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1. DADOS CADASTRAIS

Órgão/En�dade Proponente: ASSOCIAÇÃO OBJETO BRASIL
CGC/MF:

05.466.648/0001-71

Endereço: ALAMEDA SANTOS 2527/CONJ. 31 - JARDINS

Cidade: SÃO PAULO UF: SP CEP: 01419-002 DDD/Telefone: (11) 3032-7197

Conta Corrente:

13-003491-8
Banco SANTANDER Agência:4252 Praça de Pagamento: SÃO PAULO

Nome do Responsável: JOICE DANTAS LEAL CPF:042.344.468-90

CI/Órgão Expedidor: 18.287.374 SSP/SP
Cargo/Função:

DIRETORA EXECUTIVA
Matrícula:  287654-6

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto Período de
Execução

MICBR2018 | BRASÍLIA CIDADE CRIATIVA – Es�mulo ao Turismo e Encontros Prospec�vos no MICBR- Mercado das Indústrias Cria�vas da
América do Sul no Brasil.

5/11/2018 a
05/12/2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS ATÉ O DIA 05/12/2018

Iden�ficação do Objeto

Realização, em parceria com a SETUL, de uma série de ações de promoção ins�tucional de Brasília divulgando o Projeto de Turismo Cria�vo, na qualidade de
Cidade Cria�va da UNESCO, e ações de relacionamento para prospecção de parcerias com a criação de agenda durante o MICBR e presença de empresários do
Design brasiliense.

O projeto engloba a produção de materiais de divulgação que fortalecem e amplificam a divulgação junto a diversos públicos, destacando o Turismo Cria�vo de
Brasília como cidade global e a produção de alta qualidade de profissionais do design na região. Sediado no Conjunto Nacional, espaço nobre localizado na
Avenida Paulista em São Paulo, o Conjunto Nacional faz parte do corredor cultural mais importante da cidade, e por ele circulam pelo menos 40 mil pessoas por
dia.

O projeto ocorre no âmbito do MICBR – Mercado das Indústrias Cria�vas da América do Sul, entre os dias 5 e 11 de novembro de 2018 em São Paulo,
promovido pelo Ministério da Cultura (MinC) e pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Inves�mentos (Apex-Brasil). O megaevento de negócios
vai reunir milhares de empreendedores dos setores cultural e cria�vo do Brasil e de mais sete países sul-americanos: Argen�na, Chile, Colômbia, Equador,
Paraguai, Peru e Uruguai. Até 100 empresas de mais de 30 países serão convidadas a par�cipar na condição de compradoras. Em outra frente, a Apex-Brasil
promoverá um seminário Brasil-China durante o evento, para es�mular as relações comerciais entre os dois países.

Por todos esses números e força, pelo empenho da cidade em fortalecer a sua indústria cria�va, o setor que mais cresce em geração de proventos financeiros e
polí�cas de es�mulo no mundo desenvolvido. Esse projeto cons�tui uma oportunidade única para a projeção da imagem da cidade, o estreitamento de relação
com públicos internacionais e a demonstração de que Brasília é e con�nuará sendo uma referência em termos de produção de alto nível no Turismo, Design e
Música.

O obje�vo é impulsionar a internacionalização da produção cultural brasileira e o intercâmbio entre os países, em especial da América do Sul. Com grande
visibilidade no corredor cultural da Avenida Paulista.Ao longo dos sete dias, é esperada a par�cipação diária de 2 mil pessoas nas a�vidades de mercado, e de 3
mil, na programação cultural. Esses números devem saltar para até 30 mil pessoas no fim de semana que encerra o evento, em 10 e 11 de novembro, nas
diferentes atrações espalhadas por centros culturais da Avenida Paulista.

O MICBR nasce inspirado em experiências exitosas realizadas em outros países, como o Mercado de Indústrias Cria�vas Argen�nas (MICA) e o Mercado de
Indústrias Culturais do Sul (MICSUL). O evento brasileiro abrangerá dez setores da economia cria�va: artes cênicas (circo, dança e teatro), audiovisual (cinema,
TV, publicidade e novas mídias), animação e jogos eletrônicos, design, moda, editorial, música, museus e patrimônio, gastronomia, e artes visuais.

O megaevento reunirá cerca de 500 empresas e aproximadamente 100 compradores internacionais. Na programação, estão incluídas rodadas de negócios (em
que produtores e compradores ficam frente a frente), espaços para a troca de contatos profissionais (networking), oportunidades de apresentação de produtos
e serviços (pitchings), além de a�vidades de capacitação para empreendedores, como palestras, seminários, oficinas e clínicas de mentoria. Apresentações
ar�s�co-comerciais (showcases) de música, artes cênicas, moda e gastronomia também fazem parte da programação. A expecta�va é que o MicBR movimente
mais de US$ 10 milhões em negócios.

