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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER 

Coordenação de Promoção

Plano de trabalho SEI-GDF - SETUL/GAB/SAT/SUPROM/COPROM  

   

  1. DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Proponente: IPCB - INSTITUTO DE PRODUÇÃO SOCIOEDUCATIVO E CULTURAL BRASILEIRO CGC/MF: 03.405.617/0001-85 

Endereço: SCN QD 01, 50 BLOCO E SALA 1009/PARTE A - ASA NORTE, BRASÍLIA-DF       

Cidade: Brasília UF: DF CEP:70.711-903 DDD/Telefone: (61)3039-5770

Conta Corrente: Banco: BRB Agência: Praça de Pagamento: Brasília

Nome do Responsável: RAQUEL CRISTINA RODRIGUES BOMFIM CPF: 832.633.141-49                                                             

CI/Órgão Expedidor: 1649487 SSP-DF Cargo/Função: Presidente

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto Período de Execução

FAB FOUR EXPERIENCE (A HISTÓRIA DOS BEATLES) 10/10/2018 a 10/12/2018

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ATÉ DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018

 

Identificação do Objeto

Realização da exposição FAB FOUR EXPERIENCE (A HISTÓRIA DOS BEATLES) com a trajetória dos Beatles desde 1957 até as carreiras solos de alguns integrantes após o fim da banda em 1969. Serão criadas 10 ambientações com
diversas experiências interativas, reproduzidos conforme os espaços originais da trajetória da banda.

O espaço expositivo será montado dentro do Parkshopping - SAI/SO Área 6580, Guará – DF, no antigo espaço da FNAC.

O período de realização da exposição será de 17 de outubro a 10 de dezembro de 2018, das 13 às 21h de terça a domingo.

O valor dos ingressos será R$ 40,00 inteira e R$ 20,00 meia. Mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, qualquer pessoa paga meia entrada.

Estima-se um público de 22.000 visitantes no total, dentre os quais 2.000 estudantes de escolas pública com acesso gratuito, transporte e kit lanche. Dentre estes, cerca de 200 estudantes serão da Rede de Ensino Especial, voltada para
estudantes com deficiência motora, cognitiva ou comunicacional.
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Além de recursos de emenda distrital, via Termo de Fomento assinado com a Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal, a composição orçamentária prevê recursos da bilheteria gerada com a exposição.

APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

O IPCB - Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro é uma instituição do terceiro setor (termo sociológico utilizado para definir organizações de iniciativa privada, sem fins lucrativos e que prestam serviços de caráter
público), sem fins lucrativos, de fomento à educação e cultura, sediada em Brasília e voltado às questões sociais.

O Instituto foi criado para atuar na área educacional e sociocultural, realizando projetos, pesquisas, oficinas e ações culturais afim de contribuir com a educação em nosso país. O IPCB se dedica também a promover segmentos de nossa
cultura ainda não conhecidos, resgatando patrimônios culturais fragilizados, o que lhe confere a característica de ser, não apenas uma casa de produção, mas um centro de antropologia cultural aplicada.

Fundado pela produtora cultural Joana Praia, em setembro de 1999, em seus quatro primeiros anos contou com a participação fundamental do cineasta Vladimir Carvalho e do jornalista Chico Dias, que contribuíram para sua estruturação. O
foco da ação está na promoção e aperfeiçoamento do desenvolvimento individual e social em atuação própria ou conveniada nas áreas de educação, cultura, cidadania, saúde, tecnologia, meio-ambiente, esporte e lazer. Através de projetos,
pesquisas e ações socioculturais, atuando também como um espaço de apoio e convivência cultural, aberto à comunidade. Seus objetivos são:

Ser um polo de referências e intercâmbio através do fomento à educação, à diversidade, à experimentação, à pesquisa, à produção, à reciclagem e do aprimoramento dos agentes culturais do Distrito Federal.

Promover atividades culturais comunitárias que visem a integração social.

Atrair da comunidade para um convívio cotidiano, com manifestações culturais e atividades artísticas dentro da sede do IPCB.

Valorizar os novos artistas, as novas formas e tendências de criação e expressão.

Entre os projetos realizados de grande relevância estão:

CoMA – Convenção de Música e Arte (2017). Em sua primeira edição, trouxe a Brasília em três dias uma intensa programação, foram mais de 40 atrações musicais, nacionais e internacionais, além performances, uma feira gastronômica, 36
painéis com debates e oficinas, além de um fórum para estimular a promoção de políticas públicas relacionadas às cadeias produtivas da música.

SESI BONECOS (2004 - 2016), o maior Festival de teatro de formas animadas que se tem notícias, com 12 edições, já passou por todas as capitais brasileiras, em algumas por 3 vezes. A programação é extensa e diversificada. Em 12
edições o projeto foi apresentado para mais de 2.200.000 (dois milhões e duzentas mil) pessoas, recorde mundial, mudando substancialmente o cenário do teatro de animação brasileiro.

FITO - Festival Internacional de Teatro de Objetos (2009 – 2015), o primeiro com esta linguagem do Brasil, já foi realizado nas principais capitais Brasileiras. Seu principal conceito é mostrar os objetos do cotidiano inseridos em ideias
e histórias, através da imaginação. O FITO reúne, Mostra Fotográfica, Fotografia, Teatro de Objetos, espaço para a plateia teatralizar o objeto, cenografia temática e interativa, Fito Feira de Objetos Curiosos, shows, orquestra de tambor,
performances e intervenções musicais.

JUSTIFICATIVA

Os Beatles transformaram a música pop do dia para a noite. Com um sucesso comercial sem precedentes, eles abriram caminho para muitos artistas, revolucionando a música e o comportamento de toda uma geração e, consequentemente, as
que vieram após ela. Na metade dos anos 1960 a banda se transformara em liderança da contracultura emergente, com ideais polêmicos e controversos, trazendo à tona novas ideias sociais, sexuais e artísticas. A banda acabou virando um
patrimônio da cultura mundial e hoje é impossível pensar a cultura do século XX sem pensarmos nos Beatles.

A exposição FAB FOUR EXPERIENCE (A HISTÓRIA DOS BEATLES) é uma grande mostra sobre a vida do quarteto de Liverpool. É uma retrospectiva em grandes proporções e ambientações originais sobre como a banda foi e ainda é
de extrema importância não apenas para a música em toda sua abrangência, mas também para a história mundial e para a sociedade. Voltada para todas as idades, a exposição brinda a capital federal com uma experiência totalmente interativa
que consegue embalar todo mundo nos ritmos que seguem em constante sucesso. Com toda a dinâmica da interatividade através da tecnologia, desde as crianças até os idosos irão se divertir, aprender e sentir com mais intensidade o grande
impacto que foi a carreira dos Beatles desde o começo, em Liverpool, até os dias de hoje.

O espaço foi escolhido por ter o tamanho e infraestrutura suficiente para comportar a exposição, com área de aproximadamente 2.500 m². Na cenografia serão exploradas diversas linguagens, além de uma vasta memorabília. 10 diferentes
ambientes serão reproduzidos conforme os espaços originais que fizeram parte da trajetória da banda. Será disponibilizado espaço na tenda climatizada para a montagem de uma Penny Lane Square estilizada (praça fictícia de Liverpool), com
lojas, lanchonetes, e praça de alimentação onde empresas com fornecimentos diversos, desde alimentação até diversão, poderão oferecer seus serviços. Além disso, entre a estrutura necessária, possui vasto estacionamento com vagas para
portadores de necessidades especiais, idosos e gestantes

FAB FOUR EXPERIENCE (A HISTÓRIA DOS BEATLES) é um projeto composto por diferentes ações, alinhadas com o Plano de Turismo Criativo do DF, visando consolidar Brasília como um dos principais roteiros criativos
no Brasil. É sempre importante reforçar que exposições temáticas deste porte historicamente atraem um número massivo de visitantes, ao aliar momentos e personagens paradigmáticos e amplamente reconhecidos pela sociedade com arte,
lazer e entretenimento, e sendo considerados programas para toda a família, unindo diferentes gerações: avós, pais e filhos.

Um dos exemplos mais paradigmáticos de instituições que optaram por promover exposições temáticas de grandes proporções e com isso revolucionou as fronteiras entre turismo e cultura é o MIS – Museu da Imagem e do Som de SP. Nos
últimos anos, o MIS se destacou ao trazer grandes exposições vindas de alguns dos principais centros culturais internacionais, além de idealizar exposições temáticas de grande sucesso que o transformaram no museu de maior público do
Estado.

Em 2014, a exposição Castelo Rá-Tim-Bum (que guarda algumas similaridades com a proposta aqui em tela) ofereceu ao público possibilidades de entrar em diversos ambientes para relembrar os 20 anos do programa transmitido pela TV
Cultura. Prorrogada duas vezes, a mostra recebeu mais de 420 mil visitantes, além de conquistar diversos prêmios, como “Evento do Ano no Guia da Folha”, “Melhor Exposição no G1”; “Melhor exposição na Veja SP” (dados do relatório de
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atividades MIS, disponíveis no endereço http://www.transparenciacultura.sp.gov.br/museu-da-imagem-e-do-som-mis-e-paco-das-artes).

Um dos resultados de tanta visibilidade, foi o crescimento do chamado Turismo Cultural, com o agendamento de roteiros de final de semana na capital com foco na exposição, para um expressivo público formado por moradores de outras
cidades e regiões do Estado. Outras exposições temáticas de expressivo sucesso realizadas pela entidade foram Stanley Kubrick (2013), David Bowie (2014) O mundo de Tim Burton (2016), entre outras.

