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

Subsecretaria de Promoção e Marke�ng

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

   PLANO DE TRABALHO

 

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão/En�dade Proponente: Organização Não Governamental Porão do
Rock

CNPJ:

04.764.724/0001-62

Endereço: SHIS QI 5, Bloco F, Sala 330, Gilberto Salomão - Lago Sul

Cidade: Brasília UF: DF CEP: 71.615-560

DDD/Telefone: (61) 61-99975-4413

(61)-98164-5096

E-mail: marciocokin@gmail.com/
gustavo@poraodorock.com.br

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

Nome do Responsável: Marcio Soares Fonseca CPF: 610.143.461-34

CI/Órgão Expedidor: 937947 – SSP/DF
Cargo: Presidente

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto Período de Execução

Fes�val Porão do Rock – 20 Anos 28/09/2018 a 28/11/2018

PRAZO FINAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 28 DE NOVEMBRO DE 2018

Iden�ficação do Objeto

Realização da 21ª edição do Fes�val Porão do Rock, entre os dias 29 e 30 de Setembro de 2018,  que em 20 anos consolidou-se como o maior
fes�val independente de rock no país, incluindo ações de sustentabilidade e acessibilidade, além de ações sociais.

Apresentação da Ins�tuição

A ONG Porão do Rock (PDR) foi fundada em 2001, como resultado do movimento rockn´roll iniciado pela realização do Fes�val Porão do Rock. A
en�dade foi fundada com o obje�vo principal de realizar o Fes�val, bem como ações fomentadoras da música (em especial o Rock) no Distrito
Federal, no Brasil, e também em intercâmbio com outros países.

Foi responsável por realizar 15 das 19 edições do Porão do Rock, possuindo, portanto, vasta experiência na realização de eventos de grande
porte, tanto em parceria com o governo, quanto com o terceiro setor. A ONG tem firme compromisso com questões sociais e ambientais e
compreende a importância do cumprimento de preceitos é�cos, morais e legais na execução de suas ações.

Esse histórico, que pode ser comprovado pelos currículos e por�ólio que acompanham o presente documento, denotam a inques�onável
capacidade técnica, operacional e de mobilização da ONG Porão do Rock para a execução do presente Plano de Trabalho, que inclui a produção
e montagem do evento, desmontagem, prestação de contas e confecção de relatórios de cumprimento do objeto, dentro dos prazos acordados,
com grau de excelência exigível, de forma a garan�r eficiência e eficácia no cumprimento de seu objeto na integralidade.

Por ter ciência de suas obrigações ao realizar eventos de amplo acesso público, a ONG se pauta em procedimentos que garantem qualidade e
efe�vidade às suas ações, assim como rigorosos critérios para a escolha de ar�stas, fornecedores e prestadores de serviço, além de contratar
equipe qualificada para atuar em todas as áreas que envolvem a execução do projeto.

Zela pela excelência técnico-administra�va de suas realizações, mantendo o foco em sua missão sociocultural, realizando projetos voltados ao
fomento à produção cultural independente, vinculados a ações sociais e ambientais. Pautada nessas premissas, a Ong desenvolve, desde 2003,
diversas a�vidades socioambientais no Fes�val Porão do Rock, além de adotar prá�cas sustentáveis na sua realização.

A par�r de 2014, essas a�vidades passaram a compor o Programa Porão Sustentável, que consiste em ações de redução dos impactos
ambientais e de es�mulo à responsabilidade social, orientado por um Plano de Sustentabilidade e Legados, elaborado com o apoio do Sebrae-
DF. A ideia central é induzir a prá�ca da economia verde na produção de eventos culturais, com contratações, comunicação e marke�ng
sustentáveis; incen�vo ao consumo consciente, formas de mobilidade urbana que emitam menos CO2; capacitação de jovens para o mercado
de trabalho; promoção de acessibilidade �sica; democra�zação do acesso por meio da realização do projeto em local central da cidade, além de
colocar a disposição do público ônibus fazendo o trajeto Rodoviária - Estádio Nacional - Rodoviária, ingressos comercializados a preços
populares; coleta sele�va de resíduos; inclusão social; entre outras. As ações abrangem a produção, fornecedores, público, ar�stas, assim como
toda a operação do Fes�val, sendo toda a equipe orientada e pautada nesse sen�do.

Histórico da ONG

Programa Porão Sustentável:

mailto:gustavo@poraodorock.com.br
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Rock contra a Fome – Entre 2003 e 2016, o Fes�val Porão do Rock arrecadou mais de 220 toneladas de alimentos não perecíveis, que foram
distribuídos entre as ins�tuições atendidas pelo programa Mesa Brasil do SESC, que atende a mais de 100 en�dades carentes do Distrito
Federal. Essa ação foi contemplada três vezes (de 2004 a 2006) com o Cer�ficado de Empresa Socialmente Responsável. O prêmio é conferido a
ins�tuições que foram parceiras ou contribuíram em projetos sociais empreendidos pelo SESC. Para entrar no fes�val cada pessoa precisa doar
1kg de alimento não perecível, a ser entregue na portaria do evento. Em 2013, por exemplo, foram arrecadados mais de 10 toneladas de
alimentos.

Voluntários do Porão – Ação que visa à formação de profissionais da cadeia produ�va da cultura e do turismo. A cada ano, a ONG desenvolve
um trabalho de recrutamento, capacitação e treinamento de voluntários nas diversas funções técnicas, execu�vas e de comunicação do fes�val.
Ao final, todos os par�cipantes recebem cer�ficados.

Rock Dá Pedal/ Vá de Bike - Desde 2013, preocupada com a mobilidade urbana, a ONG PDR, em parceria com a ONG Rodas da Paz, es�mula o
público a ir ao fes�val de bicicleta. É montada uma estrutura na arena do Fes�val – supervisionada pela ONG Rodas da Paz – que recebe e
guarda as bicicletas com toda a segurança. Ao longo do evento são exibidos vídeos sobre a ação.

Carona Solidária – A cada ano, os 50 primeiros carros que chegam à arena (a cada dia de evento) levando quatro ou cinco pessoas têm acesso
ao estacionamento VIP. O mesmo vale para ônibus e micro-ônibus. A ideia é reduzir a circulação de veículos na cidade.

Bolsa Rock - Desde 2012, em parceria com a Secretaria de Educação do DF, a ONG disponibiliza 2.000 ingressos gratuitos, sendo 1.000 por dia,
para os alunos da rede pública de ensino do Distrito Federal e para alunos da Escola Brasileira de Choro Raphael Rabello.

Rock na Escola - A par�r de 2014, também em parceria com a Secretaria de Educação, a ONG visitou escolas públicas do DF para apresentar
vídeos e promover bate-papos sobre a história do fes�val e do rock do DF, além de gincanas culturais com os alunos.

Espaço Porão Sustentável - Em 2014, uma estrutura foi montada na arena para mostrar várias ações socioambientais desenvolvidas pelo Porão
do Rock, tais como inventário das emissões de CO2 e neutralização por meio da plantação de mudas em parques ecológicos do DF, em parceria
com o Ins�tuto Brasília Ambiental (Ibram). Além disso, houve u�lização de materiais recicláveis em móveis e objetos do fes�val, além de coleta
sele�va de lixo.

Acessibilidade – Desde 2007, a ONG adota medidas de acessibilidade �sica e oferece acesso gratuito ao fes�val para a pessoa com deficiência e
seu acompanhante, des�nando uma área especial com visão privilegiada do palco e segurança.

Inclusão no Rock – Ação de inclusão social que consiste na realização de um processo de seleção para contratação de pessoas com deficiência
para trabalhar no Fes�val Porão do Rock. Visa apoiar a inclusão social e laboral de pessoas com deficiência, oportunizando trabalho
remunerado e experiência no mercado de trabalho. Em 2016, 147 pessoas com deficiência par�ciparam do processo sele�vo, das quais 29
foram contratadas e trabalharam no Porão do Rock em funções como atendimento ao público, segurança, serviços gerais e de limpeza e
pesquisa.

Doação de órgãos também é rock - Em 2013, em parceria com o Grupo de Transplantados Pulmonar Respirar Brasil, foi realizada importante
campanha de conscien�zação para doação de órgãos e tecidos. A ideia foi sensibilizar e informar o público presente sobre a importância dessa
a�tude e descons�tuir mitos relacionados a quem pode ou não doar.

Fique Sabendo/ Vista-se – Ao lado da Coordenação Nacional de DST/AIDS do Ministério da Saúde, a ONG ajudou a divulgar, em 2003, a
campanha Fique Sabendo, que conscien�za sobre a necessidade do exame de diagnós�co do vírus HIV. Na arena do fes�val foram ministrados
mais de 200 testes gratuitos. Em 2005, foi a vez da campanha Vista-se, de orientação sobre a necessidade do uso de preserva�vos. Todos os
ar�stas do fes�val literalmente ves�ram a camisa da campanha, posando para fotos e demonstrando a importância da inicia�va.

Sexo, prevenção e rock and roll – Em 2007, uma parceria no mesmo sen�do foi firmada com o Ins�tuto Sabin, que distribuiu preserva�vos
gratuitamente no fes�val e apresentou o espetáculo O auto da camisinha, interpretado pelo grupo brasiliense de teatro Hierofante.

Ligue-se na Música. Desligue-se das Drogas / Use música. Não deixe a droga controlar sua vida – Em conjunto com o Escritório das Nações
Unidas contra as Drogas e o Crime (Unodc/ONU) e a Secretaria Nacional An�drogas do Ministério da Jus�ça, a ONG desenvolveu, em 2004, a
campanha Ligue-se na Música. Desligue- se das Drogas, de orientação contra o uso de drogas, por meio da distribuição de panfletos e cartões
de orientação sobre os male�cios e exibição de imagens no telão. Pela inicia�va, a ONG recebeu do General Jorge Armando Félix, ministro-
chefe do Gabinete de Segurança Ins�tucional da Presidência da República, o Diploma do Mérito pela Valorização da Vida, em solenidade
ocorrida em junho de 2005, no Palácio do Planalto. Em 2007, uma nova parceria com o Unodc/ONU foi desenvolvida na campanha Use música.
Não deixe a droga controlar sua vida, com o mesmo obje�vo da campanha anterior.

Espaço Memória da Música Candanga – O início deste projeto foi dado em março de 2004, quando integrantes da ONG e do Museu Vivo da
Memória Candanga foram recebidos pelo então ministro da Cultura, Gilberto Gil. Na ocasião, foi entregue a ele uma guitarra, que foi
autografada e leiloada com renda rever�da para o novo espaço.

Se Beber, Não Dirija/ Pedimos RG – Em 2005 e 2006, a campanha Se Beber, Não Dirija orientou o público a moderar na ingestão de bebidas
alcoólicas e, em caso de ingestão, não dirigir nenhum veículo na saída do evento. Foram disponibilizados três ônibus, que fizeram
gratuitamente o percurso rodoviária-fes�val-rodoviária, durante os três dias do evento. Além disso, a campanha Pedimos RG disciplinou a
venda de bebidas alcoólicas somente para maiores de 18 anos, garan�ndo o cumprimento da lei no Porão do Rock. Este ano teremos dois
ônibus que atenderão o público no trajeto Rodoviária Plano - Estádio Nacional - Rodoviária Plano.