 

Apresentação da Ins�tuição

A Associação Objeto Brasil é uma organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP), credenciada no SISCONV - Portal de Convênios do Governo
Federal e com atuação direcionada para a promoção do design brasileiro no Brasil e no exterior. Tem sede em São Paulo, filial em Brasília e possui abrangência
nacional, contando hoje com mais de 500 associados. Realizou ações em mais de 20 países das Américas, Ásia e Europa, com realização de exposições,
publicações, seminários e convênios com importantes en�dades internacionais.

O trabalho da en�dade fundamenta-se na realização de projetos e parcerias com ins�tuições públicas e privadas para fortalecer e valorizar o design brasileiro
como peça fundamental no processo de inovação e no desenvolvimento econômico, tecnológico, sustentável e industrial do Brasil. As suas a�vidades baseiam-
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se na filosofia de que o design deve estar focado na sustentabilidade econômica, social e ambiental, na cidadania, na geração de trabalho e renda.

A en�dade tem promovido exposições e curadorias; ar�culação de convênios com organizações públicas, privadas nacionais e internacionais; organização de
cursos, seminários e oficinas para treinamentos e capacitação de profissionais de design; curadoria e elaboração de publicações sobre o design brasileiro; entre
outras múl�plas ações. Empenhada na tarefa de divulgar o design brasileiro no exterior, realizou exposições e seminários na Alemanha, Espanha, Estados
Unidos, França, Itália, Japão, Portugal e Argen�na.

Nos EUA levou exposições para o Congresso Mundial de Design em São Francisco em 2007 onde foi apresentada palestra para um público de mais de 2.000
pessoas representa�vas do Design do mundo inteiro. Exposições e reuniões agendadas de negócios para mais de 50 empresas em diferentes cidades, em mais
de 20 cidades americanas durante os congressos americanos de Design para públicos especializados de compradores, formadores de opinião e potenciais
parceiros comerciais e ins�tucionais.

Em 2008, a Associação Objeto Brasil foi escolhida como a en�dade responsável pela primeira edição do IDEA Awards fora dos Estados Unidos. Criando o prêmio
IDEA/Brasil, uma reprodução exclusiva do maior prêmio de design americano no Brasil. Nos Estados Unidos, o prêmio é organizado há quase 40 anos pela
renomada IDSA (Industrial Designers Society of America), a maior en�dade norte-americana de design, fundada há mais de 70 anos.

É válido destacar que a Associação Objeto Brasil é filiada ao ICSID (Interna�onal Council of

Socie�es of Industrial Design), à IFI (The Interna�onal Federa�on of Interior Architects/Designers) e ao Global Design Ci�es Summit, ins�tuído por um grupo de
38 prefeitos de todo o mundo liderados pela prefeitura da cidade de Seul. Também integrou o Interna�onal Advisory Commi�ee de Seoul – World Design
Capital 2010; além de possuir um acordo de cooperação com a Seoul Design Founda�on, órgão da prefeitura de Seul para a promoção do design e inovação,
visando estabelecer intercâmbio e oportunidades para o desenvolvimento do design brasileiro. Em outubro de 2010, estabeleceu parceria com o Taiwan Design
Center, e tem ainda desde 2014 parceria coma Hong Kong Designers Associa�on.

A en�dade tem por missão es�mular uma mobilização em prol do desenvolvimento do design brasileiro, promover o seu aperfeiçoamento técnico, esté�co e
tecnológico de forma a agregar valor ao produto nacional, contribuindo para aumentar a compe��vidade e a sustentabilidade das empresas brasileiras no
mercado globalizado.

Exposições:

500 Anos de Design na Pinacoteca do Estado de São Paulo - 2001

Design Brasileiro na Trienale de Milão - 2003

Design Brasileiro na Embaixada brasileira de Roma - 2004

Design Brasileiro em embalagens e produtos em Tóquio - 2004

Produtos brasileiros e lançamento do livro Um Olhar sobre o Design Brasileiro em Londres e Paris - 2004

I Bienal Brasileira de Design na Bienal de São Paulo - 2004

II Bienal Brasileira de Design na Bienal de São Paulo - 2006

Prêmio Internacional IDEA/Brasil em São Paulo e Curi�ba - de 2008 a 2014

Prêmio Internacional IDEA/Brasil em sete cidades dos Estados Unidos - de 2008 a 2014

Mostra de Design Brasileiro premiado em 15 cidades no Canadá e Estados Unidos – 2012

Mostra do Prêmio Internacional Objeto Brasil no IED em São Paulo – 2016

Entre outras exposições

Publicações:

Um Olhar sobre o Design Brasileiro, livro com patrocínio do SEBRAE Nacional

O Negócio do Design, livro sobre cases mundiais e brasileiros, patrocínio do SEBRAE Nacional

Innova�on IDEA/Brasil, revista sobre a história de produtos brasileiros premiados, patrocínio da Apex-Brasil, 7 edições anuais

Catálogos de exposições: Prêmio IDEA/Brasil 7 edições, patrocínio Apex-Brasil

Design Oriundi – exposição de Designers brasileiros de origem italiana, patrocínio SEBRAE Nacional

Freshfrom Brasil – exposição de design brasileiro na Design Week de Nova York, desde 2010 até o presente ano