A exposição FAB FOUR EXPERIENCE (A HISTÓRIA DOS BEATLES) já circulou por diversas capitais, entre as quais São Paulo, Porto Alegre e Goiânia.  Em todas as cidades pelas quais passou foi sucesso de público e mídia.
Para o período da exposição está prevista, no plano de comunicação do evento, uma divulgação direcionada para operadores e agências de turismo do Distrito Federal e do Brasil. Da mesma forma, buscando atrair o turista em
visita a Brasília no período da exposição, será efetivada uma parceria com o Brasília Convention Bureau, que garantirá a divulgação da exposição dentro dos hotéis associados.

Assim, considerando a escassez de eventos com estas características que circulam fora do eixo Rio-São Paulo, o forte apelo do tema e as soluções tecnológicas adotadas para gerar uma experiência inédita e interativa com o público, e
considerando que eventos desta natureza demandam um tempo maior de visitação, justificando um deslocamento maior, podemos prever que a exposição tem grande potencial de atrair um expressivo público de outras regiões motivado pelo
apelo da exposição, fortemente atrelado ao conceito de Turismo Cultural, incluindo grandes cidades de Goiás, como Formosa, Padre Bernardo, Luziânia, Alexânia, ou mesmo cidades na divisa com Minas Gerais e Bahia. Isso sem considerar a
ativação do turismo interno, de moradores das diferentes regiões do DF.

Com expectativa de um público superior a 20.000 pessoas, a exposição FAB FOUR EXPERIENCE (A HISTÓRIA DOS BEATLES) tem grande potencial para movimentar e estimular o mercado da Economia Criativa – vale reforçar que
somente a geração de empregos, somando a estimativa de empregos diretos e indiretos gerados entre equipe técnica, administrativa, artística e todos os fornecedores – estrutura, segurança, limpeza, alimentação, design e comunicação – chega
a cerca de 300 postos de trabalho, a maior parte do DF. Todas atividades produtivas da economia, constituindo, portanto, uma malha ampla e complexa de encadeamento que movimenta a cadeia produtiva do turismo no Distrito Federal.

Por outro lado, o aperfeiçoamento e a capacitação prática para as diferentes funções necessárias na produção, montagem e manutenção de um evento deste porte, é parte inerente do projeto, fundamental para que os benefícios promovidos –
em termos de geração de emprego e renda, por exemplo – fiquem na cidade e fortaleçam a economia do Distrito Federal.

INCLUSÃO SOCIAL, ACESSIBILIDADE, SUSTENTABILIDADE E DESCENTRALIZAÇÃO DA OFERTA CULTURAL:

1. Distribuição de folder educativo para os estudantes, contendo informações sobre os Beatles e sua importância para a cultura, as artes, a música e a história, para utilização em casa ou em sala de aula;

2. Transporte gratuito para 2000 crianças;

3. Kit lanches para 2000 crianças durante a visitação;

4. Parceria com programa de formação de jovens para o mercado de trabalho tais como CIEE e Sebrae;

5. Distribuições de cortesias para visitação à exposição, para os integrantes da Orquestra Brasília Sopro Sinfônica, composta por jovens em situação de vulnerabilidade social, assistidos pelo Projeto Música e Cidadania do Paranoá.

6. Visitas guiadas e mediadas a estudantes da Rede Pública de Ensino de Escolas de Ensino Especial e/ou Instituições públicas de atendimento a pessoas portadoras de deficiência física e/ou intelectual. Contratação remunerada de guia
intérprete de LIBRAS para a monitoria das visitas agendadas por escolas e instituições de alunos especiais.

7. Contratação de pessoas com deficiência para exercerem cargos de monitores/mediadores, sendo estes portadores de deficiência física.

8. Impressão de placas descritivas das obras em BRAILE.

9. Estacionamento com vagas para portadores de necessidades especiais, idosos e gestantes;  

10. Projeto expo gráfico desenhado segundo as normas ABNT de acessibilidade;

11. Doação do material impresso em lona para a Associação Mãos que Criam, localizada na Estrutural, que irá reciclar todo o material, podendo transformá-lo em nécessaire, ecobag, jogo americano, cachepô para plantas, avental, lixeira de
carro, entre outros.

Além das ações acima descritas, serão convidados 06 músicos de Brasília para participarem da gravação de 06 VTs. Os artistas selecionados (a definir) serão artistas brasilienses oriundos de regiões de vulnerabilidade e/ ou afetados por
exclusão por gênero, raça, origem social e/ou condições socioeconômicas, cujas vidas foram influenciadas de alguma maneira pela música e pela história dos Beatles. As declarações dos músicos serão editadas em 1 minuto cada, para
integrarem uma campanha substancial de divulgação da Exposição FAB FOUR EXPERIENCE (A HISTÓRIA DOS BEATLES) (com detalhamento no corpo do projeto) que possa demonstrar que por meio da arte, um cidadão pode
transpor barreiras, superar limitações e restrições e alcançar reconhecimento por parte da sociedade. Entendemos que a veiculação da referida campanha possa surtir resultados positivos perante a sociedade, servindo como exemplo de
superação para pessoas que sofrem violações no campo dos direitos humanos.

PÚBLICO ALVO

A exposição vai alcançar todos os públicos. Ela será realizada para toda a família, sendo a faixa etária do público alvo de 8 a 80 anos. A estimativa de público é de cerca de 20.000 pessoas.

Mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, todas as pessoas que normalmente pagariam entrada inteira, terão o direito a pagar meia entrada. A classificação é livre.

Será disponibilizado atendimento específico a estudantes e professores, com agendamento de visitas guiadas gratuitamente, com transporte e kit lanche. O agendamento também visa atingir estudantes com deficiência visual e auditiva, na
contratação de guias especializados para este público, como tradutores de libra e áudio-descrição.
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3.OBJETIVOS E METAS

Objetivo Geral

Realizar a exposição FAB FOUR EXPERIENCE (A HISTÓRIA DOS BEATLES), democratizando o acesso ao entretenimento de qualidade, contribuindo para a consolidação de Brasília no circuito de Turismo Cultural com a oferta de
eventos de grandes proporções, promovendo o turismo interno, interestadual e a ativação de diferentes elos produtivos do mercado da economia da cultura no DF.

Objetivos específicos

1. Contribuir para a ativação do turismo interno, além do morador de regiões próximas do DF, motivados pelo apelo do Evento, fortemente atrelado ao conceito de Turismo Cultural;

2. Movimentar e estimular o mercado da Economia Criativa com a criação estimada de 300 postos de trabalho na área de serviços, fomentando oportunidades de negócios criativos junto aos empreendedores da cadeia produtiva do turismo
e da cultura;

3. Promover a capacitação prática para as diferentes funções necessárias na produção, recepção, montagem e manutenção de um evento deste porte.

Resultados esperados

As ações alinham-se, principalmente, com um dos segmentos prioritários do Plano de Turismo Criativo do DF: o Turismo Cultural, aqui visto em sua capacidade de fazer circular um público interno, regional e interestadual de turistas
culturais, além de fomentar oportunidades de negócios criativos junto aos empreendedores da cadeia produtiva do turismo e da cultura. Ou seja, eventos culturais de grandes proporções como propulsores de negócios - insumos e serviços - dos
diferentes agentes e elos da corrente que fomentam e executam a produção cultural da cidade, gerando renda e empregos diretos e indiretos.

INDICADORES DE MONITORAMENTO

META 01- Realização da Exposição FAB FOUR EXPERIENCE (A HISTÓRIA DOS BEATLES), de 11/10 a 10/12 de 2018.

ETAPA FASE ESPECIFICAÇÃO MEIOS DE VERIFICAÇÃO

1.1 Contratação de Recursos Humanos Especializados

- Direcionamento geral de produção e gestão;

- Planejamento financeiro e desembolso;

- Execução financeira;

- Execução de produção; e

- Organização documental.

- Relação da Equipe;

- Registro fotográfico;

- Contratos firmados;

- Relatório final.

1.2 Contratação de Locação de Equipamentos, mobiliário e cenografia

- Transporte da Cenografia;

- Locação de equipamentos; e

- Montagem da estrutura do evento conforme projeto.

- Registro fotográfico;

- Contratos firmados; e

- Relatório final.

1.3 Planejamento e Execução do Plano de Comunicação - Desenvolvimento e criação de peças promocionais, com a contratação de equipe para
produção;

- Mobilização de Redes Sociais para divulgação do projeto em mídias sócias (instagran,
facebook, site);

- Assessoria de Imprensa:  divulgação dos projetos nas mídias do Brasil;

- Divulgação das atividades da

programação na imprensa;

- Aplicação da arte no material

(site, mídias sociais, material
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- Plotagens: para compor o cenário da exposição;

- Mídia externa - JC Decoux;

- Mobiliário Urbano;

- Impressão de Cartaz - Backlight -Impressão 4 cores (frente) e 3 cores (verso) - 116 cm
(largura) 171 cm (altura); e

- Produção e Veiculação de spot na Rádio.

gráfico e lonas);

- Clipping de imprensa;

- Clipping de redes sócias;

- Relatório final;

- Registro fotográfico; e

- Registro audiovisual do evento

1.4 Prestação de contas e relatório de execução (não previsto nas planilhas financeiras pois não
haverá despesa extra com a etapa) - Elaboração da prestação de contas e relatórios

- Relatórios de registros fotográficos e
videográficos;

- Levantamento de valoração     de mídia,
clipagem do evento;

- Relatório final;

 

4. Programação

Dividida em 10 alas temáticas, a exposição leva os visitantes aos cenários e às histórias que marcaram a carreira dessa banda, que é uma das maiores de todos os tempos. São diversas experiências interativas, com cenários, fotos, vídeos,
displays, mesas digitalizadoras, óculos de realidade virtual entre outras inovações. Um dos diferenciais dessa exposição são as exibições em realidade virtual que permitem uma experiência em 360° de momentos históricos. Entre uma ala e
outra estão espaços de transição, colaborando para a imersão do público na exposição.

