
Chamamento público de projeto:  

Central de Imprensa, Turismo, esporte e Cultura 

 

Período do Evento: 21 de dezembro a 20 de fevereiro 2020 

 

Localização do evento: Av. Beira Mar s/n° 

 

ESTRUTURAS 

 

a) Locação de 6 (seis) estruturas modelo chapéu mexicano; 

b) Locação de 1 (uma) estrutura modelo chapéu mexicano de 100 m²; 

c) Locação de 400 m² de piso em madeira; 

d) Locação de 200 metros de grades de contenção de ferro; 

e) Locação de 1 (um) Palco tamanho 6x4 coberto; 

f) Locação de Sonorização compatível para atender shows; 

g) Locação de Iluminação compatível para atender shows; 

h) Locação de 01 (um) Gerador; 

i) Folders, 20.000 (vinte mil) unidades; 

j) Banner do evento, 60 metros; 

k) Redes Sociais (facebook e Instagram) 

l) Contratação de serviços de Recepcionistas, 02 (dois) no mínimo; 

m) Contratação de serviços de limpeza, 02 (dois) mínimo; 

n) Contratação de equipe de segurança, 120 (cento e vinte) para o 

dia/noite durante o período do projeto;  

o) Contratação de empresa de Marketing; 

p) Viabilizar salas rádios, jornais, mídias digitais, Tvs, Patrocinadores , 

sala de Turismo, 6 (seis) salas no mínimo; 

q) O vencedor deverá oferecer ao público atividades esportivas, 

recreação infantil, cultural, durante o período do projeto;  

r) Programação Musical e cultural 1 atração por semana; 



s) Deverão ser convidados para o projeto, rádios, jornais,TVs, revistas, 

mídias digitais; 

t) Será o vencedor o melhor projeto apresentado e melhor proposta 

financeira; 

u) O município disponibilizara o valor de até 70.000,00 (setenta mil 

reais) pela locação do stand que será utilizado pela secretária de 

turismo de Capão da Canoa, 

v)  O município fornecera área de 30mx 40m no calçadão à beira mar, 

para Instalação da estrutura, além de todas as liberações legais 

necessárias; 

w)  O projeto quando apresentado deverá apresentar planta PPCI; 

x) A empresa ou entidade vencedora ficará autorizada para viabilizar o 

projeto, a realizar parcerias com entidades públicas e privadas, leis 

de Incentivo Lic, Rouanet, captação de Patrocínios, parceiros e 

expositores. 

y) Todo o material de divulgação deverá constar as marcas e logos da 

Prefeitura e Secretária de Turismo de Capão da Canoa; 

 