Entre outras publicações

Missões de Prospecção

I Bienal Brasileira de Design (2006)

+80 Formadores de opinião e Jornalistas de 2007 a 2014 no âmbito do Projeto de Promoção do Design IDEA/Brasil, em promoção conjunta com a Apex-
Brasil

Nova York e Washington D.C. com Exposição e Seminário sede da OEA – Organização dos Estados Americanos (2008)

+180 Escritórios de Design, Empresários, Educadores e Designers de múl�plos setores na Design Week de Nova York – exposição e missão prospec�va
(2009 a 2018)

Salonedel Mobile de Milão – Missão Pocket Milano (2009 e 2010)

Entre outras missões

Jus�fica�va

 

O MICBR cons�tui uma oportunidade única e com muita força, por todos os números e potencial do evento, com amplo suporte de agências do governo como
Apex-Brasil e Sebrae, realização do Ministério da Cultura, presença de mais 10 compradores de inúmeros países, delegações oficiais de 8 (oito) países sul-
americanos e foco específico em indústria cria�va. Pelo empenho da cidade em fortalecer a sua indústria cria�va, o setor que mais cresce em geração de
proventos financeiros e polí�cas de es�mulo no mundo desenvolvido. Esse projeto cons�tui uma oportunidade única para a projeção da imagem da cidade, o
estreitamento de relação com públicos internacionais e a demonstração de que Brasília é e con�nuará sendo uma referência em termos de produção de alto
nível no Turismo, Design e Música.

Além disso, a ação proporciona aproximação com os governos do Cabo Verde e de Portugal, na promoção de ações conjuntas com o Projeto I�nerâncias
Lusófonas que reúne os países de língua portuguesa e que visa estreitar as relações ar�s�cas entre países e regiões que também falam o português, além de
potencializar novas parcerias, apontar novas possibilidades para o futuro e formar um público consumidor da produção lusófona no mundo. Com Cabo Verde
haverá o oferecimento de atrações musicais deste país, e com Portugal exposição de azulejos brasileiros e portugueses. A exposição acontecerá junto ao espaço
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Brasília Cria�va destacando os azulejos da companhia Vista Alegre, tradicional e secular de origem portuguesa, onde haverá três designers brasileiros expondo
azulejos feitos na mesma tradição e também com padrões feitos com pedras portuguesas, destacando ali o intercambio Brasil-Portugal. Esta ação nos permite
estar em consonância com as polí�cas e orientações da UNESCO de gerar integração para fortalecimento da Rede de Cidades Cria�vas, gerando potencial de
negócios, divulgação mútua e diversos outros bene�cios.

                                                                                                    

O século XXI viu emergir um novo contexto social e econômico como desdobramento da percepção da cria�vidade enquanto a�vo apresente diversos
segmentos de uma nova economia: a Economia Cria�va.

No Brasil, a previsão é que os 2,64% que a economia cria�va representou no PIB nacional em 2015 salte para 4,6% até 2021, segundo dados da PWC[1]. São
Paulo, a segunda maior metrópole da América La�na, que enquanto cidade abriga um número ímpar de nacionalidades e regionalidades, já promove e abriga o
plural contemporâneo por meio da presença dos vários ramos da economia cria�va.

Brasília teve, por sua vez, no final de 2017, a sua candidatura à Rede de Cidades Cria�vas da UNESCO aceita com uma proposta transversal, voltada para a
complexidade da era contemporânea onde a diversidade e as vocações locais se mostram potencialidades relevantes na construção de um valor iden�tário,
econômico e social que transcende a sua condição de cidade referência da arquitetura e do urbanismo, para se mostrar como polo difusor da economia cria�va.

Nesta perspec�va,a capital brasileira tem por missão dar a conhecer o pioneirismo, presente em seu DNA, bem como a pluralidade de seus a�vos econômicos
cria�vos na capital econômica do país.

 

Sobre o evento

O MICBR – Mercado das Indústrias Cria�vas do Brasil, é uma inicia�va do MinC – Ministério da

Cultura e da Agência Brasileira de Promoção e Exportação e Inves�mentos (Apex-Brasil) e tem como referencial conceitual inicia�vas como o MICA – Mercado
de Indústrias Cria�vas Argen�nas e o MICSUL – Mercado de Indústrias Culturais do Sul.

Com foco na visibilidade das indústrias cria�vas para o mercado, para a geração de negócios e networking, o MICBR contempla 10 SETORES DA ECONOMIA
CRIATIVA: artes cênicas (circo, dança e teatro), audiovisual (cinema, TV, publicidade e novas mídias), animação e jogos eletrônicos, DESIGN, MODA, editorial,
MÚSICA, museus e patrimônio, gastronomia, e artes visuais.