Coleta Sele�va/ Tudo Limpo no Porão – Em 2006, em parceria com a Coopera�va 100 Dimensão, de Riacho Fundo/DF, foi preparado um
programa de conscien�zação sobre a importância da coleta sele�va e a coopera�va fez uma exposição de produtos confeccionados com
materiais reciclados. Em 2007, em parceria com o Serviço de Limpeza Urbana do DF, foi criada a campanha Tudo Limpo no Porão. O lixo
produzido durante o evento é coletado de forma sele�va e des�nado para tratamento e reciclagem.

A�tude Verde - Em 2012, em parceria com a empresa Zero Impacto, o fes�val teve um espaço especial para a coleta de lixo eletrônico e
a�vidades educacionais sobre reciclagem. O público do fes�val pôde des�nar equipamentos eletroeletrônicos sem uso para reciclagem. O
obje�vo foi conscien�zar sobre a importância da correta des�nação desses resíduos. Na comemoração dos 20 anos do Porão, teremos uma
ação da ONG Programando o Futuro que atua no recolhimento de lixo eletrônico. Trata-se de um ônibus demonstra�vo que reproduz uma
estação de metareciclagem, desde o recebimento, triagem, catalogação, separação e direcionamento do material coletado. O ônibus será
posicionado na arena do projeto trazendo informações sobre a coleta de lixo eletrônico.

Na 21ª edição, oportunizaremos ao público o pagamento de meia-entrada em função da doação de lixo eletrônico ou quilo de alimento não
perecível. Todo o material coletado será doado para a ONG Programando o Futuro visando o tratamento do material corretamente.

Segue site da ONG:
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Oficina para DJ´s – Em 2006, ao lado do programa Picasso não Pichava, 30 adolescentes da região administra�va de Ceilândia (DF) puderam
par�cipar de oficinas para DJs, sob a coordenação do DJ Chokolaty. Os jovens foram capacitados em mixagem e noções de ba�das e es�los
musicais.

Turismo Sustentável e Infância – Em 2009, nos telões do fes�val, foi apresentado o vídeo do programa Turismo Sustentável e Infância, como
parte da campanha sobre o enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes. Em parceria com a Ong, o produtor Daniel de Souza,
filho do sociólogo Herbert “Be�nho” de Souza, criou um vídeo em animação de jovens e crianças de várias cidades do país se diver�ndo
responsavelmente em shows de rock.

Porão na Roda – Entre 2009 e 2012, antes da maratona de shows, a ONG promoveu um Ciclo de Conferências Livres, no Complexo Cultural da
República. Par�ciparam músicos, produtores (de eventos e fonográficos), agentes culturais e representantes de diversas en�dades públicas e
privadas e foram discu�dos temas rela�vos ao mercado da música.

A ONG Porão do Rock completa 17 anos de experiência, sempre focada nas ações relacionadas à música e, especialmente, ao Rock. Todas as
ações listadas comprovam a atuação efe�va e con�nuada da en�dade e sua especialização no assunto, que a credencia para a realização do
projeto em tela.

Capacidade Técnica e Operacional

Além da experiência da ins�tuição para a realização do evento, conforme informado neste documento, profissionais de alto gabarito prestarão
serviço compondo o núcleo central da produção do evento e que atuarão durante todas as etapas do projeto. Abaixo segue a relação dos
profissionais, com descrição das a�vidades a serem exercidas e respec�vo resumo curricular:

1. FUNÇÃO NO PROJETO: DIREÇÃO ARTÍSTICA   

Nome do profissional: Marcio Soares Fonseca            

Descrição das atribuições: Presidente da ONG Porão do rock há três anos, realizou as três úl�mas edições do fes�val respondendo pela direção
ar�s�ca do mesmo. Atua em todas as fases do projeto, par�cipando do planejamento da edição, definição de linha curatorial, curadoria dos
shows nacionais e par�cipação nas sele�vas para escolha das bandas locais.

Currículo resumido: Marcio Soares é músico desde 1987. Tocou nas bandas Estrutura Básica como vocalista (junto com o atual baixista da
banda Jota Quest, o P. J., bandas Divina Tragédia e os Wallaces como percussionista e vocalista há 20 anos da banda Zamaster onde já gravou
diversos demos e 02 CD´s com mais de 4 mil cópias vendidas. Atua na ONG Porão do Rock desde sua criação em 2001, sendo um dos
idealizadores do fes�val que foi criado em 1998. Foi produtor cultural e ar�s�co do Pub Música Hall nos anos de 2000 a 2002. Em 2016 e 2017,
produziu shows da banda Dona Cislene no UK Brasil e no Amsterdã Pub. Esse ano entrará em estúdio para gravar músicas novas da banda
Zamaster onde todas as composições são de sua autoria. É curador do Porão do Rock e atua também na direção ar�s�ca do fes�val.

2. FUNÇÃO NO PROJETO: DIREÇÃO GERAL   

Nome do profissional: Gustavo Sá                

Descrição das atribuições: O diretor geral atuará em todas as fases do projeto, par�cipando desde a idealização e planejamento da edição,
captação de recursos, curadoria, bem como direcionará todas as a�vidades previstas na execução (pré-produção, produção e pós-produção),
delegando funções e atribuições e respondendo pela plena execução de tudo que foi delineado.

Currículo resumido: Atua na área cultural desde 1989, sendo o principal idealizador do fes�val Porão do Rock que se encontra em sua vigésima
edição. Criou e produziu o YO! Music Fes�val, o maior fes�val de Hip Hop do Brasil, com a par�cipação dos maiores ar�stas do Hip Hop
nacional, dentre eles: Racionais, RZO, Gog, X Câmbio Negro, Negra Li. Produziu e dirigiu shows de renome nacional, tais como: Caetano Veloso,
Ney Matogrosso, Lulu Santos, Jorge Benjor, Elba Ramalho, Legião Urbana, Lobão, Cidade Negra, Vanessa da Mata, Ana Carolina, Hamilton de
Holanda, Os Paralamas do Sucesso, Skank, Jota Quest, Lobão, Los Hermanos, Capital Inicial, Raimundos, O Rappa, Sepultura, Marcelo D2, Pi�y,
Titãs, Ultraje a Rigor, Angra, dentre outros. Também dirigiu shows com ar�stas internacionais, tais como: BB. King, Natalie Cole, George Benson,
Glória Gaynor, Buena Vista Social Club, Dianne Shurr, Madeleine Peyroux, Kra�werk, Muse, Mudhoney, Suicidal Tendencies, The Hives,
Nigthwish, Jon Spencer Blues Explosion, Kyuss, Eagles Of Death Metal, Soulfly, Helmet, The Bellrays, Mark Lanegan, Marky Ramone, Cavalera
Conspiracy, Megadeth, entre outros.

3. FUNÇÃO NO PROJETO: PRODUÇÃO EXECUTIVA      

Nome do profissional: Michele  Milani              

Descrição das atribuições: Produtor responsável pela produção geral do projeto, acompanhando todas as fases do mesmo, desde a elaboração
e captação até a implementação das ações delineadas no planejamento, bem como elaboração de relatórios e entrega de prestação de contas
final do projeto e relatório de cumprimento do objeto.

Currículo resumido: Há mais de dezoito anos no mercado cultural, atua na direção e coordenação de projetos, produção execu�va e de
logís�ca. Trabalhou na área de eventos de grandes empresas, tal como Carlson Wagonlit, em São Paulo e BB Turismo, em Brasília, no cargo de
coordenadora de eventos, onde desenvolveu 23 etapas do circuito Cultural Banco do Brasil. Na Alecrim Produções exerceu durante 05 anos as
funções de coordenadora de logís�ca, produção execu�va e coordenação de de oficinas, em importantes projetos, dentre os quais podemos
destacar: Produção execu�va do MPB Petrobras  com João Bosco, Arnaldo Antunes, Roberta Sá, Tom Zé Hermeto Pascoal,  Leila Pinheiro, Rosas
Passos, Moraes Moreira e Davi; Produção Execu�va e de Logís�ca do Fes�val de Teatro Brasileiro – Cena Cearense, Cena Mineira, Cena Gaúcha,
e edição especial de Teatro de Rua; Produção do Fes�val Cultural Banco do Brasil etapas Brasília, Rio de Janeiro, Salvador e Porto Alegre; I
Simpósio Internacional de Arquitetura e Museus. Desde 2013 no Cena Contemporânea, iniciou suas a�vidades na função de Coordenadora
Ins�tucional e de Mídia, passou pela assistência de Direção, coordenação de produção e atualmente faz a coordenação geral do projeto.

4. FUNÇÃO NO PROJETO: COORDENAÇÃO DE MONTAGEM/ INFRAESTRUTURA      

Nome do profissional: André Fonseca              

Descrição das atribuições: Profissional responsável pela coordenação da montagem e desmontagem, atuando na gestão da equipe delineada
para implantação da planta proposta, bem como supervisionando o cumprimento do cronograma estabelecido.

Currículo resumido: Vasta experiência em todas as áreas de produção, desenvolvimento e implementação de projetos, coordenação
operacional em eventos na área de entretenimento e coordenação de produção de eventos de grande porte, tais como: Green Na�on,

http://www.programandoofuturo.org.br/
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Lollapalloza 2017, Jogos Olímpicos Rio 2016, Tomorrowland (02 edições), Fifa (2 edições), bem como atuou na coordenação do Porão do Rock
nas edições de 2016 e 2017.   

5. FUNÇÃO NO PROJETO: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA      

Nome do profissional: Ana Celina de Sousa              

Descrição das atribuições: Profissional responsável pela gestão das áreas administra�va e financeira da ONG e do projeto, realizando os
pagamentos conforme desembolso dos fornecedores, juntando toda a documentação de cada uma das quitações juntamente com a
documentação legal das empresas, conferindo os CNAE das empresas para verificação de a�vidade compa�vel com a descrição da nota fiscal,
verificação de regularidade dos fornecedores contratados, elaboração de relatórios de gestão financeira e conciliação bancária.

Currículo resumido: Ampla experiência na área de gestão financeira atuando no jornal Diário da Manhã em Goiânia por 17 anos. Atualmente, é
coordenadora administra�vo-financeira do Cena Contemporânea – Fes�val Internacional de Teatro de Brasília, e gestora especializada em
Gestão Financeira atua na área há 17 anos. Como Coordenadora de Produção atua no projeto musical Todos os Sons, produção execu�va no
projeto Green Na�on, realizado no 8º Fórum Mundial da Água e atualmente também responsável pela coordenação financeira do Porão do
Rock. 