As visitas à exposição FAB FOUR EXPERIENCE (A HISTÓRIA DOS BEATLES) acontecerão de 17 de outubro a 10 de dezembro de 2018, de terça a domingo, das 13h às 21h.

Ambientações:

1. The Quarrymen (Liverpool, 1957)

Uma recriação da área externa da igreja de St. Peter e do caminhão onde o grupo tocou em 1957, ocasião em que John Lennon conheceu Paul McCartney. O visitante entra numa reprodução do exterior da icônica igreja, totalmente ambientada
como uma “quermesse” do final dos anos 50, com bandeirinhas, “barraquinhas” e etc. Em frente à igreja cenográfica, haverá um caminhão dos anos 40/50 estacionado, preparado para o show dos Quarrymen, com instrumentos e
amplificadores antigos arranjados na caçamba, como se o show estivesse há minutos de começar. Os equipamentos ficarão expostos ao visitante durante todo o dia. No lado oposto ao do caminhão, e nas paredes, o visitante tem toda a
informação referente ao Quarryman, à época, à conjuntura histórica do Reino Unido, do mundo e do Brasil, através de totens interativos eletrônicos, fotos, memorabília, etc.

Transição: Matthew St.

Os visitantes passarão por uma réplica da lendária Matthew Street, de Liverpool. Ao final da viela, próximo à parede, uma reprodução da entrada original do “The Cavern Club”.

2. The Cavern Club (1961-1963).

Recriação da casa de shows onde os Beatles se apresentaram 292 vezes logo no começo da banda. Serão reproduzidas duas “caves” do clube, com seus famosos arcos de acabamento em tijolinhos a vista. O visitante será incentivado a assinar
os tijolinhos tendo a mesma experiência que se tem no “The Cavern Club” original em Liverpool. Na primeira “cave”, uma reprodução do palco da casa de shows, da pista de dança, e um telão onde a história do clube será projetada. Na
segunda “cave”, um espaço repleto de totens interativos eletrônicos, fotos, vídeos, memorabília e etc

Transição: Marylebone Train - Trem do filme "A Hard Day's Night" (Os Reis do Iê, Iê, Iê)

Um guia virtual falará sobre as cenas do filme A Hard Day's Night e sobre o embarque dos Beatles de Liverpool a Londres com destino à fama mundial. Aqui o visitante encontrará uma reprodução de um trecho de uma plataforma de estação
de trem londrina dos anos 60. O visitante anda pelo corredor; de um lado, um vagão de trem recortado, do outro, uma parede com várias fotos contando um pouco mais de como os Beatles deixaram a sua região e se consagraram em Londres,
introduzindo a ala “Beatlemania”.

3. Beatlemania

Área circular reproduzindo a explosão da Beatlemania e a expansão do sucesso, primeiro na Europa e depois no mundo todo. Esta ala mostra como os Beatles deixaram de ser só uma banda de rock e se transformaram em fenômeno social e
de mídia. Na primeira metade será mostrada a ascensão dos Beatles na Inglaterra, no palco do London Palladiun. Na metade seguinte, a conquista da América, com a reprodução do palco do Ed Sullivan Show. Em uma parte das paredes,
em mapping, acontece a exibição de alguns vídeos clássicos das meninas gritando nos shows, em imagens gigantescas. A saída dessa ala se dará por uma catraca de estádio de futebol dos anos 1960.



10/10/2018 SEI/GDF - 13701275 - Plano de trabalho

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=16872017&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110010671&infra_hash=ebc26… 6/20

4. Shea Stadium - Experiência com realidade virtual

Sala com totens de apoio com óculos de realidade virtual em 360º. Um filme em realidade virtual conduzirá os visitantes de volta ao melhor assento do Shea Stadium no primeiro concerto no mundo a ser realizado em um estádio.

5. World Tours - Mapa-múndi interativo

Grande corredor interativo digital com as 116 cidades nos 18 países onde os Beatles tocaram entre 1963 e 1966. O visitante atravessará um corredor interativo digital. Ele terá formato de arco, semelhante aos dos aeroportos. Dos dois lados,
plotters com um mapa com todas as 116 cidades onde os Beatles tocaram ao vivo entre 1963 a 1966. Exibição de clipes em vídeo, fotos, pôsteres, tickets, raridades, curiosidades, etc.

6. Sgt. Pepper - Os anos de estúdio

O lendário Estúdio 2 da EMI em Abbey Road será reproduzido na área central da exposição para ambientar o conteúdo relativo aos "anos de estúdio" da banda: fotos, totens interativos, mesas digitalizadoras, displays, etc. Esta ala vai retratar
a época em que eles abandonaram os shows ao vivo e se transformaram em grandes inovadores sonoros. No espaço do estúdio, reproduções de equipamentos (bateria, guitarra, baixo, cítara etc.) e displays fotográficos com imagens dos
Beatles gravando neste período (1967).

7. Yellow Submarine - Uma odisseia em 4D

Uma viagem imersiva onde os visitantes são conduzidos dentro de um lúdico submarino a atravessar os mares do Tempo, dos Monstros e dos Buracos, conduzidos pelo Capitão Fred.

8. Abbey Road - A faixa de travessia

O cenário reproduzirá a calçada da Abbey Road em 1969, com totens e itens de memorabília, os muros, arbustos e parte da rua (com carros estacionados etc.). O visitante poderá tirar foto atravessando a rua, exatamente como a dos Beatles.

9. John, Paul, George e Ringo - Carreiras solo

O penúltimo núcleo da exposição é dedicado às carreiras individuais de John, Paul, George e Ringo. Quatro pequenas áreas distintas e separadas contarão, por meio de projeções e itens de arquivo, sobre a vida e a música dos quatro beatles a
partir de 1970 até os dias de hoje. Uma sala ampla e escura, com fundo preto infinito. A última sala toda branca e uma parede com a letra de Let It Be, um onde haverá apenas um piano branco tocando “Imagine” em looping.

Transição: Strawberry Fields - O antigo muro e os portões do orfanato "Strawberry Fields".

10. Penny Lane Square

A exposição termina conduzindo o visitante para uma Penny Lane Square estilizada (praça fictícia de Liverpool, inspirada na verdadeira Penny Lane Street), com lojas, lanchonetes, e praça de alimentação onde os patrocinadores e apoiadores
podem mostrar seus produtos e serviços dentro do contexto da exposição.

Agendamento de escolas para visita guiada

Escolas da Rede Pública de Ensino, Instituições de assistência, outras escolas, bem como Centros de Ensino Especial de todo o Distrito Federal, e instituições de atendimento a pessoas portadoras de deficiência física e intelectual, serão
convidadas a visitarem a exposição por meio de agendamento, com visita guiada e mediada. A produção da mostra FAB FOUR EXPERIENCE (A HISTÓRIA DOS BEATLES) fará todo agendamento das escolas e instituições. Além dos
convites diretos à escolas, será encaminhado um ofício à Secretaria de Educação informando sobre a exposição e convidando-a para conduzir seus estudantes à visitação da exposição.

Está previsto o atendimento a 2.000 estudantes da Rede Pública de Ensino. Os estudantes passarão por uma experiência histórica-artística-imersiva transportando-se em cada um dos 10 ambientes que percorrerão, como que entra em uma
espécie de "túnel do tempo" no qual, além de viverem a história e trajetória dos Beatles, eles vivenciarão o contexto histórico do mundo e suas transformações pós II Guerra Mundial, e perceberão a influência da banda sobre a mudança de
comportamento de toda uma geração, na década de 60.

Folder Educativo

Como complemento à visitação, os estudantes receberão um folder educativo em formato A3, com 2 dobras, contendo informações sobre a trajetória artística da banda e a contextualização histórica mundial antes e após os Beatles. O material
poderá ser utilizado posteriormente em sala de aula como material complementar para o ensino de história e arte.

Campanha de direitos humanos

Realização de uma campanha que venha a propagar a arte como um direito humano. Inúmeros músicos de Brasília tiveram ou têm suas carreiras pautadas pela influência dos Beatles. A divulgação do projeto Fab Four Experience será feita
contendo uma substancial campanha com vídeos de até um minuto de duração e imagens de artistas brasilienses que superaram dificuldades, discriminação, traumas e outros problemas por meio da música.

As peças serão veiculadas em campanha, por meio das redes sociais do projeto e por meio de compartilhamentos com outras redes de projetos sociais que se desenvolvem no Distrito Federal e Entorno, envolvendo o ensino da música para o
público socialmente vulnerável. Serão gravados spots para rádio contendo as declarações dos artistas participantes, que estarão convidando o grande público a visitar a exposição. Banners e mídia externa serão difusores da campanha por meio
de imagens e slogans.

A Assessoria de Imprensa contratada para a geração de pautas em mídia espontânea para a exposição difundirá os trabalhos dos artistas que participarão da campanha e as redes sociais irão aprofundar informações sobre suas histórias de vida.