Alinhado aos novos formatos de construção em rede, o MICBR já tem confirmada a presença de:

8 PAÍSES SUL-AMERICANOS: Argen�na, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai. O evento acontecerá na principal artéria de cultura e negócios de
São Paulo, a Avenida Paulista, ar�culando um número expressivo de equipamentos culturais com o obje�vo de impulsionar a internacionalização da produção
cria�va brasileira, a visibilidade ins�tucional do caráter e da iden�dade brasileiras bem como o intercâmbio e a troca entre os países par�cipantes e visitantes,
em especial da América do Sul.

O evento terá lugar de 5 a 11 de novembro, em um dos espaços mais icônicos de São Paulo e na Avenida Paulista: O Conjunto Nacional – tombado pelo
patrimônio pelo seu projeto arquitetônico, e também seu piso de pedra portuguesa. Durante esse período é esperada a PARTICIPAÇÃO DIÁRIA DE 2 MIL
PESSOAS nas a�vidades de mercado e de 3 MIL na programação cultural.

Esses números devem saltar para até 30 MIL PESSOAS NO FIM DE SEMANA QUE ENCERRA O EVENTO, nas diferentes atrações espalhadas por centros culturais
da Avenida Paulista.

O megaevento reunirá cerca de 500 EMPRESAS E APROXIMADAMENTE 100 COMPRADORES INTERNACIONAIS.

A EXPECTATIVA É QUE O MICBR MOVIMENTE MAIS DE US$ 10 MILHÕES EM NEGÓCIOS.

 

Público Alvo

Profissionais e Ar�stas  do Cenário Nacional e Internacional

Especialistas e Formadores de Opinião

Empresários

Compradores

Profissionais

Designers

Estudantes

Ins�tuições de Ensino

Ins�tuições Governamentais

Público em geral – só no Conjunto Nacional passam diariamente 40 mil pessoas

 

PROGRAMAÇÃO

Como par�cipação ins�tucional de Brasília sugere-se a seguinte programação:

SOBRE A PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL DE BRASÍLIA NO MICBR

Espaço Brasília Cria�va

duração 7 dias – de 5 a 11/novembro

O Espaço contará com  lounge, onde será exibido um vídeo sobre Brasília e sua abordagem como cidade cria�va, destacando  projetos de Turismo Cria�vo
fomentados pela SETUL. Propõe-se que seja apresentado o conceito de Turismo Cria�vo que norteia a abordagem e atuação de sua Secretaria para o setor, bem
como conceitos que nortearam o dossiê de candidatura de Brasília à Rede deCidade Cria�vas da UNESCO e os vários segmentos que compõem o panorama da
Economia Cria�va brasiliense da atualidade.

Integrar a Rede de Cidades Cria�vas traduz Brasília, capital de um país, enquanto cidade de vanguarda, enquanto inovação e enquanto a�vo cultural em seu
sen�do amplo. Este reconhecimento traz luz para a busca de soluções para a cidade, permeadas pela valorização e fomento das vocações e pela ocupação dos
espaços por novas prá�cas, responsáveis e aglu�nadoras.

Integrar a Rede dá a conhecer uma Brasília cuja modernidade da origem projeta a inovação e o design na busca de soluções para os desafios contemporâneos,
imprescindível à consolidação do seu simbolismo, revalorização histórica e atual por meio dos a�vos da cidade, com reflexos em todas as áreas.

Além disso, integrar a Rede de Cidades Cria�vas da Unesco, com uma diversidade de 180 cidades par�cipantes, de 72 países, abrindo dessa forma uma imensa
riqueza de trocas, intercâmbio e possibilidades de cooperação. Por isso, e como forma de ampliar a atenção para a força cria�va de Brasília, será promovido

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=17757126&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110010679&infra_hash=a38f9f377795ac6ce2ea7d984265d3b77fb05a47ea3e3a149a75a06f19530547#_ftn1
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show musical em uma parceria com en�dades lusófonas, colocando músicos de Brasília e de língua portuguesa para realizar apresentação em união, no
Conjunto Nacional em São Paulo, com público circulante de 40 mil pessoas/dia.

Dentro do foco de promover a cria�vidade e indústrias cria�vas de Brasília, o encerramento do evento vai contar um show do ar�sta brasiliense Hamilton de
Holanda em formato quarteto, entregando o melhor da música brasileira produzida por um ar�sta internacional brasiliense, vencedor de prêmios como o
Grammy La�no.

 

Encontros Prospec�vos/ Networking: Brasília | Cidade Cria�va Unesco

duração 4 dias – 5 a 8/novembro

 
Com foco na visibilidade das indústrias cria�vas para o mercado, para a geração de negócios e networking, o MICBR contempla 10 setores da economia cria�va:
artes cênicas (circo, dança e teatro), audiovisual (cinema, TV, publicidade e novas mídias), animação e jogos eletrônicos, design, moda, editorial, música, museus
e patrimônio, gastronomia, e artes visuais.

Alinhado aos novos formatos de construção em rede, o MICBR já tem confirmada a presença de

8 países sul-americanos: Argen�na, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai.