Histórico do Fes�val

O Fes�val Porão do Rock surgiu a par�r da necessidade de criar um espaço para que os músicos brasilienses ligados ao ritmo �vessem palco
para apresentar os seus trabalhos. O local, conhecido como Porão do Rock, abrigava várias salas de ensaio, onde, a par�r de 1994, interagiram
ar�stas de vários es�los. Na medida em que crescia a presença de músicos, era inevitável que a troca de ideias fosse dar origem a algo maior e
mais representa�vo. Assim, nasceu o Porão do Rock, criado pelos próprios músicos e, desde 2009, sob a produção execu�va da ONG Porão do
Rock, criada em 2001 e detentora da marca.

As duas primeiras edições, em 1998 e 1999, aconteceram na Concha Acús�ca, às margens do Lago Paranoá. O principal destaque foi a reunião
da Plebe Rude com sua formação original, após quase 10 anos.

Em 2000, o evento cresceu e se mudou para o estacionamento do Estádio Nacional Mané Garrincha, onde foi realizado até 2008, passando a
ter dois palcos. Nos três anos seguintes, o fes�val reuniu nomes da representa�vidade de Raimundos (DF), Na�ruts (DF), Lobão (RJ), Tihuana
(SP), Ratos de Porão (SP), Mundo Livre S/A (PE), Rumbora (DF), Sepultura (MG), Rodox (SP) e Leela (RJ), entre muitos outros.

Em 2003, o público foi presenteado com um número ainda maior de atrações de grande porte, como Paralamas do Sucesso (RJ), Barão
Vermelho (RJ), Titãs (SP), Skank (MG), Los Hermanos (RJ), Nação Zumbi (PE), Detonautas (RJ), Pi�y (BA), O Rappa (RJ), CPM 22 (SP), Marcelo D2
(RJ), Peligro (EUA), Pato Fu (MG), Shaaman (SP), Dead Fish (ES), Supla (SP), Massacra�on (SP) e Dr. Sin (SP), por exemplo.

Em 2005 e 2006, o Porão do Rock foi realizado em três dias, com o obje�vo de manter a quan�dade de atrações, dividindo-as de forma mais
segmentada musicalmente, reduzindo assim o cansaço do público com a diminuição da quan�dade de shows por dia.

Em 2007 o fes�val voltou ao formato de dois dias, apostando nas atrações internacionais e nas bandas independentes nacionais e de Brasília.
Desde então, vários nomes “gringos” se apresentaram no fes�val, tais como Muse (Inglaterra), Helmet (EUA), Soulfly (EUA), Eagles of Death
Metal (EUA), Suicidal Tendencies (EUA), Kyuss Lives! (EUA), Gaz Coombes (Inglaterra), Jon Spencer Blues Explosion (EUA), Mark Lanegan (EUA),
The Bellrays (EUA), Mudhoney (EUA), She Wants Revenge (EUA), Red Fang (EUA), Trivium (EUA), Born a Lion (Portugal), Los Natas (Argen�na),
Satan Dealers (Argen�na), The Supersónicos (Uruguai), El Mato a Un Policia Motorizado (Argen�na), The DT ́s (EUA), Symfonia (Finlândia), entre
outros.

Em 2008, o Porão do Rock passou a ter três palcos e em setembro do ano seguinte, ganhou uma edição especial na Esplanada dos Ministérios,
que fez parte do calendário inicial das comemorações pelos 50 anos de Brasília. O ponto alto foi uma noite totalmente dedicada à memória do
rock local que contou com os músicos Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá recebendo convidados para uma grande homenagem à Legião Urbana.

Em 2010, o fes�val se mudou para o Complexo do Ginásio Nilson Nelson, onde foi realizado até 2012, com três palcos. E em 2013 retornou para
o estacionamento do Estádio Mané Garrincha, onde con�nua sendo realizado até os dias de hoje.

Sobre a 21ª Edição do Fes�val Porão do Rock - 20 Anos

O Porão do Rock celebrará em 2018 a sua 21ª edição, com vigor de um projeto reconhecido pela qualidade musical e como o principal
instrumento de ar�culação e promoção do rock e da música alterna�va na Capital Federal, consolidando-se como um dos mais tradicionais
fes�vais independentes do país.

Criado em 1998 pela realização conjunta entre produtores e 14 bandas de Brasília que ensaiavam no subsolo comercial da quadra 207 norte do
Plano Piloto de Brasília, o local ficou conhecido justamente como Porão do Rock, nome atribuído ao fes�val pela iden�dade e origem dos
grupos de porão.

O Fes�val tem por obje�vo fortalecer e desenvolver o mercado da música independente do Distrito Federal e do Brasil, proporcionando aos
ar�stas condições técnicas de alto padrão para suas apresentações (estrutura de grande porte), exposição para um grande público e visibilidade
nacional junto às mídias especializadas (TV´s, rádios, internet, publicações, etc). Além disso, visa contribuir para o desenvolvimento da cadeia
produ�va da música no Distrito Federal e Entorno, de onde é oriunda a maioria absoluta dos fornecedores e colaboradores do PDR, gerando
cerca de mil empregos diretos (produção, equipe técnica, segurança, assessoria de imprensa, ar�stas, fornecedores, etc) e aproximadamente
dois mil indiretos.

O Porão do Rock faz parte do calendário oficial de eventos culturais do DF desde 2006, quando foi sancionada a Lei nº 3.844, e sua consolidação
pode ser verificada pela visibilidade local e nacional que adquiriu ao longo dos anos. Foram mais de 1.000 shows realizados e uma audiência
superior a um milhão de pessoas em 19 anos de existência. Todas as ações realizadas u�lizando a marca PDR foram sucesso de público,
comprovando a importância do fes�val, bem como a compreensão de que suas ações são fomentadoras de outras ações e projetos, entre eles:
Pílulas do Porão do Rock, Noites Porão do Rock e Sele�vas Porão do Rock.

Estas sele�vas são realizadas previamente à realização do fes�val, como uma ação de incen�vo a novos talentos e formação de plateia, por
meio de mostras compe��vas em formato de pequenos fes�vais que são realizados em Brasília e nas cidades do entorno. Os vencedores
par�cipam do Fes�val Porão do Rock, que neste ano, por ocasião de sua 21ª edição, busca se revigorar e se reinventar, ampliando seu caráter
mul�cultural ao reforçar e incluir outras linguagens e manifestações ar�s�cas, em diálogo com a música, de modo a proporcionar ao público
uma experiência sinestésica.

Em 2018 o fes�val completará 20 Anos realizando a 21ª edição no estacionamento do Estádio Nacional, espaço que vem se mostrando o mais
adequado à realização de eventos de grande porte na capital federal, por sua localização privilegiada e de fácil acesso, inclusive de bicicleta ou
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transporte público. Ocorrerão apresentações musicais de 46 ar�stas do Distrito Federal e nacionais, como já é tradição no fes�val, durante dois
dias, sendo eles, 29 e 30 de setembro de 2018, tendo a abertura dos portões acontecendo às 15h30, início dos shows às 16h e término das
apresentações às 03 horas do dia seguinte. Serão 03 palcos com 11 horas de atrações seguidas com qualidade e que representam o rock
produzido nacionalmente. Metade das atrações elencadas no line-up são provenientes do Distrito Federal, mostrando toda a força sonora da
produção musical aqui concebida, bem como demonstrando a valorização que o Fes�val busca dar aos ar�stas do DF.

Além do evento ar�s�co-cultural, para celebrar os 20 anos do Fes�val Porão do Rock, será publicado livro comemora�vo apresentando toda a
história do evento. O livro, denominado “Histórias do Porão”. Escrito por Pedro de Luna, primeiro jornalista de fora do DF a cobrir o Fes�val, a
obra baseia-se em pesquisa e em depoimentos das poucas pessoas que estão desde o início na produção do evento. “Histórias do Porão” conta
como tudo começou, causos de bas�dores, desafios, conquistas, a criação da ONG e da revista de bolso, as crises, as viradas e os premiados
casos de responsabilidade social e sustentabilidade. Um resumo de duas décadas intensas de muito som e a�tude na capital do rock.

Ricamente ilustrado em mais de 200 páginas coloridas e protagonizado por cinco roqueiros ilustres de Brasília, “Histórias do Porão” contribuirá
e muito para a ainda escassa bibliografia sobre cenas musicais e fes�vais independentes no Brasil.

Movimentação da Cadeia Turís�ca e Promoção de Brasília

Conforme detalha o Plano Plurianual (PPA) de ações 2016-2019 do governo do Distrito Federal (GDF), existe uma latente necessidade de
desenvolver ações voltadas ao apoio aos ar�stas do Distrito Federal e à universalização dos meios de acesso e fruição de bens e serviços
culturais a toda a população, em especial às camadas menos favorecidas. Sob essa ó�ca, o inves�mento no empreendedorismo cultural deve
buscar a consolidação das cadeias produ�vas da Economia Cria�va e o aquecimento do trade turís�co local a fim de afirmar uma economia
limpa e sustentável como vetor de desenvolvimento econômico e social.

Tendo como caracterís�ca fundamental um plano de curadoria que junta ar�stas e bandas consagrados nacional e internacionalmente com
novos talentos do Distrito Federal, aliado ao preço de ingresso extremamente acessível, o fes�val tem potencial já comprovado de atração de
público e consequente aquecimento da cadeia produ�va do turismo no Distrito Federal, seja pela movimentação interna de público, entre
cidades satélites, para acompanhamento das bandas par�cipantes das sele�vas, e entre aquelas e o Plano Piloto, para as apresentações no
evento em si, seja pela atração de público de fora do DF, ante à oportunidade de assis�r a shows de grande porte, de qualidade internacional
sem o costumeiro alto custo do ingresso pra�cado em grandes fes�vais de música. No Porão 2018 o valor do ingresso será de R$ 20,00 (vinte
reais).

Considerando os impactos econômicos dos eventos nacionais e internacionais, de acordo com as pesquisas realizadas pelo
MTur/FGV/Embratur, é possível confirmar que eventos deste porte (acima de 7 mil par�cipantes), podem gerar cerca de R$ 6 milhões em gastos
totais na localidade (considerando 02 dias), gerando uma arrecadação de mais de R$1 milhão em impostos para o Governo local. Por isso, o
mercado de turismo, relacionado aos eventos e negócios, tem se tornado um dos vetores para incen�var os fluxos turís�cos e de visitantes.

De acordo com o Relatório Técnico “Roteiro para o Turismo Cívico do DF”, apresentado no âmbito do Projeto de Cooperação Técnica
Internacional Unesco/Setur “Patrimônio e Turismo em Brasília” (www.observatorio.setur.df.gov.br), “a compreensão sobre o segmento do
Turismo Cultural e o patrimônio que o cons�tui, se torna a base de toda a estratégia para a formatação do roteiro de Turismo Cívico para o
Distrito Federal, o qual é considerado pelo Ministério do Turismo um recorte no âmbito do Segmento Cultural, considerando aqueles temas e
áreas onde a diversidade cultural e história do Brasil apresentam maior potencial”.

