ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos
fins, que a empresa ÚNICA PROMOÇÕES E
EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME, inscrita no CNPJ: 04.868.566/0001-90,
estabelecida à Rua Doutor João Colin, nº 1285, sala 03, Bairro América, Joinville –
Santa Catarina- CEP: 89.204-001, executou os serviços de produção, e organização
dos eventos GIRA CULTURA E RENATO RUSSO SINFÔNICO, conforme
especificações e condições estabelecidas, como seguem:
01 – Prestação de serviços de Sistema de Vídeo Transmissão Simultânea objetivando
a realização do evento Renato Russo Sinfônico, realizado no Estádio Nacional Mané
Garrincha – Brasília-DF, no dia 28 de junho de 2013;
02 – prestação de serviços de locação de equipamentos, palco, sonorização,
iluminação, barricadas, alambrados, fechamentos, tendas, painéis de LED, sistema de
transmissão, geradores de energia, octamorm, banheiros químicos, piso tipo palete,
serviços de pessoal especializado, hospedagem, serviços gráficos e materiais afins;
03 – mão de obra de Mestre de Cerimônia, para apresentação de atrações teatrais,
musicais e as músicas participantes de concurso;
04 – mão de obra de técnico de som, para operação de sistemas de sonorização para
atender necessidades das apresentações artísticas no palco e em todas as áreas
que ocorreram, promovendo ligações e operações dos equipamentos;
05 – mão de obra de recepcionistas para a execução dos serviços de recepção,
orientação ao público nas mostras fotográficas durante 05 etapas;
06 – mão de obra de auxiliar de limpeza ( serviços gerais), para arrumação de
camarim, palco, salas de apoio, sala de produções, etc.;
07 – mão de obra de técnico operado de iluminação para atender as necessidades das
apresentações artísticas em palco e em toda a área do evento.
08 – mão de obra de técnico de placo/roadie, para a execução de serviços auxiliares
para a montagem e desmontagem dos equipamentos de palco durante as
apresentações;
09 – mão de obra de auxiliares de camarins para atuarem na preparação, manipulação
dos suprimentos de camarins, arrumação do local e atendimento as necessidades dos
artistas nos camarins, durante a realização dos espetáculos;

10 – mão de obra de auxiliar de produção durante as etapas do evento Gira
Cultura, par a execução de tarefas específicas par apoio a produção;
11 – mão de obra de produção para palco para controlar as equipes de apoio
aos técnicos(som, luz, etc); controlar o cumprimento dos roteiros técnicos
previstos e o perfeito funcionamento dos equipamentos e instalações elétricas.

A empresa contrata cumpriu fielmente todos os compromissos assumidos,
nada havendo em nossos registros que possa desabonar sua capacidade
técnica em relação aos serviços contratados.
Brasília-DF., 08 de abril de 2014

Atenciosamente,