O evento acontecerá na principal artéria de cultura e negócios de São Paulo, a Avenida Paulista, ar�culando um número expressivo de equipamentos culturais
com o obje�vo de impulsionar a internacionalização da produção cria�va brasileira, a visibilidade ins�tucional do caráter e da iden�dade brasileiras bem como
o intercâmbio e a troca entre os países par�cipantes e visitantes, em especial da América do Sul. No evento está confirmada também a presença de 100
compradores de diversos países, com os quais serão feitas conexões com designers brasilienses trazidos especialmente para o evento.

 

 

3.OBJETIVO

Obje�vo Geral

Promover Brasília como des�no cria�vo pluridimensional bem como seus a�vos cria�vos e iden�tários.

 

Obje�vos Específicos

Promover Brasília, enquanto cidade Design da Rede de Cidades Cria�vas da UNESCO, bem como suas potencialidades nos mais diversos segmentos da
Economia Cria�va.

Divulgar a produção de segmentos da Economia Cria�va brasiliense como Turismo, Design e Música.

 

Resultados esperados

Visibilidade Divulgação da produção da cidade de Brasília e suas vocações cria�vas.

Visibilidade Ins�tucional Promoção ins�tucional de Brasília, enquanto cidade Design da Rede de Cidades Cria�vas da UNESCO.

Intercâmbio Contato direto entre profissionais do design brasiliense e público formador de opinião e comprador.

 

META 1

Realização das ações: Espaço Brasília Cria�va & Encontros Prospec�vos/Networking | Brasília Cidade Cria�va

ETAPA 1.1 – Contratação dos Serviços de Produção e Pós Produção

ETAPA 1.2 – Serviços Diversos: Operacionalização e Logís�ca

ETAPA 1.3 – Prestação de Contas e Relatório de Execução (não previsto no orçamento pois não haverá despesa com essa etapa)

 

Indicadores de Monitoramento – Resultados Meta 1

Número de visitantes na exposição: público espontâneo

Número de visitantes na exposição: público especializado

Número de visitantes na exposição: público internacional

Número de visitantes na exposição: escolas, educadores e estudantes

Número de designers brasilienses

Impressos distribuídos: público espontâneo

Impressos distribuídos: público especializado

 

PROGRAMAÇÃO META 1

O projeto está inteiramente englobado na META 1 que é composto pelas duas ações abaixo:

 

Espaço BRASÍLIA CRIATIVA

5 a 11 de novembro

Duração: 7 dias

Espaço exposi�vo com palco para apresentação musical, sinalização especial e vídeo sobre o Turismo Cria�vo de Brasília, com expecta�va de público médio
equivalente a 40 mil pessoas por dia, no Conjunto Nacional, espaço na nobre Avenida Paulista em seu corredor de negócios e cultura.O espaço contará com
distribuição de materiais de divulgação e show musical de ar�sta brasiliense em parceria com ar�stas ligados a projetos de lusofonia, fortalecendo a vocação
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internacional da cidade e sua atuação dentro da Rede de Cidades Cria�vas da UNESCO. No projeto de ambientação serão considerados materiais e processos
que reduzam o impacto ambiental, com um pensamento ecológico e sustentável.

 

Encontros Prospec�vos/Networking | Brasília Cidade Cria�va

5 a 8/novembro/2018

Duração: 4 dias

A par�r do mapeamento de públicos de interesse com potencial de negócios e divulgação ins�tucional do Design brasiliense, foi desenhada agenda de 4
(quatro) dias durante o evento MICBR, durante a qual estarão presentes 8 (oito) profissionais do Design brasiliense para disseminar a cultura inovadora da
cidade junto a mais de 100 compradores internacionais, nas rodadas de negócios organizadas pelo Sebrae Nacional, com projetos setoriais da Apex-Brasil, com
en�dades da indústria e do comércio, com formadores de opinião e jornalistas presentes no evento. A par�cipação deles se inicia na abertura do evento no dia
5 de novembro e segue durante os dias 6, 7 e 8 de novembro quando haverá as ações focadas em conteúdo e negócios, incluindo palestras, mesas de debate e
encontros prospec�vos e ações oficiais de networking do evento.

 

Responsabilidades da En�dade Proponente

1. Inserção da logomarca 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. Obrigatoriamente o material deverá ser disponibilizado para aprovação;

2. Divulgação do plano de comunicação para integrar as redes e divulgações nos meios digitais;

3. Divulgação nos suportes de sinalização do evento onde forem incluídas as marcas realizadoras e parceiras;

4. Em todos os eventos ar�s�cos, culturais e espor�vos promovidos diretamente ou patrocinados com dinheiro público, sejam inseridas placas informa�vas
no local, contendo, de forma visível e compreensível a todos, os dados rela�vos ao uso de tais recursos, em especial o órgão responsável pela
contratação, a pessoa �sica e/ou jurídica contratada, bem como os respec�vos 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:h�p://www.mpd�.mp.br/portal/pdf/recomendacoes/prodep/Recomendacao_Prodep_Proregs_2017_03.pdf

 

EM ATENDIMENTO AO ART. 18 DO DECRETO Nº 37.843, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016, que regulamenta a aplicação da Lei Nacional nº 13.019, de 31 de julho
de 2014, para dispor sobre o regime jurídico das parcerias celebradas entre a administração pública distrital e as organizações da sociedade civil no âmbito do
Distrito Federal, informamos que não apresentamos rubrica de encargos recolhidos, pois os mesmos são de competência das empresas contratadas e
detentoras da execução do projeto.  Na fase de prestação de contas as notas fiscais serão encaminhadas de acordo com o Decreto 37.843 de 13 de dezembro de
2016 e em hipótese alguma haverá pagamento via RPA, esta sim haveria previsão de recolhimento de encargo.