Oferecer à população a fruição de bens e produtos culturais e abrir espaço para novos talentos se apresentarem é também contribuir para a
promoção do segmento cultural em suas várias dimensões, incluindo a do turismo cultural/ cívico, uma vez que o evento será realizado no Eixo
Monumental, área onde estão as principais atrações turís�cas de Brasília. E é nesse contexto que o Fes�val Porão do Rock se apresenta como
uma inicia�va que contribui para o alcance desses obje�vos, colaborando fortemente para o fortalecimento da economia local no período da
sua realização. De acordo com pesquisa realizada na 19ª edição do Porão do Rock (2017), 8% do público presente no fes�val era oriundo de
outros estados, sendo que 75% estava em sua primeira visita à Brasília, o que mostra a capacidade de atração de fluxo turís�co do evento. A
pesquisa também mostrou que 44% dos visitantes hospedou- se em pousada/ hotel, o que pressupõe a movimentação dos demais segmentos
do trade brasiliense, como bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de souvenirs, serviços de transporte e outras a�vidades comerciais periféricas
ligadas indiretamente à a�vidade turís�ca, sendo que 95% dos turistas em questão afirmaram pretender retornar à Brasília em 2018 a fim de
comparecerem à 21ª edição do Porão do Rock, reafirmando o potencial do fes�val para gerar demanda potencial com vistas à criação de
pacotes específicos que incluem hospedagem, alimentação, recep�vo e transporte aéreo, além de propiciar a integração aos roteiros turís�cos
existentes no DF, com mais uma alterna�va de atração turís�ca, favorecendo o aumento do tempo de permanência do turista na cidade.

Tais ações inclusive podem estar concatenadas com os CAT´s (Centro de Atendimento ao Turista) que atendem mensalmente em torno de 3.000
turistas. O projeto não apenas es�mula a cadeia turís�ca de Brasília, a par�r da atração de público de fora do Distrito Federal, mas também
aporta diretamente recursos no segmento, tendo em vista a contratação direta de recep�vo, catering, hospedagem, serviços de transporte, etc.

O Fes�val Porão do Rock tem ainda o mérito inques�onável de manter a Capital Federal no roteiro dos grandes fes�vais independentes de
música, tendo em vista a realização de 20 edições anuais consecu�vas, período ao longo do qual foi responsável pela projeção da imagem de
Brasília nacional e internacionalmente, nos mais diversos veículos de mídia, além das redes sociais, incluindo mídia espontânea.

Além do mais, é preciso considerar que a realização do fes�val na área externa do Estádio, além de trazer o público para o centro monumental
de Brasília, es�mulando o turista a conhecer as demais atrações da cidade, especialmente com a programação diluída em dois dias de evento,
contribui ainda para a melhora da percepção da sociedade em relação à imagem do próprio estádio e, consequentemente, do Governo do
Distrito Federal e da Secretaria de Turismo e Lazer.

Todos esses elementos, aliados à própria des�nação de emendas parlamentares especificamente para o fes�val e ao acesso com preço popular,
permitem aferir a importância do Porão do Rock para Brasília e o consequente interesse público em sua realização.

Jus�fica�va

(Descrição da realidade que será contemplada pela parceria - Art. 28, I, do Decreto Distrital n.º 37.843/2016.)

Em 2018, o Porão do Rock celebrará seus 20 anos realizando a 21ª edição do evento, consolidado como um dos mais importantes fes�vais de
música independente do país.

Criado em 1998, surge a par�r de uma realização conjunta entre produtores e 14 bandas de Brasília que ensaiavam no subsolo da área
comercial da 207 norte. Em meio aos ensaios e apresentações no local que ficou conhecido justamente como Porão do Rock, cria-se naquele
ano o fes�val que colocou Brasília no circuito dos grandes fes�vais nacionais, conhecido inclusive no exterior.
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Tendo como mote promover e fortalecer o desenvolvimento do mercado da música independente do Distrito Federal e do Brasil, proporciona
aos ar�stas condições técnicas excepcionais para suas apresentações (estrutura de grande porte), exposição para um grande público e
visibilidade nacional junto às mídias especializadas (TVs, rádios, internet, publicações, etc). Ademais, contribui fortemente para a geração de
empregos, criando anualmente mais de mil empregos diretos (produção, equipe técnica, segurança, voluntários, assessoria de imprensa,
ar�stas, fornecedores, etc).

Incluído no calendário oficial de eventos de Brasília desde 13 de abril de 2006, com a aprovação da Lei Distrital nº 3.844, marca presença
anualmente no cenário musical, fomentando o turismo no Distrito Federal. Desde então, foram mais de 1.000 shows realizados e uma
audiência superior a um milhão de pessoas.

O fes�val será realizado nos dias 29 e 30 de setembro de 2018, no Estádio Nacional Mané Garrincha, onde serão montados 03 palcos e
ocorrerão apresentações musicais de 46 ar�stas locais e nacionais. Será projetada estrutura para atender até 30.000 pessoas, durante os dois
dias de evento. Durante o fes�val haverá praça de alimentação, área para atender o público preferencial com os requisitos de acessibilidade
integralmente cumpridos, praça de esportes radicais com bungee jump, entre outras atrações.

A cada edição realizada incrementa suas ações contribuindo de maneira significa�va para a polí�ca cultural prevista na Lei Complementar nº
934, visto que buscar reafirmar e ampliar os direitos culturais da sociedade, trabalhando a equidade social e acessibilidade aos bens e serviços
ofertados.

Sempre atenta às questões sociais e ambientais, a ONG Porão do Rock realiza ações visando atender o público preferencial e desprovido das
condições ideais para inserção no ambiente cultural, bem como por meio do Porão Sustentável, atua na diminuição do impacto ambiental e na
conscien�zação do público para causas ligadas à juventude. Atuamos fortemente buscando diminuir as barreiras comunicacionais e de
mobilidade urbana, gerando emprego para pessoas com deficiência e criando espaços especialmente projetados para elas.

Por meio do Bolsa Rock damos acesso a alunos da rede pública de ensino e a Escola de Choro Raphael Rabello para que pres�giem os shows
por meio da oferta de 2.000 ingressos, sendo distribuídos 1.000 por dia.

Também está atenta ao fortalecimento da iden�dade e da diversidade do que é produzido culturalmente no Distrito federal, por meio das
sele�vas que dão oportunidades para bandas do Plano Piloto e outras Regiões Administra�vas de destacarem-se no cenário musical nacional e
tocarem em grandes palcos com line up de al�ssima qualidade.

Trata-se de projeto con�nuado conhecido internacionalmente e que coloca o Distrito Federal no panorama dos grandes fes�vais e Brasília como
polo turís�co significa�vo na produção de eventos culturais de excelência.

 

Público-alvo

O público beneficiário do projeto compreende todas as camadas sociais e faixas etárias, advindas de todas as Regiões Administra�vas do
Distrito Federal, sem dis�nção. Es�ma-se a presença de 30.000 (trinta mil) pessoas, de forma rota�va, ao longo dos dois dias de evento, numa
arena que comporta suficientemente essa quan�dade de pessoas, a ser montada no Estádio Nacional Mané Garrincha.

O perfil etário é cons�tuído, preponderantemente, por um público jovem, na faixa entre 18 a 24 anos. Em 2017, iden�ficou-se que 8,5% do
público foi menor de 18 anos, 42,2% dos frequentadores �nham entre 18 e 24 anos, e 32% estava na faixa etária de 25 a 34 anos, significando
82,7% do público do fes�val. A maior parte do público toma conhecimento do evento por meio das redes sociais, facebook e instagram e o
principal influenciador para comparecimento ao evento além do preço, é o line up sempre de excelência trazendo a Brasília shows na maior
parte inéditos com penetração em grandes eventos internacionais.

 

Resultados esperados

Com a realização da 21ª edição do Fes�val Porão do Rock espera-se oferecer a 30 mil pessoas um evento de 02 dias com estrutura e qualidade
comparáveis aos internacionais, contando com entretenimento cultural ar�s�co relevante e ações de sustentabilidade. Pretende-se ainda
potencializar o fluxo do turismo cultural de Brasília e fazer bom uso de espaço público de alta relevância turís�ca de Brasília.

Pretende-se também aquecer a economia local, criando oportunidades de empregos diretos e indiretos.

 

Empregos gerados (es�ma�va)

Empregos diretos - a equipe realizadora contará com 40 pessoas que atuam diretamente no projeto, como integrantes das fichas técnica e
ar�s�ca e outros profissionais contratados diretamente para as áreas meio e fim, como assistentes e assessores, conforme disposto na relação
abaixo:

Quan�dade Função no projeto                    

01 Diretor Geral

01 Diretor Ar�s�co

01 Produtor Execu�vo

01 Coordenador de Produção

01 Coordenador Administra�vo (Gestão Administra�va e Financeira)

01 Coordenador de Comunicação

01 Coordenador de Montagem e infraestrutura

01 Coordenador de Recepção



01/10/2018 SEI/GDF - 12710318 - Plano de trabalho

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=15758094&infra_siste… 7/33

01 Coordenador Técnico

02 Assistentes Operacionais

05 Assistentes Junior

01 Produtor de Base

01 Produtor de Backstage

01 Produtor de Credenciamento

01 Produtor de Logís�ca e Transporte

01 Programador Visual

02 Assessoria de imprensa

07 Registro fotográfico

10 Registro videográfico

Observação: os profissionais acima mencionados não serão pagos com recursos advindos do Termo de Fomento.

Empregos indiretos - haverá geração aproximada de 1.433 empregos indiretos, mediante contratação de empresas fornecedoras de mão-de-
obra e serviços, como seguranças, brigadistas, limpeza, carregadores, equipe de montagem, de operação, técnicos das empresas contratadas,
dentre outros, conforme indicado na tabela abaixo:

Quan�dade Função no projeto                    

240 Seguranças 12 horas

40 Seguranças Patrimoniais

175 Equipe Limpeza

120 Carregadores

40 Brigadistas

20 Ambulâncias e Posto Médico

100 Montagem de estrutura (palco, banheiros, fechamento)

40 Bilheteria

10 Gestão de Risco

20 Montagem de tendas

50 Geradores

100 Sonorização, iluminação e led

260 Bar

40 Alimentação (abastecimento camarins)

30 Loja de ar�gos relacionados à cultura pop rock

44 SESC – Programa Mesa Brasil

40 Motoristas (Vans)

04 Motoristas (Ônibus)

60 Voluntários

Observação: devido à considerável amplitude do evento, o projeto contará com outras fontes de recurso para a sua execução, tais como:
Programa de Incen�vo Fiscal e bilheteria. Dessa forma, parte das contratações e dos serviços relacionados não serão custeadas com recursos
deste Termo de Fomento. Garan�mos, todavia, que nenhuma ação ou serviço será custeado em duplicidade ou espelhadas, conforme pode
ser observado na planilha encaminhada com os demais documentos obrigatórios, anexados a este plano de trabalho.