5. Responsabilidades da entidade
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1. Inserção da marca Brasília e as logomarcas da SETUL/DF e do GDF em todo e qualquer material de divulgação do evento, seja impresso ou online, desde o início da promoção do evento;

2. Utilização da chancela de CORREALIZAÇÃO para divulgação da marca da SETUL em todo o material de promoção do evento;

3. Divulgação compartilhada do plano de mídia do evento, com a equipe da Subsecretaria de Promoção e Marketing da Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal, visando à divulgação simultânea nas redes
sociais;

4. Utilizar as # indicadas pela Subsecretaria de Promoção e Marketing da Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal nas publicações nas redes sociais do projeto, sendo elas: #SeturDF / #EuAmoBrasilia
#TurismoBSB

5. Ação de promoção do projeto nos CATs – Centros de Atendimento ao Turista;

6. Divulgação em telões, projetores e demais canais de comunicação disponíveis no evento – intervalos, início ou final das atividades – vídeos que promovam o Destino Brasília, fornecido pela equipe da Subsecretaria de Promoção e
Marketing da Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal;

7. Credenciamento da equipe indicada pela SUPROM – da Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal visando à gestão da parceria, o acompanhamento, fiscalização, monitoramento e avaliação, com acesso
irrestrito as áreas do evento por todo o período de ação;

8. Em todos os eventos artísticos, culturais e esportivos promovidos diretamente ou patrocinados com dinheiro público, sejam inseridas placas informativas no local, contendo, de forma visível e compreensível a todos, os dados relativos
ao uso de tais recursos, em especial o órgão responsável pela contratação, a pessoa física e/ou jurídica contratada, bem como os respectivos valores empenhados ou liquidados, se o caso. Tal responsabilidade visa atender a
recomendação conjunta: Termo de Recomendação Conjunta nº 03/2017 – 6ª PRODEP/PROREGs do MINISTÉRIO Público do Distrito Federal e Territórios e que precisa ser acatada,
link: http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/recomendacoes/prodep/Recomendacao_Prodep_Proregs_2017_03.pdf

9. Atender e se adequar a nova legislação relativa aos grandes geradores de lixo (Lei Distrital nº 5610; Decreto 37.568/2016; Instrução Normativa nº 89/2016 do SLU; e Resolução da Adasa nº14/2016);

Tais responsabilidades foram alinhadas com a Subsecretaria de Promoção e Marketing da Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal.

6 – DEMONSTRATIVO DE DESPESAS 

META 1 -  Realização da Exposição FAB FOUR EXPERIENCE (A HISTÓRIA DOS BEATLES)

ETAPA 1 - Contratação de recursos humanos e serviços especializados: equipe principal e fornecedores de serviços envolvidos diretamente na criação, planejamento e execução do evento: produção, administrativo, artístico e
educativo.

ITEM DESCRITIVO
UNID.
DE
MEDIDA

QUANT. OCORRÊNCIA R$
UNID. TOTAL

1.1

Advogado - Prestação de serviços: 
- Analisar e elaborar contratos (aproximadamente 200 unidades), sejam eles com fornecedores/ funcionários ou terceirizados com prestação de serviços no projeto; 
- Analisar documentos visando a adimplência de documentação para formalização de contratos; 
- Analisar documentação pertinente ao processo entre o proponente e o concedente; 
- Representar e defender judicialmente e extra judicialmente a Instituição em possíveis pendências, casa haja necessidade; 
- Acompanhar a execução / cumprimento dos objetos de contratos, propondo e/ou reorientando ações no sentido de garantir o cumprimento das metas preestabelecidas. 
- Elaborar material técnico didático para cumprimento de objetos; 
- Executar outras atividades correlatas, na sua área de atuação. 
- Acompanhar o cumprimento do objeto do termo de fomento, dando pareceres, respostas a consultas, realizar estudos de caso quanto a prestação de contas final do
contrato com o concedente.                                 - Acompanhar o processo de prestação de contas e relatórios finais do projeto, respondendo a quaisquer
diligencias.                                                                                                                                                         Todas as atividades serão realizados durante o período de 3
meses, compreendem a realização do projeto e sua pós produção (preparo de prestação de contas, relatórios de execução e eventuais diligências).

mês 1 3 R$
3.000,00 R$9.000,00

1.2 Produtor Executivo 
Profissional Sênior responsável pelas contratações de fornecedores e prestadores de serviços, 
Cumprir o cronograma e garantir a execução do projeto em conformidade com o planejamento; 
Garantir a pontualidade, qualidade e organização dos serviços e produtos entregues; 

mês 1 3  R$
6.000,00

R$18.000,00

http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/recomendacoes/prodep/Recomendacao_Prodep_Proregs_2017_03.pdf
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Cuidar do relacionamento com o as instituições envolvidas no projeto; 
Garantir o registro e comprovação da execução de todos os serviços e produtos relativos a exposição; 
Cuidar do funcionamento da exposição durante todo período, em todos os aspectos: limpeza, segurança, serviço do educativo, folheteria. 
Acompanhar a equipe na construção dos relatórios e documentos necessários para prestação de contas do projeto; 
Todos os serviços realizados pelo produtor executivo compreendem o período de 3 meses, englobando a produção e a pós produção, até a entrega e acolhimento dos
relatórios finais de prestação de contas.

1.3

Diretor Artístico 
Responsável pela organização de todos os elementos estéticos da exposição; 
Dirige e supervisiona todo o processo de criação e montagem, inspecionando o projeto do arquiteto, a iluminação, os itens de mobiliário, as músicas a serem tocadas, os
vídeos a serem exibidos, a cenografia a ser construída e montada e o material expositivo, para que tudo seja executado de acordo com a concepção artística original, feita
pelo curador; 
Documenta o processo de construção cenográfica e de alinhamento com o que foi detalhado para contratação; 
Desenvolve relatórios de prestação de contas dentro da sua área de atribuições; 
Acompanha o projeto da produção até a pós produção que compreende o período de 3 meses, 
Até a  entrega e aceitação dos relatórios finais de realização do projeto.

mês 1 3  R$
7.000,00 R$21.000,00

1.4 Designer Sênior - Responsável pela criação da identidade visual do projeto e sua adaptação para impressos, plotagem, mídia paga e pela permanente adaptação de todas as
peças de comunicação do projeto durante a pré-produção e todo o período expositivo unidade 1 1  R$

13.985,44 R$13.985,44

1.5 Arquiteto - responsável pelo projeto expositivo com mapa de acessibilidade e pelo projeto luminotécnico, considerando a contratação de profissional Sênior para a
execução de projeto de alta complexidade, com cerca de 2.500m² de área. serviço 1 1  R$

17.695,63 R$17.695,63

1.6
Curador - profissional cuja função é determinar o conteúdo da exposição, normalmente obtido por meio de agrupamentos e articulações de semelhanças ou diferenças
visuais ou conceituais que as obras possam revelar. Para isso, geralmente determina-se um conceito ou tema, (nesse caso o conceito ou tema é "A História dos The
Beatles"), a partir do qual, funcionando como fio condutor, elabora-se o processo para obtenção de uma unidade na mostra. 

Serviço 1 1  R$
15.000,00 R$15.000,00

1.7 Monitores - serão contratados por meio de programas de formação profissional para jovens. Os monitores receberão preparação para conduzirem o público nas visitas
guiadas à exposição. 6 profissionais por período de 5 horas, sendo atendimento de dois turnos diários,total de 10 horas.

pessoa/
diárias 12 47  R$

120,00 R$67.680,00

1.8 Monitor em acessibilidade - Profissional especializado em tradução em LIBRAS - é prevista a permanência de um monitor em LIBRAS por 6 saídas de 6 horas cada, para
visitas monitoradas de escolas, instituições e público portador de deficiência auditiva previamente agendado para a visitação à exposição. 

pessoa/
diárias 4 47  R$

180,00 R$33.840,00

1.9 Assistente de Produção (parceria com programa de formação profissional): contratação de profissional contratado através de parceria com programas de formação
profissional para contratação remunerada de profissionais para atuar na produção do evento (Unidade de medida: diária/12h - 2 meses com 8 profissionais) mês 2 8  R$

2.220,00 R$35.520,00

1.10
Montador (cenógrafo) - coordenador de montagem, desmontagem e manutenção. O trabalho do profissional durará todo o período que antecede a montagem até o período
da desmontagem, pois ele participa também do planejamento todo de execução do projeto de montagem, além de supervisionar a manutenção e reparos de possíveis
avarias no decorrer da exposição, pelo período de três meses

serviço 1 1  R$
10.837,50 R$10.837,50

TOTAL ETAPA 1 R$242.558,57

ETAPA 2 - Contratação de fornecedores de serviços de segurança; locação, montagem e desmontagem de equipamentos, mobiliário e  e cenografia; Aluguel de vans e caminhões; Locação de TVs, tablets, rádios, celulares e
equipamentos de projeção.

 

ITEM DESCRITIVO UNID.
DE
MEDIDA

QUANT. OCORRÊNCIA R$
UNID.

