGRAMA DE AÇÃO, METAS A SEREM ATINGIDAS E INDICADORES DE
AVALIAÇÃO
PRAZO DE
PRAZO DE
INDICADORES
AÇÃO
EXECUÇÃO
METAS
CUMPRIMENTO
DA AÇÃO
DAS METAS
Investir na
Aumentar o
divulgação do
Pesquisa realizada
número de
01/10/2019 a
evento para
com os responsáveis
10/11/2019
10/11/2019
vendas das
atrair maior
pelas comitivas
comitivas
público
Investir em
Aumentar o
Documentação de
melhores
número do
estimativa de
02/09/2019 a
atrações
público que
11/11/2019
público emitida pela
10/11/2019
musicais no
frequenta o
Polícia Militar
evento
evento
Maior
Aumentar o
divulgação do
número de
Pesquisa realizada
evento nos
01/10/2019 a
turistas e
com o público que
10/11/2019
prestadores de
10/11/2019
frequenta o evento
visitantes no
serviços
evento
turísticos
Apresentação
de atrações
culturais
Valorização
Elaboração da ficha
01/10/2019 a
típicas,
da cultura
técnica e relatório
10/11/2019
10/11/2019
dos produtos
gastronomia e
local
artesanato
locais

a1Lmu#

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Prefeito Municipal
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11. ANEXOS
•
•

Matérias publicadas em jornais
Relatório das edições anteriores

17
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IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA
Título do Projeto: 5o ENCONTRO DE COMITIVAS DE AQUIDAUANA
Instituição: Fundação de Cultura e Turismo de Aquidauana.
Responsável pela Instituição: Humberto AntonioFleitas Torres - Diretor Presidente Interino.
Elaboração do projeto: Adriana Carla de Araújo Caravassilakis - Turismóloga / Diretora do
Núcleo de Políticas, Programas e Projetos para o Desenvolvimento do Turismo.
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