 

Impactos econômicos indiretos 
Considerando os impactos econômicos dos eventos nacionais e internacionais de grande porte realizados nacionalmente, de acordo com as
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pesquisas aplicadas pelo MTur/FGV/Embratur, eventos deste porte, acima de 7 mil par�cipantes, podem gerar cerca de R$ 4,5 milhões em
gastos totais na localidade, gerando uma arrecadação de mais de R$ 1 milhão em impostos para o Governo local. Por isso, o mercado de
turismo, relacionado aos eventos e negócios, tem se tornado um dos vetores para incen�var os fluxos turís�cos e de visitantes em
determinadas localidades.

Es�mamos, portanto, que haverá circulação de a�vidades econômicas espontâneas atraídas pela realização do projeto, sem apoio ou fomento
direto da produção do projeto.

São exemplos da movimentação econômica indireta propiciadas pelo evento:

1. Es�mulo ao turismo do Distrito Federal, com possibilidade de visitação de moradores do entorno (RIDE) e de outros estados da
federação, colaborando com o setor hoteleiro, companhias aéreas e rodoviárias, dentre outros prestadores de serviços des�nados à área
turís�ca;

2. Impulsionamento dos serviços de transporte público e privado, a exemplo de metrô, Uber, Cabify, ônibus e táxi; e

3. A�vação do mercado informal de alimentação e bebidas (ambulantes).

 

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS

(Art. 28, IV, do Decreto n.º 37.843/2016)

Receitas

Os recursos para o Termo de Fomento a serem executados pela SETUL são provenientes de verbas resultantes de emendas parlamentares ao
Orçamento do Governo de Brasília, ano fiscal 2018, no valor total de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais).

Haverá também o aporte de recursos provenientes da Secretaria de Estado de Cultura do DF, no âmbito da Lei Complementar nº 934, de 7 de
dezembro de 2017, por meio dos mecanismos de fomento: Programa de Incen�vo Fiscal no montante de R$ 730.000,00 (setecentos e trinta mil
reais).

Além disso, há previsão de arrecadação de bilheteria, es�mada em R$ 368.900,00 (trezentos e sessenta e oito mil e novecentos reais).

Conforme detalhado nas planilhas orçamentárias enviadas todas as receitas geradas serão integralmente des�nadas ao custeio do projeto
em tela, demonstrando um bene�cio para o Estado, pois não haverá lucro algum para a Organização Não Governamental Porão do Rock 
com a realização do evento, ocasião em que, havendo recursos excedentes, esses serão repassados aos cofres do Distrito Federal, em sua
integralidade.

 

3.OBJETIVO

Obje�vo Geral

Promover Brasília como capital nacional do rock por meio da realização de evento cultural nacionalmente reconhecido e contribuir
posi�vamente para a ampliar a cadeia turís�ca e econômica do Distrito Federal.

Obje�vos Específicos

1. Fomentar o turismo, tendo como referência o alcance e dimensão do fes�val em suas 20 edições anteriores;

2. Incluir Brasília defini�vamente no circuito de grandes fes�vais do Brasil;

3. Consolidar Brasília como um dos pólos de desenvolvimento da música independente do país;

4. Oportunizar acesso para o contato entre produtores e selos/ gravadoras com ar�stas do DF;

5. Criar oportunidade de trabalho para ar�stas e prestadores de serviços locais promovendo a dinamização da economia cria�va;

6. Difundir e divulgar a produção cultural do Distrito Federal;

7. Promover as bandas de rock do Distrito Federal para apresentarem seus trabalhos em palco de um grande fes�val, com público
numeroso;

8. Viabilizar o intercâmbio entre ar�stas e grupos musicais locais e nacionais;

9. Democra�zar o acesso da população a grandes eventos culturais de qualidade por meio da comercialização de ingressos a preços
populares e ônibus gratuito para transporte da Rodoviária do Plano Piloto ao Estádio e vice-versa;

10. Promover a inclusão e o acesso ao lazer e a cultura às pessoas portadoras de deficiência e aos idosos;

11. Realizar um evento com responsabilidade social e ambiental;

12. Oferecer uma opção de entretenimento e contato com diferentes culturas e modos de fazer, por meio da música;

13. Incen�var a fruição da cultura local e nacional;

14. Realizar ação de responsabilidade social com doação de alimentos, coleta sele�va e ações de sustentabilidade; e

15. Proporcionar acesso gratuito a 2.000 jovens estudantes em situação de vulnerabilidade social para assis�r aos shows que serão
apresentados no fes�val, por meio de ação social denominada Bolsa Rock.

4. METAS, COM PARÂMETROS PARA AFERIR SEU CUMPRIMENTO E FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

(ART. 28, II, III E VII, DO DECRETO N.º 37.843/2016)

Meta 1 – Logís�ca

Etapa 1.1 –  Serviços de produção geral do evento
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Contratação de serviços para liberação e realização do evento junto aos órgãos públicos e fornecedores. Gestão e negociação junto aos órgãos
de direitos autorais para realização dos shows musicais.

Etapa 1.2 - Contratação da infraestrutura e serviços diversos do evento

Contratação e montagem da infraestrutura para a realização do evento, tais como: recep�vo, shows, acessibilidade, sustentabilidade, som, luz,
painel de led, banheiros químicos, fechamento, alambrado, barricada, geradores, ex�ntores, pra�cáveis e tendas, bem como serviços como
segurança, limpeza, carregadores e brigadistas.

Etapa 1.3 - Contratação de serviços operacionais

Contratação de serviços de suporte para a realização do evento para a garan�a da segurança e manutenção do cronograma previsto, visando
cumprir as normas estabelecidas para a realização de eventos e zelar pelo bem estar do público, dos ar�stas e dos profissionais envolvidos.

META 2 – Comunicação

Etapa 2.1 - Divulgação do projeto (Plano de Mídia)

Elaboração de planejamento de Comunicação e estratégia de divulgação, contratação de serviço de assessoria de imprensa para ar�culação da
mídia espontânea para colocação do evento na pauta da mídia local e nacional. Estruturação de Campanha para Mídias Sociais, conteúdo para
Web e impulsionamentos via facebook e instagram. Elaboração de toda a iden�dade visual do projeto, criação de artes para cartazes,
camisetas, anúncios eletrônicos e mídia digital.

META 3 - Coordenação, produção e serviços de gestão de todo projeto

Etapa 3.1 - Contratação de serviços de concepção e Direção

Nesta etapa serão contratados os profissionais responsáveis pela concepção e direção ar�s�ca do evento para a garan�a da qualidade do
evento em seus aspectos esté�cos e de conteúdo. Também serão desenvolvidas os planejamentos de acessibilidade e sustentabilidade do
evento. Essa equipe também é responsável pela formação da equipe de voluntariado.

Etapa 3.2 - Contratação de serviços de Gestão Administra�va e Financeira para a execução do projeto

Diante da complexidade do evento faz-se necessária o cuidado na gestão Administra�va e Financeira para a correta execução do projeto,
serviços de compliance e elaboração de relatórios de consolidação dos resultados.

Etapa 3.3 - Contratação de empresa para realização de pesquisa de opinião pública

Para o atendimento da legislação e a correta mensuração dos impactos gerados pelo projeto, faz-se necessária a contratação de pesquisa de
sa�sfação para ser aplicada no público presente no evento.

Etapa 3.4 - Contratação de equipe auxiliar de produção

Trata-se da equipe de assistentes e auxiliares na produção das atrações do evento que dão suporte a equipe de concepção do projeto,
garan�ndo a qualidade na sua realização.

Etapa 3.5 - Realização do Programa Porão Sustentável

Por ter ciência de seu dever ao realizar eventos de amplo acesso público, a Ong Porão do Rock desenvolve diversas a�vidades socioambientais
no Fes�val Porão do Rock, além de adotar prá�cas sustentáveis na sua realização. Neste ano, o Programa Porão Sustentável contará com uma
série de ações nas áreas de acessibilidade, sustentabilidade e responsabilidade social:

Acessibilidade

Resumo das ações

1. Implantação de uma central de atendimento à pessoa com deficiência (PCD), que tem como obje�vo ser um espaço de acolhimento,
para ouvir e tratar as considerações, sugestões, crí�cas e reclamações do público com deficiência par�cipante do fes�val, além de um
ponto de encontro, de descanso e espaço de referência do evento. Haverá também guias disponíveis para acompanhar cegos e pessoas
com deficiência �sica e de mobilidade para os locais desejados, um centro de informações, com programação escrita, em libras, em
braile e áudio;

2. Adoção de medidas de acessibilidade arquitetônica, com o obje�vo de adaptar a planta do evento às necessidades das pessoas com
deficiência prevendo: estacionamento com vagas reservadas; elevado com rampa; mesas reservadas na praça de alimentação;
sinalização visual e montagem de espaços exclusivos com visão privilegiada dos espetáculos para PCD;

3. Contratação de pessoas com deficiência para funções como atendimento ao público, segurança, serviços gerais e de limpeza e pesquisa
(Inclusão no Rock);

4. Veiculação de um teaser de divulgação do evento em libras para as redes sociais tendo como público-alvo grupos e pessoas com
deficiência audi�va;

5. Contratação de intérpretes de libras com a interpretação das letras das músicas para público com deficiência audi�va; e

6. Impressão em braile da programação do evento, placas para iden�ficação de espaços e banheiros, legendas de acesso e cardápios.

Formas de Atendimento

O Fes�val Porão do Rock incluirá em todas as ações procedimentos alinhados com as orientações para bem atender pessoas com deficiência e
com mobilidade reduzida ofertando procedimentos e atendimento condizentes com suas necessidades.

Atendimento prioritário

Devem ter atendimento imediato e diferenciado às pessoas com deficiência e as com mobilidade reduzida. Em observância ao Decreto nº
5.296/2004, a equipe responsável pelo evento propiciará:

1. Espaços e instalações acessíveis;

2. Mobiliário de recepção e atendimento obrigatoriamente adaptado à altura e à condição �sica de pessoas em cadeira de rodas, conforme
estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT;
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3. Serviços de atendimento para pessoas com deficiência audi�va, prestado por intérpretes ou pessoas capacitadas em Língua Brasileira de
Sinais – Libras e no trato com aquelas que não se comuniquem em Libras, e para pessoas surdo cegas, prestado por guias-intérpretes ou
pessoas capacitadas neste �po de atendimento;

4. Equipe para atender às pessoas com deficiência visual, mental e múl�pla, bem como às pessoas idosas;

5.  Disponibilidade de área especial para embarque e desembarque de pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida;

6. Sinalização ambiental para orientação das pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida;

7. Divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prioritário das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida;

8. Admissão de entrada e permanência de cão-guia ou cão-guia de acompanhamento junto de pessoa com deficiência, mediante
apresentação da carteira de vacina atualizada do animal; e

9. Espaços �sicos para atendimentos adequados.

Atendimento qualificado

As pessoas com deficiência e os idosos sempre devem ser consultados sobre a melhor maneira de serem atendidos ou abordados, evitando-se,
assim, constrangimentos desnecessários. Os profissionais envolvidos no projeto receberão as seguintes orientações:

Pessoas que u�lizam cadeiras de rodas

1. Situar-se de frente e na mesma altura da pessoa, sentando-se, por exemplo;

2. Perguntar ao usuário se quer alguma ajuda, dirigindo-se sempre a ele e não ao acompanhante, se for o caso;

3. Ao ajudar um usuário de cadeira de rodas a descer uma rampa inclinada usar de preferência a “marcha ré”, para evitar que, pela
excessiva inclinação, a pessoa desequilibre e possa cair para frente;

4. Para auxiliar a subir e descer de um meio de transporte colocar a cadeira de rodas freada, paralela ao veículo. Para maior segurança é
conveniente a ajuda de duas pessoas: uma para segurar o tronco (axilas) e outra para segurar as pernas, logo abaixo dos joelhos - Para
subir, deve-se posicionar a pessoa de costas para o degrau ou porta do veículo, conduzindo-a para o interior- Para descer, deve-se adotar
o mesmo procedimento, sendo que quem segura pelas pernas deve descer primeiro, apoiado por quem segura pelo tronco.