TOTAL
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2.2 Carregadores Montagem e desmontagem - Auxiliar no carregamento de caixas de demais itens necessários (Unidade de medida: diária/12h) diárias 10 15  R$
130,00 R$19.500,00

2.3 Cenografia - Contratação de empresa especializada na construção de cenário para a execução do projeto expográfico de alta complexidade elaborado pelo arquiteto,
contendo 10 alas temáticas erguidas na área interna da tenda com cerca de 2.500m² de área coberta, conforme se pode verificar o esboço do projeto. m2 2500 1  R$ 64,00 R$160.000,00

2.6 Segurança - previsão de contratação de 04 seguranças pessoa/
diárias 4 47  R$

160,00 R$30.080,00

2.7 Brigada/Bombeiro - 02 brigadistas pelo período de 47 dias, para atendimentos de emergência, caso surjam. 02 por turno de 6horas, sendo 12 horas por dia diárias 4 47  R$
140,00 R$26.320,00

2.8

Aluguel de Caminhões - São 02 caminhões de carga que viajarão 1200km/vinda de Mogi das Cruzes/SP para Brasília/DF e 1200km/volta de Brasília/DF para Mogi das
Cruzes/SP, com o intuito de trazer e levar material cenográfico previamente preparado nos galpões em Mogi das Cruzes/SP. Serão duas viagens, a primeira, em Outubro,
para coletar o material no galpão em Mogi das Cruzes/SP e entrega-lo em Brasília/DF, a segunda, em Dezembro, para devolver o material de Brasília/DF para Mogi das
Cruzes/SP. A Carga será transportada em caminhão Truck e no valor está incluso o seguro da mesma e embalagens das peças.

KM 2400 2  R$ 6,80 R$32.640,00

2.9 Locação de 12 tablets - SANSUNG  Tela 9 polegadas - OS Android, 
Conectividade Wi-Fi,  9,6”, para compor a proposta interativa da exposição, nas alas: diárias 12 47  R$ 50,00 R$28.200,00

2.10 Locação de 12TVs  LED 40'  - Locação, instalação e manutenção de smart TV LED 40" Full HD, com entradas USB e HDMI, com suporte de chão / parede. diárias 12 47  R$ 74,97 R$42.283,08

2.11 Locação de 10 fones de ouvido com fio para área de áudio visual diárias 10 47  R$ 25,75 R$12.102,50

2.12 Plotagens (Recortes de vinil para textos) - Impressão, instalação, e desinstalação das peças. m² 1 100  R$ 49,95 R$4.995,00

2.13 Plotagens (Lonas Vinílicas)  - Impressão de lona para ambientação e sinalização do espaço expositivo, bem como instalação e desinstalação das peças. m² 1 450  R$ 42,33 R$19.048,50

2.14 Plotagens (adesivos impressos) - Impressão de adesivos para sinalização interna da exposição, e ação educativa , bem como instalação e desinstalação das peças. m² 1 1245  R$ 37,64 R$46.861,80

TOTAL ETAPA 2 R$422.030,88

ETAPA 3 - Planejamento e Execução do Plano de Comunicação: Assessoria de Imprensa; Comunicação e redes sociais; Compra de Mídia; produção audiovisual: spots de vídeo.

ITEM DESCRITIVO
UNID.
DE
MEDIDA

QUANT. OCORRÊNCIA R$
UNID. TOTAL

3.1 Assessoria de imprensa e comunicação – Prestação de serviços de: 
- Promoção do relacionamento com a imprensa, fazendo o intercâmbio entre os jornalistas e os organizadores e os meios de comunicação jornalístico, TV, Rádio; 
- Serviço DE PRESS RELEASE: elaboração de 10 (dez) releases com textos informativos divulgados por assessorias de imprensa para informar, anunciar, contestar,
esclarecer ou responder à mídia sobre algum fato que envolva o assessorado; 
- Preparar pré pautas para entrevistas e balanços da agenda; 
- Estudo da exposição, bem como estrutura do evento, atrações e programação diária da exibição pública, além de dados sobre a cidade, impacto econômico do evento para
Brasília, entre outros assuntos; 

mês 1 2  R$
25.900,00

R$51.800,00
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- Criação de mailing List, para envia comunicados, notas, credenciais com o propósito de incentivar a publicação de determinada informação. 
- Agendar/ Acompanhar entrevistas do curador com os meios de comunicação; 
- Serviço especializado em comunicação em redes sociais (Facebook, Instagram). que será responsável pela inserção de conteúdo informativo do projeto nas redes, e pelo
compartilhamento de notícias, viralizando a divulgação da exposição; 
- Assessor quanto ao canal de respostas e esclarecimentos de dúvidas da exposição; 
- Pagamento de Impulsionamento nos canais de Facebook; 
- Criação e veiculação de 20 post’s Facebook e 30 post’s no Instagram, 05 campanhas de divulgação de gerenciadores de anúncio e - Criação de 10 vídeos informativos da
exposição; 
- Criação de 03 SPOT de rádio (30 segundos) locução e trilha; 
- Entrega final dos relatórios semanais e relatório final com informações do quantitativo de impulsionamentos e público alcançado; 
- Preparar clipping impresso e on-line, valoração de mídia e relatório final de mídia espontânea para relatório de prestação de contas; 
- Registro fotográfico diário (47 dias) de exposição; 
- Registro fotográfico comprovatório para relatórios de  prestação de contas; 
- Entrega do registro fotográfico em DVD das fotos tratadas em alta resolução, separadas por grupo de visitas, e alas da exposição. 
Os serviços serão executados da produção até a pós produção, os valores foram contratados conjuntamente visando a economicidade do valor nos serviços prestados.

3.2 Web Designer: Profissional/empresa responsável pelo desenvolvimento de website oficial do projeto contendo todas informações do projeto. Inclui custos de hospedagem
do site. Criação e manutenção do site - Implementação do site - https://www.históriadosbeatles.com.br. serviço 1 1  R$

10.000,00 R$10.000,00

3.3 Camisetas - Malha 100% Algodão Fio 30/1 - CAMISETA DE MANGAS CURTAS, decote redondo, confeccionada em tecido 100% algodão na cor branca com logomarca
do evento 30 cm x 15 cm (frente) e logos nas costas. Estampa: serigrafia (silk screen 8/8) colorida, frente e costas. unidade 100 1  R$ 29,16 R$2.916,00

3.4 Veiculação de spot - Rádio Transamérica FM unidade 100 1  R$ 40,00 R$4.000,00

3.5 Jornal Metro - 01 página unidade 2 1  R$
1.500,00 R$3.000,00

3.6 Mídia externa - JC Decoux - Mobiliário Urbano verba 1 1  R$
50.000,00 R$50.000,00

3.7 Impressão de Cartaz - Backlight - Impressão 4 cores (frente) e 3 cores (verso) Impressão Digital 300 DPI (mínimo) Papel Couché fosco 2 lados - 150gr Tamanho cartaz:
119 cm (largura) x 174 cm (altura) Área de impressão: 118,5 cm (largura) x 174 cm (altura) Área visível: 116 cm (largura) 171 cm (altura) unidade 160 1  R$ 35,00 R$5.600,00

3.8 Impressão de Folder Educativo - formato aberto 42x29,7cm e formato fechado 14,0x29,7cm. 1 Lâmina em papel Couche Fosco certificado FC 150 g/m² em 4x4 cores.
Acabamentos: prova digital, gra ação de chapas CTP, dobrado. Finalizações: empacotado, refilado. unidade 7500 1  R$ 1,44 R$10.800,00

3.9 Impressão de Postais - formato aberto 10x15cm e formato fechado 10,0x15,0cm. 1 Lâmina em papel Cartão Supremo Duo Design 350g/m² em 4x1 cores. Acabamentos:
prova digital, gravação de chapas CTP. Finalizações: empacotado, refilado. unidade 10000 1  R$ 1,21 R$12.100,00

3.10 Impressão de Convites - formato aberto 15x21cm e formato fechado 15,0x21,0cm. 1 Lâmina em papel Cartão Supremo Duo Design FSC 350 g/m² em 4x4 cores.
Acabamentos: prova digital, gravação de chapas CTP. Finalizações: empacotado, refilado, manusear em saco plástico. unidade 210 1  R$ 4,00 R$840,00

TOTAL ETAPA 3 R$151.056,00

ETAPA 4 - Prestação de Contas e Relatório R$0,00

TOTAL GERAL R$815.645,45
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7 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

METAS  Duração

META 01 Pré Produção e Realização da Exposição FAB FOUR EXPERIENCE (A HISTÓRIA DOS BEATLES), de 10/10 a 10/12 de 2018 Mês

 ETAPAS  Início Término

1

1.1 Contratação de Recursos Humanos e Serviços Especializados Out/2018 Dez/ 2018

1.2 Contratação de Locação de Equipamentos, mobiliário e cenografia Out/2018 Dez/ 2018

1.3 Planejamento e Execução do Plano de Comunicação Out/2018 Dez/ 2018

1.4 Prestação de contas e relatório de execução Out/2018 Dez/ 2018

 

8 – CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

META 01 Pré Produção e Realização da Exposição FAB FOUR EXPERIENCE (A HISTÓRIA DOS BEATLES), de 10/10 a 10/12 de 2018

1

 

ETAPAS FASES CONCEDENTE CONVENENTE

1.1 Contratação de Recursos Humanos e Serviços Especializados R$242,558,57 R$0,00

1.2 Contratação de Locação de Equipamentos, mobiliário e cenografia R$422.030,88 R$0,00

1.3 Planejamento e Execução do Plano de Comunicação R$151.056,00 R$0,00

1.4 Prestação de contas e relatório de execução 0,00 R$0,00

                                                                                                                                                         TOTAL R$815.645,45 R$0,00

 

9 – PLANO DE APLICAÇÃO

META 1 Realização da Exposição FAB FOUR EXPERIENCE (A HISTÓRIA DOS BEATLES)