No que se refere aos itens V e VI do referido Ar�go, enfa�zamos:

V - 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 exis�r contratação via CLT e RPA não temos
previsão de encargos e tributos sociais e trabalhistas.

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

 

 

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)

Meta Etapa/Fase Especificação

Duração

Mês

Início Término

1

Espaço Brasília Cria�va & Encontros Prospec�vos/Networking | Brasília Cidade Cria�va 05/11/2018 05/12/2018

1.1 Contratação dos Serviços de Produção e Pós Produção 05/11/2018 12/11/2018

1.2 Serviços Diversos: Operacionalização e Logís�ca 05/11/2018 12/11/2018

1.3 Prestação de Contas e Relatório de Execução 12/11/2018 05/12/2018

 

5. FÍSICO FINANCEIRO

Meta Etapa Descrição CONCEDENTE CONVENENTE

1

Espaço Brasília Cria�va &

Encontros Prospec�vos/Networking | Brasília Cidade Cria�va

1.1 Contratação dos Serviços de Produção e Pós Produção R$ 25.000,00 R$ 0,00

1.2 Serviços Diversos: Operacionalização e Logís�ca R$ 73.640,00 R$ 0,00

1.3 Prestação de Contas e Relatório de Execução R$ 0,00 R$ 0,00

Subtotal – Meta 1 R$ 98.640,00 R$ 0,00

5. FÍSICO FINANCEIRO

META 1 - PRODUÇÃO e PÓS  

http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/recomendacoes/prodep/Recomendacao_Prodep_Proregs_2017_03.pdf
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ETAPA 1.1 CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E PÓS PRODUÇÃO  

 DESCRIÇÃO unid.
Medida Un. Qt.  Valor unitário  Valor total Fonte Referência  

1.1.1

Curadoria especializada - profissional, especializada em
Design e Organização de Eventos e Missões, mapeando os
procedimentos de criação do evento como um todo, na
cidade de São Paulo/SP.  Com uma pesquisa que se inicia
com o obje�vo de demonstrar a complexidade envolvidas
no projeto. Concomitante ocorre a produção curatorial
com entrevistas publicadas na imprensa, fotografias e
vídeos dos produtos e designers. Por meio da análise
desses arquivos, destacam-se três grandes procedimentos:
a relação entre curadoria e reconstrução do discurso
histórico; a “espacialização” do pensamento curatorial; e a
relação entre curadoria e par�lha, que diz respeito a
prá�cas discursivas que atravessam umas às outras,
conectando processos de produção e de recepção. Por
fim, apresenta uma visão ampla do campo estudado com
uma abordagem metodológica que oferece o produto de
curadoria sob um ponto de vista inédito do tema quanto
ao tema desenvolvido.

serviço 1 1  R$                    
19.000,00

 R$             
19.000,00

Termo
de
Fomento

Proposta +
curriculo  

1.1.2

Coordenador Execu�vo : Contratação de profissional
responsável pela aplicação dos cronogramas e planos de
trabalho estabelecidos junto ao diretor geral,
comunicação com fornecedores e profissionais envolvidos,
coordenação da relatoria e centralização das demandas de
serviços, além de ser responsável pela gestão financeira e
negocial do projeto,  efetuar pagamentos e fluxos
financeiros, bem como cumprimento de prazos
determinados contratos de fornecedores, execução dos
cronogramas de pagamento, arquivamento e controle de
comprovantes, relacionamento com fornecedores e
demais funções per�nentes as a�vidades em questão.

mês 1 1  R$                      
4.000,00

 R$                
4.000,00

Termo
de
Fomento

Orçamento  

1.1.3

Assessoria jurídica para confecção de instrumentos de
contratação de serviços, profissionais, de aquisição,
parcerias e licenciamentos. Durante a pós-produção
auxilia nos problemas de execução de contratos.

mês 1 1  R$                      
1.000,00

 R$                
1.000,00

Termo
de
Fomento

Valor
referenciado
na tabela
FGV cód.
131.

 

1.1.4
Assessoria contábil para a execução dos projetos e
recolhimento de impostos devidos, analisa e assina a
prestação de contas do projeto .

mês 1 1  R$                      
1.000,00

 R$                
1.000,00

Termo
de
Fomento

Valor
referenciado
na tabela
FGV cód.
149.