Pessoas com deficiência audi�va

1. Procurar não ficar nervoso diante de uma pessoa que tem dificuldade para falar;

2. Compreender que o ritmo e a pronúncia dessas pessoas são dis�ntas;

3. Não aparentar ter compreendido uma mensagem, se não a entendeu;

4. Fazer com que o surdo enxergue a boca de quem está falando;

5. Falar com o tom normal de voz, a não ser que lhe peçam para levantá-la;

6. Ser expressivo, para que os surdos percebem as expressões faciais, os gestos ou os movimentos do corpo para entender o que se quer
comunicar;

7. Ao desejar falar com uma pessoa surda, chame a atenção dela, seja sinalizando com a mão ou tocando-lhe o braço;

8. Diante de dificuldade de entendimento pedir para que a pessoa repita. Caso ainda não a entenda, peça-lhe para escrever.

Pessoas com deficiência visual

1. Ao dirigir-se a alguém com deficiência visual, iden�ficar-se sempre;

2. Ao guiar: a) dar o braço para que a mesma possa acompanhar seu movimento; b) não a deixe falando sozinha;

3. Ao conduzir o deficiente visual a uma cadeira, guie a mão para o encosto, informando se a cadeira tem braços ou não;

4. Com pessoas que possuem baixa visão (sérias dificuldades visuais) proceda com o mesmo respeito, perguntando-lhe se precisa de ajuda
se notar que ela está com dificuldades;

5. Informe ao deficiente visual quando es�ver passando por um obstáculo qualquer evitando assim possíveis acidentes;

6. Ao apresentar alguém a pessoa apresentada deve ficar de frente ao deficiente visual, de modo que ela estenda a mão para o lado certo.

Pessoas com deficiência mental

1. Cumprimentar a pessoa com deficiência mental normalmente, evitando superproteção;

2. A pessoa com deficiência mental deve fazer sozinha tudo o que puder; ajude-a quando realmente for necessário;

3. A deficiência mental pode ser consequência de uma doença, mas não é uma doença, é uma condição. Nunca usar expressões
pejora�vas;

4. Não tratar adolescentes e adultos com deficiência mental infan�lmente;

5. Falar devagar e transmi�r mensagens claras; e

6. Evitar comparações. Uma pessoa só pode ser comparada a ela mesma.

Pessoas idosas

1. Ao dirigir-se a um idoso comunicar-se com atenção, olhando na expressão facial e nos olhos;

2. Iden�ficar se o idoso apresenta boa comunicação verbal e não verbal;

3. Dar atenção, saber ouvir e demonstrar compreensão no processo de comunicação com o idoso;
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4. Iden�ficar se o idoso apresenta deficiências visuais, audi�vas e motoras;

5. Auxiliar o idoso nas suas dificuldades para ter acesso aos diversos meios de comunicação;

6. O idoso é adulto e deve ser tratado com tal; e

7. Chamar o idoso pelo nome.

Sustentabilidade

1. Contratações Sustentáveis: estabelecimento de critérios de sustentabilidade que deverão ser atendidos pelos prestadores de serviços,
com vistas à redução dos impactos ambientais;

2. Comunicação e Marke�ng Sustentáveis: priorização do uso de recursos eletrônicos de divulgação, reduzindo a u�lização de impressos; e
u�lização os meios de divulgação para disseminação de conteúdos educa�vos;

3. Programação de Qualificação de Fornecedores: realização de treinamentos com todos os fornecedores do evento sobre as boas prá�cas
de sustentabilidade, acessibilidade, qualidade no atendimento, saúde e segurança;

4. Educação para a sustentabilidade: oferecimento ao público de a�vidades educa�vas e de engajamento sobre o tema;

5. Gestão Sele�va de Resíduos Sólidos: implementação de gestão sele�va de todos os resíduos gerados durante a montagem, evento em si
e desmontagem, considerando a realidade local e em atendimento a Lei no 5.610 do DF. Na logís�ca operacional será considerada a
viabilidade de inserção de grupos e ou pessoas locais que atuam nesta área priorizando soluções que potencializem a inclusão e
fortalecimento social de catadores de materiais recicláveis locais;

6. Alimentos e bebidas (A&B): uso de cardápios e utensílios com base em diretrizes de sustentabilidade;

7. Priorização de contratação de fornecedores locais; e

8. Aplicação da Lei no 5.610 (grandes geradores de resíduos sólidos).

META 4 - Programação cultural

Etapa 4.1 - Realização de 2 dias de shows musicais

Serão contratados nessa etapa as atrações ar�s�cas e culturais que comporão a programação dos dois dias consecu�vos de evento. As
atrações nacionais e locais buscarão fortalecer a produção e iden�dade local e trabalhar a circulação de projetos nacionalmente. A curadoria
buscará atrações com apelo e iden�ficação com o público-alvo do evento.

Programação cultural:

Local de realização: Plano Piloto – Estacionamento do Estádio Nacional Mané Garrincha

Quan�dade de ar�stas/bandas par�cipantes: 46

Data: 29 e 30 de setembro de 2018.

Horário: 16h às 3h

Atrações locais (ar�stas do Distrito Federal):

AGRESSIVO PAU PÔDI

BRUTO

CADIBODE

CENTROPIA

CLAUSEM VITROLA SOUND

DECEIVERS

DESONRA

DEVICE

DFC

ELLEFANTE

FALEN ANGEL

FROID

LUPA

MATAMOROS

NEVER LOOK BACK

NUGGETZ

O PLANTAE

O TAROT

PLEBE RUDE

PUS

SECONDS OF NOISE

TOTEM

URSA
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Atrações nacionais:

BARÃO VERMELHO

BRAZA

CORDEL DO FOGO ENCANTADO

CPM 22

DANM YOUTH

DEATH KIDS

DEB & THE MENTALS

DEVOTOS

DRENNA

FRANCISCO EL HOMBRE

GANGRENA GASOSA

KORZUS

KRISIUN

LA RAZA

LETRUX

MATANZA

MOLHO NEGRO

MONSTROS DO ULA ULA

BNEGÃO e NAÇÃO ZUMBI

ORQUESTRA BRASILEIRA DE MÚSICA JAMAICANA

PAVILHÃO 9

PENSE

PROJECT46

META 5 - Pós-produção

Etapa 5.1 - Desmontagem

Trata-se da fase de desmontagem de toda a estrutura do evento, coleta do material que será doado para reaproveitamento e encaminhamento
dos resíduos gerados para o devido tratamento em associações credenciadas para tal.

Etapa 5.2 - Prestação de informações

Trata-se da fase de fechamento do evento, por meio de levantamento de relatórios de execução, comunicação, valoração de mídia, realização
de pagamentos, elaboração de clipping de imprensa, conciliação bancária e outros serviços, elaboração dos relatórios de prestação de
informações para apoiadores e patrocinadores do projeto.

Essa etapa envolve o trabalho realizado pelo diretor geral, produtora execu�va, coordenação administra�vo-financeira, contador e assistentes
do fes�val, para finalizar a prestação de contas do projeto.

5. RESPONSABILIDADES DA ORGANIZAÇÃO PORÃO DO ROCK :

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. U�lização da chancela de CORREALIZAÇÃO para divulgação da marca da SETUL em todo o material de promoção do evento;

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

4. U�lizar as # indicadas pela Subsecretaria de Promoção e Marke�ng 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 a�vidades –
vídeos que promovam o Des�no Brasília, fornecido pela equipe da Subsecretaria de Promoção e Marke�ng 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 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

http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/recomendacoes/prodep/Recomendacao_Prodep_Proregs_2017_03.pdf
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9. Atender e se adequar a nova legislação rela�va aos grandes geradores de lixo (Lei Distrital nº 5610; Decreto 37.568/2016; Instrução
Norma�va nº 89/2016 do SLU; e Resolução da Adasa nº14/2016);

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

 

6. PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DA META:

Relatório de execução do objeto com a descrição das ações desenvolvidas, documentos de comprovação como fotos, vídeos, material de
divulgação, publicações em veículos de imprensa, pesquisa de público, na forma do art. 60 do Decreto n.o 37.843/2016, além do relatório
técnico, visita técnica in loco a serem realizados pela SETUL (arts. 47 e 48), que poderá ainda u�lizar outros mecanismos para a verificação, na
forma do art. 49., para subsidiar a elaboração dos relatórios e respec�va prestação de informações (prestação de contas).