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
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33.50.41 Contratação de recursos humanos e Serviços especializados R$242.558,57

33.50.41 Contratação de Locação de Equipamentos, mobiliário e cenografia. R$422.030,88

33.50.41 Planejamento e Execução do Plano de Comunicação R$151.056,00

33.50.41 Prestação de Contas e Relatório de execução R$0,00

                                                                                                                                                                                                                    VALOR TOTAL R$815.645,45

 

10 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

META 1 - Realização da Exposição FAB FOUR EXPERIENCE – A história dos Beatles OUT/2018 NOV/2018

ETAPA 1 - Contratação de Recursos Humanos e Serviços Especializados R$ 242.558,57 R$ 0,00

ETAPA 2 - Contratação de Locação de equipamentos, mobiliário e cenografia R$ 422.030,88 R$0,00

ETAPA 3 - Planejamento e Execução do Plano de Comunicação R$ 151.056,00 R$0,00

ETAPA 4 - Prestação de Contas e Relatório de Execução             - R$0,00

                                                                                                                                       TOTAL R$ 815.645,45 R$0,00

 

11 – PLANILHA GLOBAL E DE RECEITAS E DESPESAS COM AS REFERÊNCIAS DE FONTES E RECURSOS

META 1 -  Realização da Exposição FAB FOUR EXPERIENCE (A HISTÓRIA DOS BEATLES)

ETAPA 1 - Contratação de recursos humanos e serviços especializados: equipe principal e fornecedores de serviços envolvidos diretamente na criação,

planejamento e execução do evento: produção, administrativo, artístico e educativo.

ÍTEM DESCRITIVO UNID. DE
MEDIDA QUANT. OCORRÊNCIA R$ UNID. TOTAL

FOMENTO
TOTAL
BILHETERIA REFERÊNCIA DA OSC

1.1 Advogado - Prestação de serviços: 
- Analisar e elaborar contratos (aproximadamente 200 unidades), sejam eles com
fornecedores/ funcionários ou terceirizados com prestação de serviços no projeto; 
- Analisar documentos visando a adimplência de documentação para formalização de
contratos; 

mês 1 3  R$ 3.000,00 R$9.000,00 R$0,00 Cotação de Preço
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- Analisar documentação pertinente ao processo entre o proponente e o concedente; 
- Representar e defender judicialmente e extra judicialmente a Instituição em possíveis
pendências, casa haja necessidade; 
- Acompanhar a execução / cumprimento dos objetos de contratos, propondo e/ou
reorientando ações no sentido de garantir o cumprimento das metas preestabelecidas. 
- Elaborar material técnico didático para cumprimento de objetos; 
- Executar outras atividades correlatas, na sua área de atuação. 
- Acompanhar o cumprimento do objeto do termo de fomento, dando pareceres,
respostas a consultas, realizar estudos de caso quanto a prestação de contas final do
contrato com o concedente.                                 - Acompanhar o processo de prestação
de contas e relatórios finais do projeto, respondendo a quaisquer
diligencias.                                                                                                                         
                               Todas as atividades serão realizados durante o período de 3 meses,
compreendem a realização do projeto e sua pós produção (preparo de prestação de
contas, relatórios de execução e eventuais diligências).

1.2

Produtor Executivo 
Profissional Senior responsável pelas contratações de fornecedores e prestadores de
serviços, 
Cumprir o cronograma e garantir a execução do projeto em conformidade com o
planejamento; 
Garantir a pontualidade, qualidade e organização dos serviços e produtos entregues; 
Cuidar do relacionamento com o as instituições envolvidas no projeto; 
Garantir o registro e comprovação da execução de todos os serviços e produtos
relativos a exposição; 
Cuidar do funcionamento da exposição durante todo período, em todos os aspectos:
limpeza, segurança, serviço do educativo, folheteria. 
Acompanhar a equipe na construção dos relatórios e documentos necessários para
prestação de contas do projeto; 
Todos os serviços realizados pelo produtor executivo compreendem o período de 3
meses, englobando a produção e a pós produção, até a entrega e acolhimento dos
relatórios finais de prestação de contas.

mês 1 3  R$ 6.000,00 R$18.000,00 R$0,00 Cotação de Preço

1.3

Diretor Artístico 
Responsável pela organização de todos os elementos estéticos da exposição; 
Dirige e supervisiona todo o processo de criação e montagem, inspecionando o projeto
do arquiteto, a iluminação, os itens de mobiliário, as músicas a serem tocadas, os
vídeos a serem exibidos, a cenografia a ser construída e montada e o material
expositivo, para que tudo seja executado de acordo com a concepção artística original,
feita pelo curador; 
Documenta o processo de construção cenográfica e de alinhamento com o que foi
detalhado para contratação; 
Desenvolve relatórios de prestação de contas dentro da sua área de atribuições; 
Acompanha o projeto da produção até a pós produção que compreende o período de 3
meses, 
Até a  entrega e aceitação dos relatórios finais de realização do projeto.

mês 1 3  R$ 7.000,00 R$21.000,00 R$0,00 Cotação de Preço

1.4

Designer Sênior - Responsável pela criação da identidade visual do projeto e sua
adaptação para impressos, plotagem, mídia paga e pela permanente adaptação de todas
as peças de comunicação do projeto durante a pré-produção e todo o período
expositivo

unidade 1 1  R$ 13.985,44 R$13.985,44 R$0,00 Cotação de Preço

1.5
Arquiteto - responsável pelo projeto expositivo com mapa de acessibilidade e pelo
projeto luminotécnico, considerando a contratação de profissional Sênior para a
execução de projeto de alta complexidade, com cerca de 2.500m² de área.

serviço 1 1  R$ 17.695,63 R$17.695,63 R$0,00 Cotação de Preço
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1.6 Curador - profissional cuja função é determinar o conteúdo da exposição, normalmente
obtido por meio de agrupamentos e articulações de semelhanças ou diferenças visuais
ou conceituais que as obras possam revelar. Para isso, geralmente determina-se um
conceito ou tema, (nesse caso o conceito ou tema é "A História dos The Beatles"), a
partir do qual, funcionando como fio condutor, elabora-se o processo para obtenção de
uma unidade na mostra. 

Serviço 1 1  R$ 15.000,00 R$15.000,00 R$0,00 Cotação de Preço

1.7

Monitores - serão contratados por meio de programas de formação profissional para
jovens. Os monitores receberão preparação para conduzirem o público nas visitas
guiadas à exposição. 6 profissionais por período de 5 horas, sendo atendimento de dois
turnos diários,total de 10 horas.

pessoa/ diárias 12 47  R$ 120,00 R$67.680,00 R$0,00
Ref. tabela FGV-2012 (cod.159 - ser
R$152,69/semana. Corrigido pelo IG
R$220,47/semana. Total 881,88/mês

1.8

Monitor em acessibilidade - Profissional especializado em tradução em LIBRAS - é
prevista a permanência de um monitor em LIBRAS por 6 saídas de 6 horas cada, para
visitas monitoradas de escolas, instituições e público portador de deficiência auditiva
previamente agendado para a visitação à exposição. 

pessoa/ diárias 4 47  R$ 180,00 R$33.840,00 R$0,00 Ref. Tabela do Sindicato dos Traduto

1.9

Assistente de Produção (parceria com programa de formação profissional): contratação
de profissional contratado através de parceria com programas de formação profissional
para contratação remunerada de profissionais para atuar na produção do evento
(Unidade de medida: diária/12h - 2 meses com 8 profissionais)

mês 2 8  R$ 2.220,00 R$35.520,00 R$0,00 Cotação de Preço

1.10

Montador (cenógrafo) - coordenador de montagem, desmontagem e manutenção. O
trabalho do profissional durará todo o período que antecede a montagem até o período
da desmontagem, pois ele participa também do planejamento todo de execução do
projeto de montagem, além de supervisionar a manutenção e reparos de possíveis
avarias no decorrer da exposição, pelo período de três meses

serviço 1 1  R$ 10.837,50 R$10.837,50 R$0,00 Cotação de Preço

1.11 Contador mês 1 2  R$ 1.229,00 R$0,00 R$2.458,00 Ref. tabela FGV-2012 (cod.149 - mã
R$1.688,39/mês. Corrigido pelo IGP

1.12

Arte-educador e coordenador dos monitores - profissional responsável pelo
treinamento e acompanhamento diário dos monitores em suas atividades de
conduzirem o público durante a visitação da exposição, conduzindo o visitante pelo
conteúdo histórico artístico da exposição. Responsável também pelo desenvolvimento
do conteúdo do folder educativo do projeto.

semana 1 6  R$ 1.588,30 R$0,00 R$9.529,80
Ref. tabela FGV-2012 (cod.83 - mão
R$1.100,00/semana. Corrigido pelo 
R$1.588,30/semana

1.13

Assistentes de montagem - 6 profissionais técnicos especializados em construção e
montagem de exposições de alta complexidade, que auxiliarão na montagem das peças
que sairão da cidade sede do proprietário e detentor de direitos sobre a exposição Fab
Four Experience. Trabalharão pelo período de 25 dias, sendo 2 dias de carregamento e
vinda do caminhão com as peças de montagem que virão previamente preparadas, 16
dias de montagem, 4 dias de desmontagem, 2 dias de carregamento e volta do
caminhão para São Paulo, mais 1 dia de descarga do material.

