
Governo do Estado de Mato
Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA,
ESPORTE E LAZER - SECEL

Cronograma de Execução
Física e Plano de Aplicação

de Recursos

Anexo
III

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

I - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS

Meta Etapa/Fase Especificação
Unidade
de
Medida

Qtde Início Término

01 PRÉ-PRODUÇÃO un 1,00 15/04/2022 20/04/2022

01.01 Reunião com a comissão dos 69 anos de
emancipação de Arenápolis uni 1,00 15/04/2022 20/04/2022

01.02 Reunião com a Polícia militar, Corpo de
Bombeiros e Guarda Municipal; un 1,00 15/04/2022 20/04/2022

01.03 Criação do plano de divulgação nos meios de
comunicação e mídia propostos. un 1,00 15/04/2022 20/04/2022

02 PRODUÇÃO/EXECUÇÃO un 1,00 15/04/2022 25/04/2022

02.01

Locação de tendas modelo piramidal med 5 x 5
cobertura em lona pvc cor, calandrado de
material extra durável, aditivado contra raios,
ultra violeta (uv) e oxidação, contém black-out,
o que elimina 40% do calor, com etardamento
anti- chamas, anti-mofo, anti-fungos, anti-
ressecamento e impermeável, com solda
eletrônica e com material reforçado em pontos
de maior tensionamento, com base em
estrutura metálica, medindo 5,00x5,00
composta de calhas coletoras laterais inteiriças
para captação e escoamento de água nos pés,
altura de 2,50m em pés de sustentação sendo
chapa 14.

diária 48,00 20/04/2022 23/04/2022

02.02

Locação de tendas modelo piramidal med 10 x
10 cobertura em lona pvc cor branca,
calandrado de material extra durável, aditivado
contra raios, ultra violeta (uv) e oxidação,
contém black-out, o que elimina 40% do calor,
com retardamento anti- chamas, anti-mofo,
anti-fungos, anti-ressecamento e impermeável,
com solda eletrônica e com material reforçado
em pontos de maior tensionamento, composta
de calhas coletoras laterais inteiriças para
captação e escoamento de água nos pés, altura
de 3,50m em pés de sustentação sendo chapa
14.

diária 16,00 15/04/2022 25/04/2022

02.03

Locação de lonas tipo cortinas para tendas 5 x 5
Locação de lonas tipo cortinas fixas para
fechamentos laterais para tendas medindo 5.0
metros

diária 48,00 20/04/2022 23/04/2022

02.04

Locação de lonas tipo cortinas para tendas 10.0
x 10.0 Locação de lonas tipo cortinas fixas para
fechamentos laterais para tendas medindo 10.0
metros

diária 16,00 20/04/2022 23/04/2022

02.05

Locação de palco tamanho 12 x 10 - Locação de
estrutura metálica para montagem de palco,
palco coberto em telhas galvanizadas e ou lona
anti extinguível com black-out na cor cinza e
preta med.12.00 m de frente (boca de cena)
por 10.00 profundidade com pé direito de até

diária 4,00 20/04/2022 23/04/2022
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8.00 metros para cenário por 2.00 do solo ao
piso com sustentação de luz no teto de até
2.000 kilos distribuídos, fechado fundos e
laterais em telas ortofônicas pretas com art de
montagem.

02.06

Locação e operação de som 10 mil pessoas, 01
processador digital, 01 equalizador de 31
bandas, 01 analisador de espectro digital, 01 cd
player, 02 cx de comunicacao entre mesas de
p.a e monitor, 01 mesa digital 48 canais, c/ 8
grupos vca, 01 mesa digital 48 canais com 24
vias de monitor p.a., 40 cx line array contendo
no mínimo 01 alto falante de 08 e 01 driver
titanium de 01 polegada, 08 amplificadores
digitais compatíveis com o sistema, 40 cx sub
grave contendo no mínimo 01 alto falante de 18
polegadas, 04 amplificadores digitais
compatíveis com o sistema, side 08 caixas line
array contendo

diária 4,00 20/04/2022 23/04/2022

02.07

Locação e operação de iluminação 10 mil
pessoas , 01 mesa digital de controle p/ 48
movings/160 refletores e 200 cenas, 01
intercom 4 vias, 48 refletores - foco 1 de 1000
watts, 24 refletores, foco 5 de 1000 watts, 32
acl 04 strobo atomic dmx 3000 watts, 12
elipsoidal 1000 watts, 02 canhões seguidores
de 1200w, 06 mini brute de 6 lâmpadas, 02
máquinas de fumaça no mínimo 1500 watts, 02
ventiladores, 72 canais de dimmer digital main
power - distribuidora de ac através de chave
reversora 220/380 volts, disjuntor de 125 a,
treliças e meio box em alumínio, 15 meio box
trus

diária 4,00 20/04/2022 23/04/2022

02.08

Locação de painel de led p2 5 x 3 - Locação de
painel de led função do mostrador: vídeo,
customizado: slim, cor do chip: colorido,
utilização: interno/interno, modelo número: p6-
cast; pixels: outros led configuração: smd3in1,
rgb, tamanho: 192 mm x 96 mm, resolução: 32
x 16 pixels, tamanho da tela 0,576m x 0,576m,
armário de alumínio, brilho: 2200 cd, fonte de
energia: 110v-240v ac, software: incluso.