 

Indicadores de monitoramento

Metas Indicadores de Monitoramento Meios de verificação

META 1 - Logís�ca
1. Número de prestadores de serviços;

2. Estruturas instaladas;

1.     Contratos firmados;

2. Relatório descri�vo e  fotográfico dos espaços
montados

3. Relatório contendo todos os alvarás aprovados;

4. Relatório descri�vo e fotográfico das equipes
contratadas;

5. Comprovação de pagamento dos direitos autorais
(ECAD).

 

META 2 - Comunicação

 

1. Acesso em redes sociais; peças elaboradas;

2. Mídia espontânea;

3. Relatórios de mídias sociais.

 

 

1. Apresentação de relatório apontando os resultados do
planejamento de comunicação;

2. Clipagem;

3. Valoração de mídia espontânea;

4. Relatório documental do material impresso através de
fotografia e amostragem.

META 3 - Coordenação,
produção e serviços de
gestão de todo projeto

1. Instalação de área reservada para PCD´s
atendendo todos os critérios e requisitos de
acessibilidade;

2. Contratação de 02 intérpretes de libras para
interpretação nos shows musicais e 04
monitores para o recep�vo de deficientes
visuais;

3. Serviços de consultoria para atendimento e
orientações sobre o uso e descarte do lixo;

4. Ônibus iden�ficado que estará no local para
coleta de lixo eletrônico;

5. Contratação de ônibus para fazer o transporte
gratuito do público entre a Rodoviária do Plano
Piloto e o Estádio Nacional Mané Garrincha;

6. Contratos;

7. Pesquisa de público.

1. Registro fotográfico;

2. Nota fiscal indicando o serviço prestado (libras e
guias deficientes);

3. Relatório indicando as ações relacionadas com o
programa Porão Sustentável (acessibilidade e
sustentabilidade);

4. Comprovação do ônibus de metareciclagem
mediante registro fotográfico;

5. Comprovação mediante registro fotográfico e
indicação em relatório do número de pessoas
atendidas;

6. Apresentação de contratos dos serviços prestados;

7. Relatório da Pesquisa realizada.

META 4 - Programação
cultural

 

 

1. Realização de shows com grupos locais e
nacionais;

2. Aferição do público.

1. Registro fotográfico;

2. Borderôs da �cketeira contratada para
comercializar ingressos para o fes�val.

META 5 - Pós-produção 1. Alcance do Bolsa rock;

2. Eficácia sobre a contratação de pessoas com
deficiência;

3. Realização de pagamentos e conciliação
bancária;

1. Declarações emi�das por  escolas da rede pública e
Clube do Choro sobre a distribuição dos ingressos (Bolsa
Rock);

2. Relatórios elaborados pela equipe técnica do projeto e
declarações emi�das pelas  ins�tuições responsáveis pela
contratação de pessoas com deficiência;

3. Notas fiscais e extratos de movimentação bancária;
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4. Levantamento de par�cipação e perfil de
público.

a) Relatórios consolidados de execução e de
comunicação;

4. Pesquisa de público demonstrando perfil e índice de
sa�sfação.

 

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. Em hipótese alguma haverá pagamento via RPA, esta sim haveria previsão de recolhimento de encargo. 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:

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.

7. DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Item Descrição Unidade de
Medida Quan�dade Valor Unitário Valor Total

META 1 - Logís�ca

Etapa
1.1 Liberação e direitos autorais do evento     

1.1.1

ECAD -  INDICADORES DE COBRANÇA 
Capacidade de público considerada = 10.000 pessoas 
Redução para licenciamento prévio = 70% da
capacidade 
Valor do ingresso = R$ 20,00 (preço único) 
Dias de evento = 02  
Memória de cálculo: 
10.000 (público) x R$ 20,00 (valor do ingresso) x 70%
(redução para licenciamento prévio) x 2 (dias de
evento) = R$ 28.000,00  
Direito Autoral do evento = R$ 28.000,00

Taxa 1  R$ 28.000,00  R$      28.000,00

TOTAL Etapa 1.1  R$      28.000,00

Etapa
1.2 Infraestrutura e serviços diversos     

1.2.1
Locação de Contêiners para recolhimento de resíduos
sólidos gerados pelo evento, com capacidade de 05
metros cúbicos

Unidade  / Diária 4  R$    400,00  R$         1.600,00

1.2.2
Camisetas para equipe de produção pretas -
Confecção de camisetas conforme grade da equipe em
malha fio 30.1 com  Silkscreen em 4/4 cores. 

Unidade 50  R$    25,00  R$         1.250,00

1.2.3

Locação de Ex�ntores pó químico e CO2 
Equipamentos de segurança para ex�nguir ou
controlar princípios de incêndios em casos de
emergência para serem distribuídos por todo o site do
evento, incluindo camarins, área de back-stage,
palcos. 

Diária 25  R$   35,00  R$            875,00

1.2.4

Serviço de Internet (fornecimento de 01 Link dedicado
com largura, sendo divididos em 2 links 4 Mbps
(quatro mb) Full Duplex - SALA DE PRODUÇÃO/
CREDENCIAMENTO) Sala de produção com 5 pontos
cabeados com cabo CAT 5 E, velocidade 300 mbts e o
restante dividido em WiFi com velocidade de 300
megabits u�lizando equipamento unifi AC light.

Serviço 1  R$   5.000,00  R$         5.000,00

1.2.5 Iluminação de super porte - 3 unidade - 1 mesa
computadorizada 2048 canais 
(Avolites Pearl 2010, Avolite Tigger Touch, 
MAFull Size); - 48 canais de rack dimmer 4 mil 
Wa�s por canal; - 96 canais de Propower; 
- 3 buffer/Amplificador de sinal com 8 canais 

Diária 3  R$  25.000,00  R$      75.000,00



01/10/2018 SEI/GDF - 12710318 - Plano de trabalho

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=15758094&infra_sist… 15/33

cada; - Sistema de intercon com 4 pontos; - 2 
canhões seguidores HMI 2000 Wa�s ou 
compa�vel; - 36 refletores PAR 64; - 36 
refletores PAR Led RGBWA 18 Leds de 10 Wa�s 
cada; - 24 Movings head Beams 5 R (Mar�n, 
Ela�on , Neo , Clay Paky , Robe); - 16 movings 
Heads Wash 1200 ou compa�vel com CMY 
(Mar�n, Robe, Clay Paky, Neo); - 16 movings 
head Spot 1200 ou compa�vel com CMY (Clay 
Paky, Mar�n, Robe, Neo); - 6 Mini Bru�s com 6 
lâmpadas DWE; - 8 movings head Led Wash 
600 ou compa�vel (Mar�n, Robe, Clay Paky, 
Neo); - 8 Ribaltas de led RGBWA; - Cabos de 
AC mínimo 70 mm com 5 pernas de 25 metros 
mínimo; - 2 máquinas de fumaça dmx (Mar�n, 
Antare, MDG, ZR 33); - 2 Hazers (Mar�n, 
Rosco, MDG, Antari); - 2 refletores de serviço 
400 Wa�s; - Mul�cabo de sinal com 12 vias 
com 80 metros; - 80 metros de estruturas de 
alumínio especial Q50/Q30 para instalação dos 
equipamentos de iluminação; - 16 talhas com 
capacidade de sustentação de 1 tonelada cada , 
12 metros de elevação; - 32 cintas com 
capacidade de 1 tonelada; - Fiação compa�vel 
para ligação dos equipamentos.

1.2.7

Palco Geo Space com piso em estrutura tubular
industrial e compensados de 20mm, medindo 20x15,
com cobertura geodésica fabricado em arcos de
alumínio.

Diária 3  R$   25.000,00  R$      75.000,00

1.2.8 Piso em estrutura de aluminio medindo (40 X 10) com
1,60 de altura, rampa e 4 escadas Serviço 1  R$   12.452,60  R$      12.452,60

1.2.9
Piso de palco de 6,60 x 6,00mts com 1m de altura com
rampa e guarda corpo para portadores de deficiência -
3 unidades

Metros 79,2  R$  22,00  R$         1.742,40

1.2.10
Q30 - Box Truss - Por�co de 34 metros lineares 10x2,
com pé de 3 metros para os espaços: Entrada Pista ,
Palco 1 e 2/ estacionamento / por�co banheiro pista

Metros 250  R$   37,50  R$         9.375,00

1.2.11 Sonorização de Super Porte - 1 sistema Descrição: 1
mesa digital 56 canais de entrada , equalização
paramétrica , compressor , gate, equalizador por canal
, 16 canais de saída com equalizador gráfico ,
compressor (Yamaha PM5D-RH , Soundcra� Vi 6,
Digidesigner Mix Rack , Digico SD 8, Midas Pro 6);   1
computador com so�ware de gerenciamento do
sistema e fo�ware smart Live;   1 microfone calibrado
para alinhamento do sistema Rack drive composto por
processador digital com 4 entradas e 12 saídas ( Dolby
Lake Contour, Drive Rack DBX, XTA 448, Dolby 226)
Sistema de PA composto por 12 elementos / caixas por
lado - L/ R , Line Array Tree Way , passivo com 2
falantes de 10", 12" ou 15" para as frequências graves
, 2 
falantes 6,5", 8" , 9" ou 10" para as frequências
médias e 1 drive para as altas frequências; Sistema de
front fill composto por 4 caixas Line Array Tree Way ,
passivo com 2 falantes de 10", 12" ou 15" para as
frequências graves , 2 falantes 6,5", 8" , 9" ou 10" para
as frequências ( JBL, EAW, D&B, Adamson, Norton,
Nexo , LAcous�c, LS Audio) Sistema de sub graves
composto por 12 caixas com 2 falantes de 18" por
caixa para as frequências de sub grave ( JBL, EAW,
D&B, Adamson, Norton, Nexo , LAcous�c, LS
Audio)Sistema de amplificação composto por 8 racks
com 4 Amplificadores cada , Classe D , Patch de sinal ,
Distro de AC ( Crown, Canco, JBL, Lab Gruppen,
PowerSo�, Crest Audio) ; 1 mul�cabo com 56 cabos de
entrada com mínimo de 80 metros de comprimento
,fan out para monitor com 56 canais com mínimo de

Unidade 3 R$    25.000,00  R$      75.000,00
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25 mínimo metros de comprimento , balanceado, e
com mul�pinos nas extremidades 1 mul�cabo de sinal
com 12 vias com mínimo de 80 metros de
comprimento 1 Main Power trifásico 380 volts, 400
Amperes , 3 fases , 1 neutro e 1 terra , vol�metro ,
amperímetro , transformador estabilizado 10 mil
Wa�s de 220 volts para 110 volts 2 Distros de AC
trifásicos 380 volts, de 63 A por fase para distribuição
elétrica L/ R , House mix Cabeamento de AC pelo
menos 50 milímetros com 3 fases, 1 neutro e 1 terra 1
Sistema de intercon com 3 pontos ( PA, monitor e
palco) MONITOR 1 mesa digital 56 canais de entrada ,
equalização paramétrica , compressor , gate,
equalizador por canal , 24 canais de saída com
equalizador gráfico , compressor ( Yamaha 5 DRH ,
Soundcra� Vi 6, Digidesigner Mix Rack , Digico SD 8,
Midas Pro 6) 1 computador com so�ware de 
gerenciamento do sistema e fo�ware smart Live 1
microfone calibrado para alinhamento do sistema
Sistema de processamento digital com 3 entradas e
seus saídas para o side fill ( 
Dolby Lake Contour, Drive Rack DBX, XTA 448, Dolby
226) Sistema de Side Fill composto por mínimo de 3
elementos/ caixas por lado - L/ R , Line Array Tree Way
, passivo com 2 
falantes de 10", 12" ou 15" para as frequências graves
, 2 falantes 6,5", 8" , 9" ou 10" para as frequências
médias e 1 drive para as altas frequências, 2 sub
graves com 2 falantes de 18" cada por lado Sistema de
monitor com 12 Monitores �po Spot , 2 vias ,
composto por 2 falantes de 12" e 1 drive cada ( EAW ,
Norton, JBL, Nexo , D&B , Lacous�c , LS Audio ) 
Sistema de amplificação para atender Side Fill e
Monitores composto por 5 racks com 4 Amplificadores
cada , Classe D , Patch de sinal , Distro de AC ( Crown,
Canco, JBL, 
Lab Gruppen, PowerSo�, Crest Audio) MICROFONES /
PEDESTAIS / DIs 40 microfones dinâmicos e
condensadores Shure , AKG, Sennheiser , Audix ,
Electrivoice , Neuman , Audio 
Techinica 40 pedestais 16 direct box 4 microfones sem
fio UHF ( Shure, Sennheiser , Audio Techinica , AKG ) 8
Ear Fones ( Shure , AKG , Sennheiser , Audio Techinica )
BACK LINE 
2 baterias completa com bumbo , caixa , 2 tons , 1
surdo, stands de caixa e contra tempo , pedal de
bumbo e 4 stands para pratos (Pearl, Tama , Premier ,
DW, Sonor ) 
4 Amplificadores para guitarra ( Fender Twin, Roland
Jazz Chorus 120, Marshall JCM 900, Vox AC30, Orange
) 2 Amplificadores para contrabaixo com caixa (
Ampeg, GK , Mesa Boog , Hartkle 
System, Tracy Ellio�)

TOTAL Etapa 1.2  R$    257.295,00

Etapa
1.3 Serviços Operacionais     

1.3.1

UTI Móvel - diária 12h - para cada UTI in loco,
equipada com  todos os aparelhos e toda medicação
necessária para enfrentar as emergências clínicas e de
traumas, liderada por 01 Médico, 01 Técnico de
Enfermagem e 01 Motorista (socorrista) treinado em
primeiros socorros. Os serviços devem compreender 
a  Assistência  de  Pronto  Socorro  Móvel  de 
Emergências  e  Urgências  Médicas  aos par�cipantes,
e eventuais deslocamentos até um centro hospitalar.