diária 6 25  R$ 211,45 R$0,00 R$31.717,50

Ref. tabela FGV-2012 (cod.22 - mão
R$1.016,44/semana. Corrigido pelo 
R$1.480,12/semana = R$211,45/dia.
dias = R$5.286,25/pessoa

1.14 Iluminador - Contratação de 2 iluminadores, especializados em projetos de alta
complexidade para a implementação do projeto luminotécnico elaborado pelo
arquiteto contratado. A exposição Fab Four Experience possui uma área de cerca de
2500m², contendo 10 alas temáticas que reproduzem diferentes épocas na carreira dos
Beatles, sendo que cada ala possui cenografia e iluminação específica, caracterizando
cada ambiente. Os iluminadores trabalharão por 201 dias, sendo 16 de montagem e 4
dias de desmontagem.

semana 3 2  R$ 2.630,00 R$0,00 R$15.780,00 Ref. tabela FGV-2012 (cod.73- mão-
R$1.822,02/semana. Corrigido pelo 
R$2.630,83/semana = R$7890,09/3 s
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1.15
serviço de filmagem para registro do evento, com entrega de material editado para
comprovações de divulgação.  Captura de imagens na abertura do evento, durante as
visitas escolares e eventos.

diária 1 28  R$ 1.114,00 R$0,00 R$31.192,00
Ref. tabela FGV-2012-serviços (cod.
para evento - incluindo fotógrafo - co
revelação. 100 fotos - 20x30cm). R$

1.16
Serviços de limpeza especializada em coleta seletiva - contratação de equipe
permanente, responsáveis pela limpeza, reposição de material de coleta, recolhimento
de material reciclável e não reciclável.

mês 2 3  R$ 1.280,00 R$0,00 R$7.680,00 valor de mercado

1.17 Manutenção do espaço e da estrutura - despesas previstas com reposição de material e
correções de avarias no material expositivo serviço 1 1  R$ 3.000,00 R$0,00 R$3.000,00 valor de mercado

1.18 Seguro (pessoas, obras e equipamentos - especificar) título 1 1  R$ 4.990,00 R$0,00 R$4.990,00 valor de mercado

1.19

Produção de conteúdo audiovisual para exibição nas TVs e equipamentos de projeção,
bem como nos tablets que compõem parte das alas da exposição. OBS: NÂO se trata
da produção dos vídeos integrantes da campanha de direitos humanos que será
substancialmente veiculada nos meios de comunicação. Trata-se da produção dos
conteúdos em audiovisual descritos no corpo do projeto, referentes às alas:II Guerra
Mundial, The Quarrymen (Liverpool, 1957), The Cavern Club – A “casa” dos Beatles,
TRANSIÇÃO: Marylebone Train - Trem do filme "A Hard Day's Night" (Os Reis do
Iê, Iê, Iê), Beatlemania Shea Stadium - Experiência com realidade virtual, World Tours
- apa-múndi Sgt. Pepper - Os anos de estúdio Yellow Submarine - Uma odisseia em
4D e John, Paul, George e Ringo - Carreiras solo

serviço 9 1  R$ 4.500,00 R$0,00 R$40.500,00 valor de mercado

1.20
Placas em BRAILE - contendo as especificações técnicas das obras impressas
exibidas, formato 10x15 em placas acrílicas ou metálicas, incluindo instalação,
manutenção de assim necessário e desinstalação ao final do período do projeto.

unidade 1 400  R$ 8,00 R$0,00 R$3.200,00 Cotação de Preço

1.21 Aluguel de ônibus para traslado de cerca de 2.000 estudantes da Rede Pública de
ensino, em visitação à exposição. unidade 50 1  R$ 600,00 R$0,00 R$30.000,00 valor de mercado

1.22 Kit lanches para estudantes - é prevista a condução de cerca de 2.000 estudantes em
visitação à exposição. Estes receberão transporte e lanches. unidade 2.000 1  R$ 7,00 R$0,00 R$14.000,00 valor de mercado

SUBTOTAL ETAPA 1 R$242.558,57 R$194.047,30 R$436.605,87

ETAPA 2 - Contratação de fornecedores de serviços de segurança; locação, montagem e desmontagem de equipamentos, mobiliário e cenografia; Aluguel de vans e caminhões; Locação de TVs, tablets, rádios, celulares e equipamen

ÍTEM DESCRITIVO UNID. DE
MEDIDA QUANT. OCORRÊNCIA R$ UNID. TOTAL

FOMENTO
TOTAL
BILHETERIA REFERÊNCIA

2.1 Eletricista - uma exposição de alta complexidade que conterá, equipamentos,
multimídia, TVs, tablets, equipamento de som, além da iluminação especialmente
projetada para cada ambiente. Requer uma equipe de 3 eletricistas que trabalharão de
maneira coordenada pelo período de 30 dias, sendo 16 dias de montagem, 4 de
desmontagem, e 10 dias de reparos e manutenção da parte elétrica da exposição.
Substituição de cabeamentos, troca de lâmpadas e fusíveis, entre outros. Os

mês 1 3  R$ 2.100,00 R$0,00 R$6.300,00 Ref. tabela FGV-2012 (cod.66- mão-
R$1.016,44/semana. Corrigido pelo 
=R$1.480,12/semana = R$5.920,48/m
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profissionais deverá estar em intenso trabalho para conferir, também, a segurança da
exposição.

2.2 Carregadores Montagem e desmontagem - Auxiliar no carregamento de caixas de
demais itens necessários (Unidade de medida: diária/12h) diárias 10 15  R$ 130,00 R$19.500,00 R$0,00 Exposição de Artes - Carregador - D

http://sistemas.cultura.gov.br/compar

2.3

Cenografia - Contratação de empresa especializada na construção de cenário para a
execução do projeto expográfico de alta complexidade elaborado pelo arquiteto,
contendo 10 alas temáticas erguidas na área interna da tenda com cerca de 2.500m² de
área coberta, conforme se pode verificar o esboço do projeto.

m2 2500 1  R$ 64,00 R$160.000,00 R$0,00 Cotação de Preço

2.4 A.R.T - Anotação de Responsabilidade Técnica = 1 x R$5.000,00 serviço 1 1  R$ 5.000,00 R$0,00 R$5.000,00 Cotação de Preço

2.5

Serviço de despachante: responsável por acompanhar todo o processo de
licenciamento para liberação do alvará eventual do projeto: supervisionar e
encaminhar documentação aos órgãos competentes, acompanhar vistorias técnicas
com os pagamentos de taxas incluso

serviço 1 1  R$ 4.000,00 R$0,00 R$4.000,00 Cotação de Preço

2.6 Segurança - previsão de contratação de 04 seguranças pessoa/ diárias 4 47  R$ 160,00 R$30.080,00 R$0,00 Cotação de Preço

2.7 Brigada/Bombeiro - 02 brigadistas pelo período de 47 dias, para atendimentos de
emergência, caso surjam. 02 por turno de 6horas, sendo 12 horas por dia diárias 4 47  R$ 140,00 R$26.320,00 R$0,00 Cotação de Preço

2.8

Aluguel de Caminhões - São 02 caminhões de carga que viajarão 1200km/vinda de
Mogi das Cruzes/SP para Brasília/DF e 1200km/volta de Brasília/DF para Mogi das
Cruzes/SP, com o intuito de trazer e levar material cenográfico previamente preparado
nos galpões em Mogi das Cruzes/SP. Serão duas viagens, a primeira, em Outubro, para
coletar o material no galpão em Mogi das Cruzes/SP e entrega-lo em Brasília/DF, a
segunda, em Dezembro, para devolver o material de Brasília/DF para Mogi das
Cruzes/SP. A Carga será transportada em caminhão Truck e no valor está incluso o
seguro da mesma e embalagens das peças.

KM 2400 2  R$ 6,80 R$32.640,00 R$0,00 Cotação de Preço

2.9 Locação de 12 tablets - SANSUNG  Tela 9 polegadas - OS Android, 
Conectividade Wi-Fi,  9,6”, para compor a proposta interativa da exposição, nas alas: diárias 12 47  R$ 50,00 R$28.200,00 R$0,00 Cotação de Preço

2.10 Locação de 12TVs  LED 40'  - Locação, instalação e manutenção de smart TV LED
40" Full HD, com entradas USB e HDMI, com suporte de chão / parede. diárias 12 47  R$ 74,97 R$42.283,08 R$0,00 Cotação de Preço

2.11 Locação de 10 fones de ouvido com fio para área de áudio visual diárias 10 47  R$ 25,75 R$12.102,50 R$0,00 Cotação de Preço

2.12 Plotagens (Recortes de vinil para textos) - Impressão, instalação, e desinstalação das
peças. m² 1 100  R$ 49,95 R$4.995,00 R$0,00 Cotação de Preço

2.13 Plotagens (Lonas Vinílicas)  - Impressão de lona para ambientação e sinalização do
espaço expositivo, bem como instalação e desinstalação das peças. m² 1 450  R$ 42,33 R$19.048,50 R$0,00 Cotação de Preço

2.14 Plotagens (adesivos impressos) - Impressão de adesivos para sinalização interna da
exposição, e ação educativa , bem como instalação e desinstalação das peças.

m² 1 1245  R$ 37,64 R$46.861,80 R$0,00 Cotação de Preço
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2.15 Locação deu uso de área de  2500m2 pelo período de 17/10/2018 a 10/12/2018 m² 2500 1  R$ 60,00 R$0,00 R$150.000,00 valor de mercado

SUBTOTAL ETAPA 2 R$422.030,88 R$165.300,00 R$587.330,88

ETAPA 3 - Planejamento e Execução do Plano de Comunicação: Assessoria de Imprensa; Comunicação e redes sociais; Compra de Mídia; produção audiovisual: spots de vídeo.