diária 4,00 20/04/2022 23/04/2022

02.09

Locação de placas de fechamentos placas de
fechamentos em chapas 19 corrugada com 20
dobras de mm, 2,20 metros de altura, sendo 2
metros de largura, com armação em volta de
metalão na medida de 20 mm x 30 m em chapa
16 soldado com pé lateral.

metro
linear 600,00 20/04/2022 23/04/2022

02.10

Locação de grades inibidoras tubos produzidos
em aço de 1 ½ chapa 16 quadro externo, com
gradil interno, produzido com tubo de ½ chapa
16 fixado com suporte produzido em tubo de
aço de 2 e chapa 14, medindo 2,25 x 1,20m,
utilizado para inibir a travessia e/ou a condução
de pessoas. padrão de acordo com as normas
do corpo de bombeiros de mato grosso.

metro
linear 600,00 20/04/2022 23/04/2022

02.11

Locação de camarim tamanho 4 x 4 em
estrutura metálica com ar condicionado Locação
de tenda camarim fechada em lonas brancas
com piso em madeira carpetado, med. 4.0 x 4.0
equipada com ar condicionado de 10.000.

diária 4,00 20/04/2022 23/04/2022
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02.12

Locação de banheiros químicos - Locação de
banheiro químico individual, portáteis, com
montagem, manutenção diária e desmontagem,
em polietileno ou material similar, com teto
translúcido, composto de caixa de dejeto, porta
papel higiênico, fechamento com identificação
de ocupado, para uso do público em geral.

diária 80,00 20/04/2022 23/04/2022

02.13

Locação de portais treliçado em q 30 10 x 05
portais de box truss: portais em box medindo
10x5m portais confeccionados em q30, box
truss, com hasteamento, pé de galinha ou
sapatas de acordo com o tipo de piso.

diária 4,00 20/04/2022 23/04/2022

02.14

Locação de grupo gerador movel de 260 kva,
trifásico tensão 440/380/220/110 vac, 60hz,
disjuntor de proteção, silenciado em nível de
ruído sonoro de 32 db@ 1.5 metros, com cabos
de 95mm/4lances/25metros flexíveis
(95mmx4x25m), quadro de barramento de
cobre para conexão intermediaria com isolares
e chave de reversora para duas fontes de
energia elétrica dimensionada de acordo com a
potencia do grupo gerador, com aterramento.

diáira 4,00 20/04/2022 23/04/2022

02.15
Locação de decoraçção para portal tamanho 10
x 05, com luzes decorativas, tecidos voil, e
plantas naturais, com mão de obra inclusa.

diária 4,00 20/04/2022 23/04/2022

02.16

Locação de decoração de camarim metálico
tamanho 4x4, de acordo com as exigências
para atender a shows nacionais, com mão de
obra inclusa.

diária 4,00 20/04/2022 23/04/2022

02.17 Show nacional Matheus Fernandes cachê 1,00 20/04/2022 23/04/2022

02.18 Show Banda Bithh do Verão cachê 1,00 20/04/2022 23/04/2022

02.19 Show nacional Breno Reis & Marco Viola cachê 1,00 20/04/2022 23/04/2022

02.20 Show Banda Oficina do Forro cachê 1,00 20/04/2022 23/04/2022

02.21 Show nacional Mariana Fagundes cachê 1,00 20/04/2022 23/04/2022

02.22 Show nacional Solange Almeida cachê 1,00 20/04/2022 23/04/2022

02.23 Show banda Alto Astral cachê 2,00 20/04/2022 23/04/2022

03 PÓS-PRODUÇÃO un 1,00 25/04/2022 30/06/2022

03.01 Encerramento das Atividades un 1,00 25/04/2022 31/05/2022

03.02 Efetivação dos últimos pagamentos,
recolhimentos de taxas e impostos un 1,00 25/04/2022 31/05/2022

03.03 Desmontagem das estruturas e limpeza do local un 1,00 25/04/2022 31/05/2022

03.04 Prestação de contas un 1,00 25/04/2022 30/06/2022

II - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS, POR NATUREZA DE DESPESA

 Plano de Aplicação Detalhado - Memória de Cálculo

Natureza Discriminação
Concedente Proponente - Contrapartida

Financeira Financeira Não Financeira

3390.39 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -
Serviços de terceiros PJ 0,00 8.000,00 0,00

3390.39 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -
Serviços de Terceiros PJ 878.480,00 0,00 0,00

Subtotais 878.480,00 8.000,00 0,00

Valor Total do Convênio: 886.480,00
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