 

SUBTOTAL  DA ETAPA 1.1 R$ 25.000,00  

  

ETAPA 1.2 SERVIÇOS DIVERSOS: OPERACIONALIZAÇÃO E LOGÍSTICA  

1.2.1

Acompanhamento técnico  de equipe fluente em
Espanhol, Inglês e Italiano especializada em Design e
Negócios que fará acompanhamento presencial da agenda
dos designers na cidade de São Paulo de 5 a 8 de
novembro, garan�ndo e intermediando contatos durante
os encontros prospec�vos e ações de networking. Durante
os quatro dias de missão dos designers brasilienses em
São Paulo, 3 (três) profissionais irão acompanhá-los para
intermediar contatos, detalhes de agenda e facilitar a
abordagem. Destes, 2 (dois) profissionais têm formação
em design e atuam no setor empresarial, possuem
destreza em outras línguas e no setor, o terceiro
profissional tem formação em comunicação e marke�ng

serviço 1 1  R$                      
6.000,00

 R$                
6.000,00

Termo
de
Fomento

Orçamento  

1.2.2 Produção Musical(iluminação e sonorização)- locação por
um dia para o show de Hamilton de Holanda de
equipamentos e palco (3 x 7 metros), acompanhamento
da montagem, presença de técnico de som e palco. Os
equipamentos a serem locados: 04 Caxias acús�cas com
500 wa�s rms cada, para médias e altas frequências (Line
Array) 04 Caixas acús�cas Sub grave 800 wa�s rms cada,
para frequências graves; 04 Caixas acús�cas para retornos
600 wa�s rms cada; 01 Mesa de som digital Yamaha 01V;
01 Main power; 01 Rack de amplificadores; 04 Microfones
com fio SHURE; 01 kit de microfones para Bateria; 02
Amplificadores para Guitarra Peavy Bandit 100 wa�s; 01
Amplificador para Baixo GK 400RB com caixa 04x10”; 01

serviço 1 1  R$                      
4.000,00

 R$                
4.000,00

Termo
de
Fomento

Orçamento  
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Palco em pra�cáveis em alumínio com 6 mts X 4 mts, com
pés de 30 cm (12 pra�caveis); Cabos, pedestais, D.I´s,
microfones, extensões e demais itens para o
funcionamento do sistema.

1.2.3 Cachê - para realização do show Hamilton de Holanda
Quarteto durante o MICBR no dia 11/novembro cachê 1 1  R$                    

19.120,00
 R$             
19.120,00

Termo
de
Fomento

3 notas
fiscais /
contratos

 

1.2.4
Passagens aéreas RJ-SP-RJ - 2 (duas) passagens aéreas RJ-
SP-RJ para Hamilton de Holanda e seu produtor - ida e
volta dia 11/novembro

trecho 1 4  R$                          
600,00

 R$                
2.400,00

Termo
de
Fomento

Orçamento  

1.2.5
Passagens aérea DF-SP-DF - 1 (uma) passagem aérea DF-
SP-DF para o técnico de som de Hamilton de Holanda - ida
e volta dia 11/novembro

trecho 1 2  R$                          
600,00

 R$                
1.200,00

Termo
de
Fomento

Orçamento  

1.2.6
Passagens aéreas DF-SP-DF - 8 (oito) designers
brasilienses para realizar ações de networking durante o
evento MICBR 2018 - ida 5/nov e volta 8/nov

trecho 1 16  R$                          
600,00

 R$                
9.600,00

Termo
de
Fomento

Orçamento  

1.2.7
Hospedagem Designers em SP - 3 (três) noites de hotel
para 8 (oito) pessoas de 5 a 8/nov - hotel na região da
Avenida Paulista em São Paulo, mínimo três estrelas

diária 3 8  R$                          
345,00

 R$                
8.280,00

Termo
de
Fomento

Orçamento  

1.2.8

Transfers aeroporto - 4 (quatro) diárias de Van Renault
Master com 15 lugares, incluindo transfers aeroporto para
o hotel e outro do hotel para o aeroporto, para
transportar os designers par�cipantes da ação de
Netoworking

trecho 1 4  R$                          
450,00

 R$                
1.800,00

Termo
de
Fomento

Orçamento  

1.2.9

Recepcionistas bilíngues - 2 (duas) recepcionistas
bilíngues para o Espaço Brasília Cria�va, cada
recepcionista no Espaço por seis horas diárias, que fica
aberto de 10:00 a 22:00

diária 2 8  R$                          
200,00

 R$                
3.200,00

Termo
de
Fomento

Orçamento  

1.2.10

Fotógrafo - profissional de fotografia para registrar o
Espaço Brasília Cria�va, a�vidades com lusofonia, show de
Hamilton de Holanda e ação de networking com designers
brasilienses

diária 1 8  R$                          
480,00

 R$                
3.840,00

Termo
de
Fomento

Orçamento  

1.2.11

Fornecimento de Refeição (almoço ou jantar)  com
cardápio mínimo: duas entradas, saladas variadas, dois
�pos de carne, três guarnições, uma sobremesa e uma
bebida não alcoólica (água, suco ou refrigerante). Com
todos os materiais necessários (pratos, copos, taças,
talheres, bandejas, guardanapos, rechauds, mobiliário e
pessoal necessário.) Alimentação por 8 (oito) dias,
duração do evento, para equipe de 14 (quatorze) pessoas.