ÍTEM DESCRITIVO
UNID.
DE
MEDIDA

QUANT. OCORRÊNCIA R$ UNID. TOTAL
FOMENTO

TOTAL
BILHETERIA REFERÊNCIA

3.1

Assessoria de imprensa e comunicação – Prestação de serviços de: 
-  Promoção do relacionamento com a imprensa, fazendo o intercâmbio entre os
jornalistas e os organizadores e os meios de comunicação jornalístico, TV, Rádio; 
- Serviço DE PRESS RELEASE: elaboração de 10 (dez) releases com textos
informativos divulgados por assessorias de imprensa para informar, anunciar,
contestar, esclarecer ou responder à mídia sobre algum fato que envolva o assessorado; 
- Preparar pré pautas para entrevistas e balanços da agenda; 
- Estudo da exposição, bem como estrutura do evento, atrações e programação diária
da exibição pública, além de dados sobre a cidade, impacto econômico do evento para
Brasília, entre outros assuntos; 
- Criação de mailing List, para envia comunicados, notas, credenciais com o propósito
de incentivar a publicação de determinada informação. 
- Agendar/ Acompanhar entrevistas do curador com os meios de comunicação; 
- Serviço especializado em comunicação em redes sociais (Facebook, Instagram). que
será responsável pela inserção de conteúdo informativo do projeto nas redes, e pelo
compartilhamento de notícias, viralizando a divulgação da exposição; 
- Assessor quanto ao canal de respostas e esclarecimentos de dúvidas da exposição; 
- Pagamento de Impulsionamento nos canais de Facebook; 
- Criação e veiculação de 20 post’s Facebook e 30 post’s no Instagram, 05 campanhas
de divulgação de gerenciadores de anúncio e - Criação de 10 vídeos informativos da
exposição; 
- Criação de 03 SPOT de rádio (30 segundos) locução e trilha; 
- Entrega final dos relatórios semanais e relatório final com informações do
quantitativo de impulsionamentos e público alcançado; 
- Preparar clipping impresso e on-line, valoração de mídia e relatório final de mídia
espontânea para relatório de prestação de contas; 
- Registro fotográfico diário (47 dias) de exposição; 
- Registro fotográfico comprovatório para relatórios de  prestação de contas; 
- Entrega do registro fotográfico em DVD das fotos tratadas em alta resolução,
separadas por grupo de visitas, e alas da exposição. 
Os serviços serão executados da produção até a pós produção, os valores foram
contratados conjuntamente visando a economicidade do valor nos serviços prestados.

mês 1 2  R$ 25.900,00 R$51.800,00 R$0,00 Cotação de Preço

3.2

Web Designer: Profissional/empresa responsável pelo desenvolvimento de website
oficial do projeto contendo todas informações do projeto. Inclui custos de hospedagem
do site. Criação e manutenção do site - Implementação do site -
https://www.históriadosbeatles.com.br,

serviço 1 1  R$ 10.000,00 R$10.000,00 R$0,00 Cotação de Preço

3.3 Camisetas - Malha 100% Algodão Fio 30/1 - CAMISETA DE MANGAS CURTAS,
decote redondo, confeccionada em tecido 100% algodão na cor branca com logomarca
do evento 30 cm x 15 cm (frente) e logos nas costas. Estampa: serigrafia (silk screen
8/8) colorida, frente e costas.

unidade 100 1  R$ 29,16 R$2.916,00 R$0,00 Exposição de Artes - Camisetas - DF - Ref.
http://sistemas.cultura.gov.br/comparar/salicn
valor mínimo apontado para camisetas (R$, n
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mercado. Apontamos um valor intermediário
médio apresentados na tabela.

3.4 Veiculação de spot - Rádio Transamérica FM unidade 100 1  R$ 40,00 R$4.000,00 R$0,00 Cotação de Preço

3.5 Jornal Metro - 01 página unidade 2 1  R$ 1.500,00 R$3.000,00 R$0,00 Cotação de Preço

3.6 Mídia externa - JC Decoux - Mobiliário Urbano verba 1 1  R$ 50.000,00 R$50.000,00 R$0,00 Cotação de Preço

3.7

Impressão de Cartaz - Backlight - Impressão 4 cores (frente) e 3 cores (verso)
Impressão Digital 300 DPI (mínimo) Papel Couché fosco 2 lados - 150gr Tamanho
cartaz: 119 cm (largura) x 174 cm (altura) Área de impressão: 118,5 cm (largura) x
174 cm (altura) Área visível: 116 cm (largura) 171 cm (altura)

unidade 160 1  R$ 35,00 R$5.600,00 R$0,00 Cotação de Preço

3.8

Impressão de Folder Educativo - formato aberto 42x29,7cm e formato fechado
14,0x29,7cm. 1 Lâmina em papel Couche Fosco certificado FC 150 g/m² em 4x4
cores. Acabamentos: prova digital, gra ação de chapas CTP, dobrado. Finalizações:
empacotado, refilado.

unidade 7500 1  R$ 1,44 R$10.800,00 R$0,00 Cotação de Preço

3.9
Impressão de Postais - formato aberto 10x15cm e formato fechado 10,0x15,0cm. 1
Lâmina em papel Cartão Supremo Duo Design 350g/m² em 4x1 cores. Acabamentos:
prova digital, gravação de chapas CTP. Finalizações: empacotado, refilado.

unidade 10000 1  R$ 1,21 R$12.100,00 R$0,00 Cotação de Preço

3.10

Impressão de Convites - formato aberto 15x21cm e formato fechado 15,0x21,0cm. 1
Lâmina em papel Cartão Supremo Duo Design FSC 350 g/m² em 4x4 cores.
Acabamentos: prova digital, gravação de chapas CTP. Finalizações: empacotado,
refilado, manusear em saco plástico.

unidade 210 1  R$ 4,00 R$840,00 R$0,00 Cotação de Preço

                                                                                                                                                                                                                                                                 
Total Etapa 3

R$
151.056,00 R$ 0,00 R$ 151.056,00

                                                                                                                                                                                                                 ETAPA 4 - Prestação de
Contas e Relatório R$ 0,00   

                                                                                                                                                                                                                                          TOTAL
TERMO DE FOMENTO

R$
815.645,45   

                                                                                                                                                                                                                                                           
TOTAL BILHETERIA

R$
359.347,30   

                                                                                                                                                                                                                                                         
TOTAL DO PROJETO

R$
1.174.992,75   

 

 RECEITAS DESPESAS
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Bilheteria R$ 359.347,30 R$ 359.347,30

Termo de Fomento R$ 850.000,00 R$815.645,45

Total R$  1.209.347,30 R$  1.174.992,75

 

O presente Plano de Trabalho não apresenta rubrica de encargos recolhidos, pois os mesmos são de competência das empresas contratadas e detentoras da execução do projeto em análise.

Na fase de prestação de contas as notas fiscais serão encaminhadas de acordo com o Decreto 37.843 de 13 de dezembro de 2016.

De acordo com o Art. 28 do Decreto 37.843 13 de dezembro de 2016, no que refere-se aos itens V e VI, esclarecemos:

Informamos que toda a mão de obra contratada será via prestação de serviços, através de contrato temporário e emissão de nota fiscal, não havendo nenhuma responsabilidade sobre os valores de tributos e encargos cobrados para a
empresa contratante. Por não existir contratação via CLT e RPA não temos previsão de encargos e tributos sociais e trabalhistas.

Conforme citado acima, por se tratar de contratações via pessoa jurídica não há nenhum tipo de valor rescisório e trabalhista a ser pago no final do projeto.

Ressaltamos também que, conforme detalhado nas planilhas orçamentárias enviadas todas as receitas do projeto serão integralmente destinadas ao custeio do projeto FAB FOUR EXPERIENCE (A HISTÓRIA DOS BEATLES),
demonstrando um benefício para o Estado, pois não haverá lucro algum para o IPCB - INSTITUTO DE PRODUÇÃO SOCIOEDUCATIVO E CULTURAL BRASILEIRO com a organização do evento.  Recursos excedentes serão
transpassados aos cofres do Distrito Federal, em sua integralidade.

 

 

12. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do Convenente, declaramos, para fins de prova junto à Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal, para efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito ou mora ou
situação de inadimplência com o Tesouro do Distrito Federal ou qualquer órgão ou entidade da administração pública do Distrito Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Distrito
Federal, na forma deste Plano de Trabalho.

 

Pede deferimento.

 

Brasília, 10 de outubro de 2018.
RAQUEL CRISTINA RODRIGUES BOMFIM

 

 

13. APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE

Aprovo o presente Plano de Trabalho
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Brasília,10/10/2018.

 

 

Sandro Bernardo da Cunha Castello Branco

Subsecretário de Promoção e Marketing

 

Documento assinado eletronicamente por RONNIE CÉZAR GOMES DE LIMA - Matr. 272951-2,
Gerente dos Centros de Atendimento ao Turista, em 10/10/2018, às 09:50, conforme art. 6º do
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180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Raquel Cris�na Rodrigues Bomfim, Usuário Externo,
em 10/10/2018, às 10:30, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
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Documento assinado eletronicamente por SANDRO BERNARDO DA CUNHA CASTELLO BRANCO
- Matr.0233268-X, Subsecretário(a) de Promoção e Marke�ng, em 10/10/2018, às 10:53,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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