diária 8 14  R$                            
50,00

 R$                
5.600,00

Termo
de
Fomento

Orçamento  

1.2.12

Profissional responsável por executar a montagem e
desmontagem do "site" (espaço do evento) de acordo
com o planejamento prévio do coordenador. Organizará e
acompanhará o cronograma de montagem com cada
fornecedor e durante o evento ficará responsável
pela manutenção do que for necessário referente as
estruturas durante os 8 dias.

serviço 1 1  R$                          
800,00

 R$                   
800,00

Termo
de
Fomento

 Valor
referenciado
na tabela
FGV cód.
107

 

1.2.13

Produtor de Gestão de Risco:Profissional responsável pelo
planejamento e execução dos acessos internos e externos
do evento, planejamento e distribuição dos seguranças e
cronograma de U� e brigada, durante 8 dias

serviço 1 1  R$                      
1.000,00

 R$                
1.000,00

Termo
de
Fomento

Valor
referenciado
na tabela
FGV cód.
107

 

1.2.14

Secretaria de Produção :Profissional responsável pelo
controle da agenda e de compromissos;  planejamentos
de viagens; despacho e conferência de documentos;
organização de arquivos; atendimento telefônico; 
recepção de clientes; auxílio departamental; atendimento
e apoio à clientes internos e externos;  acompanhamento
e preparação de reuniões; realização de atas e etc. (1
profissional por 20 dias de execução e pós)

diária 1 20  R$                          
200,00

 R$                
4.000,00

Termo
de
Fomento

 Valor
referenciado
na tabela
FGV cód.
168

 

1.2.15
Carregadores:Profissional capacitado para transportar
materiais diversos,  mobiliários, estruturas, equipamentos
e insumos. (Diária 12h).

diária 2 10  R$                          
140,00

 R$                
2.800,00

Termo
de
Fomento

Orçamento  

 

SUBTOTAL DA ETAPA 1.2 R$ 73.640,00
 

TOTAL GERAL ETAPA 1.1 + 1.2 =  R$ 98.640,00  
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6. PLANO DE APLICAÇÃO

CÓDIGO Especificação Total

33.50.41 META 1 - Etapa 1.1 - Contratação dos Serviços de Produção e Pós Produção R$ 25.000,00

33.50.41 META 1 – Etapa 1.2 - Serviços Diversos: Operacionalização e Logís�ca R$ 73.640,00

33.50.41 META 1 – Etapa 1.3 - Prestação de Contas e Relatório de Execução R$ 0,00

TOTAL R$ 98.640,00

 

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

META ETAPA DESCRIÇÃO Outubro/18 Novembro/18

1

Espaço Brasília Cria�va &

Encontros Prospec�vos/Networking | Brasília Cidade Cria�va

1 Planejamento e Contratação de Profissionais
 

R$ 0,00
R$ 25.000,00

2 Execução do Projeto e dos Serviços Administra�vos
 

R$ 0,00
R$ 73.640,00

3 Prestação de Contas e Relatório de Execução R$ 0,00 R$ 0,00

SUB TOTAL R$ 0,00 R$ 98.640,00

VALOR TOTAL DO PROJETO R$ 98.640,00

 

Ressaltamos também que, conforme detalhado nas planilhas orçamentárias enviadas todas as receitas do projeto serão integralmente des�nadas ao custeio do
projeto em MICBR2018 | BRASÍLIA CIDADE CRIATIVA – Es�mulo ao Turismo e Encontros Prospec�vos no MICBR- Mercado das Indústrias Cria�vas da América do
Sul no Brasil, visando a promoção do des�no Brasília, demonstrando um bene�cio para o Estado, pois não haverá lucro algum para o ASSOCIAÇÃO OBJETO
BRASIL com a organização do evento. Recursos excedentes serão transpassados aos cofres do Distrito Federal, em sua integralidade.

 

 

8. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do Convenente, declaramos, para fins de prova junto á 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
en�dade 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.

 

São Paulo, 05 de Novembro de 2018.        

 

CIBELE MARTINS

Presidente - ASSOCIAÇÃO OBJETO BRASIL

9. APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE

Brasília, 05 de Novembro de 2018.         

 

LEONARDO CARVALHO DE PAULA

Coordenador de Produtos e Polí�cas de Turismo

Concedente

 

Documento assinado eletronicamente por CIBELE MARTINS, Usuário Externo, em 05/11/2018,
às 17:00, 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.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO CARVALHO DE PAULA - Matr.0270169-3,
Coordenador(a) de Produtos e Polí�cas de Turismo, em 05/11/2018, às 17:16, conforme art. 6º
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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.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 14694960 código CRC= 3A89A541.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Centro de Convenções Ulysses Guimarães - Lote 5, Ala Sul, 1° Andar - Bairro SDC, Eixo Monumental - CEP 70070-350 - DF

3226-2192 
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