Unidade 2  R$   1.800,00  R$         3.600,00

1.3.2 UTE Móvel - diária 12h - para cada UTE Ambulância 
equipada  de  acordo  com  as  normas  da  vigilância
sanitária,  contendo  maca  retrá�l,  cinto  de 
segurança,  cilindro  de  oxigênio  com  válvulas,

Unidade 2  R$    850,00  R$         1.700,00
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desfibrilador,  umidificador,  nebulizador,  oximetro, 
prancha  longa,  colar  cervical,  talas  de imobilização, 
cadeira  de  rodas.  Os  serviços  devem  compreender
atendimentos  aos par�cipantes, e eventuais
deslocamentos até um centro hospitalar.  01 (um)
Enfermeiro/ Técnico de enfermagem e 01 (um)
motorista/ socorrista .

1.3.3

2 Postos Médicos  Com equipamentos e insumos
necessários para os atendimentos de urgência e
emergência. 
Equipe: 01 (um) Médico, 01 (um ) Enfermeiro/ Técnico
de Enfermagem.

Unidade 2  R$ 1.400,00  R$         2.800,00

TOTAL Etapa 1.3  R$         8.100,00

TOTAL META 1  R$    293.395,00

META 2 - Comunicação

Etapa
2.1 Divulgação   

2.1.1

Produção Gráfica Livro Porão 20 Anos  Livro 21,0 X
21,0 com 228 páginas - 1 capa dura no formato de
42,0 x 21,0 cm em papel couché fosco com 170 g/m2,
impressos a 4 cores  - acabamento Prova digital corte
inicial, laminado bopp fosco frente, uv res. high gloss
F, verniz uv res, verniz uv res. 228 páginas no formato
21, 0 x 21, 0 cm , em papel couché fosco com 115
g/m2 impressos a 1x1 cores. - Acbamentos : Prova
digital corte inicial, dobra  1 guardas no formato 21,0x
21,0 cm em papel Ap COM 180 g/m2 impressos em
0x0 cores - Acabamentos : corte inicial  Finalizações
alceamento ( manual - caderno ), lombada quadrada
encaixotamento refile final, capa dura couche fosco
reves�do em cartão panamá, costurado.

Serviço 600  R$    40,80  R$      24.480,00

TOTAL Etapa 2.1  R$      24.480,00

TOTAL META 2  R$      24.480,00

META 3 - Coordenação, produção e serviços de gestão

Etapa
3.3 Pesquisa de público   

3.3.1

Pesquisa de público - Pesquisa de público quan�ta�va
com elaboração de ques�onário, treinamento de
equipe para abordagem, aplicação do ques�onário
nos dois dias de evento, coordenação de campo,
tabulação dos dados, geração de tabelas e gráficos,
análise de dados e elaboração de relatório final. 
Serão realizadas em torno de 300 pesquisas por dia.

Serviço 1  R$ 5.000,00  R$         5.000,00

TOTAL Etapa 3.3  R$         5.000,00

Etapa
3.4 Contratação de equipe auxiliar de produção     

3.4.1 Backline - equipe com de 06 técnicos especializados
em afinação de equipamentos. diária 15  R$  466,67  R$         7.000,05

3.4.2

Coordenadores de Risco 
Profissionais responsáveis por executar o
planejamento delineado pelo coordenador de gestão
de riscos,  respondendo pela área do evento a que for
designado para atuar.

Diárias 20  R$  300,00  R$         6.000,00

3.4.3

Coordenador de Gestão de Riscos - Responsável pelo
planejamento e execução dos acessos internos e
externos do evento, planejamento e distribuição dos
seguranças e cronograma de trabalho e distribuição da
UTI/ UTE e Brigadistas

Semana 4  R$ 1.000,00  R$         4.000,00
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TOTAL Etapa 3.4  R$      17.000,05

TOTAL META 3  R$      22.000,05

META 4 - Programação Cultural

Etapa
4.1 Contratação de Bandas     

4.1.1 BANDA AGRESSIVO PAU PÔDI Cachê 1  R$  1.000,00  R$         1.000,00

4.1.2 BANDA BARÃO VERMELHO Cachê 1  R$ 32.000,00  R$      32.000,00

4.1.3 BANDA BOSSA FUNK Cachê 1  R$ 1.000,00  R$         1.000,00

4.1.4 BANDA BRAZA Cachê 1  R$ 9.000,00  R$         9.000,00

4.1.5 BANDA CADIBODE Cachê 1  R$  1.000,00  R$         1.000,00

4.1.6 BANDA CENTROPIA Cachê 1  R$ 1.000,00  R$         1.000,00

4.1.7 BANDA CORDEL DO FOGO ENCANTADO Cachê 1  R$ 45.000,00  R$      45.000,00

4.1.8 BANDA CPM 22 Cachê 1  R$ 25.000,00  R$      25.000,00

4.1.9 BANDA DANM YOUTH Cachê 1  R$ 1.000,00  R$         1.000,00

4.1.10 BANDA DEATH KIDS Cachê 1  R$     1.000,00  R$         1.000,00

4.1.11 BANDA DEB & THE MENTALS Cachê 1  R$  1.000,00  R$         1.000,00

4.1.12 BANDA BRUTO Cachê 1  R$  1.000,00  R$         1.000,00

4.1.13 BANDA DECEIVERS Cachê 1  R$  1.000,00  R$         1.000,00

4.1.14 BANDA DEVOTOS Cachê 1  R$  4.000,00  R$         4.000,00

4.1.15 BANDA DEVICE Cachê 1  R$  1.000,00  R$         1.000,00

4.1.16 BANDA DFC Cachê 1  R$   1.000,00  R$         1.000,00

4.1.17 BANDA DRENNA Cachê 1  R$  2.500,00  R$         2.500,00

4.1.18 BANDA FALEN ANGEL Cachê 1  R$  1.000,00  R$         1.000,00

4.1.19 BANDA FRANCISCO EL HOMBRE Cachê 1  R$ 10.000,00  R$      10.000,00

4.1.20 BANDA GANGRENA GASOSA Cachê 1  R$ 3.000,00  R$         3.000,00

4.1.21 BANDA KORZUS Cachê 1  R$   8.000,00  R$         8.000,00

4.1.22 BANDA KRISIUN Cachê 1  R$ 10.000,00  R$      10.000,00

4.1.23 BANDA LA RAZA Cachê 1  R$ 2.000,00  R$         2.000,00

4.1.24 BANDA LETRUX Cachê 1  R$  10.000,00  R$      10.000,00

4.1.25 BANDA LUPA Cachê 1  R$  1.000,00  R$         1.000,00

4.1.26 BANDA MATANZA Cachê 1  R$ 28.000,00  R$      28.000,00

4.1.27 BANDA MOLHO NEGRO Cachê 1  R$  2.000,00  R$         2.000,00

4.1.28 BANDA MONSTROS DO ULA ULA Cachê 1  R$ 1.000,00  R$         1.000,00

4.1.29 BANDA NAÇÃO ZUMBI + BNEGÃO Cachê 1  R$ 57.000,00  R$      57.000,00

4.1.30 BANDA NUGGETZ Cachê 1  R$ 1.000,00  R$         1.000,00

4.1.31 BANDA OBMJ Cachê 1  R$ 11.500,00  R$      11.500,00

4.1.32 BANDA O TAROT Cachê 1  R$  1.000,00  R$         1.000,00

4.1.33 BANDA PAVILHÃO 9 Cachê 1  R$  7.500,00  R$         7.500,00



01/10/2018 SEI/GDF - 12710318 - Plano de trabalho

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=15758094&infra_sist… 19/33

4.1.34 BANDA PENSE Cachê 1  R$     1.000,00  R$         1.000,00

4.1.35 BANDA PLEBE RUDE Cachê 1  R$ 16.000,00  R$      16.000,00

4.1.36 BANDA PROJECT 46 Cachê 1  R$  7.000,00  R$         7.000,00

4.1.37 PUS Cachê 1  R$ 1.000,00  R$         1.000,00

4.1.38 BANDA SECONDS OF NOISE Cachê 1  R$  1.000,00  R$         1.000,00

4.1.39 BANDA TOTEM Cachê 1  R$  1.000,00  R$         1.000,00

TOTAL META 4  R$    309.500,00

VALOR TOTAL R$ 649.375,05

 

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

Meta Etapa/Fase Especificação

Duração

Mês

Início Término

1

Descrição da Meta 1 - Logís�ca mês mês

1.1

Serviços de produção geral do evento - Contratação de serviços para liberação
e realização do evento junto aos órgãos públicos e fornecedores. Gestão e
negociação junto aos órgãos de direitos autorais para realização dos shows
musicais.

set/18 set/18

1.2

Contratação da infraestrutura e serviços diversos do evento (pré e produção) -
Contratação e montagem da infraestrutura para a realização do evento, tais
como: recep�vo, shows, acessibilidade, sustentabilidade, som, luz, painel de
led, banheiros químicos, fechamento, alambrado, barricada, geradores,
ex�ntores, pra�cáveis e tendas, bem como serviços como segurança, limpeza,
carregadores e brigadistas.

set/18 set/18

1.3

Contratação de serviços operacionais - Contratação de serviços de suporte
para a realização do evento para a garan�a da segurança e manutenção do
cronograma previsto, visando cumprir as normas estabelecidas para a
realização de eventos e zelar pelo bem estar do público, dos ar�stas e dos
profissionais envolvidos.

set/18 set/18

2

Descrição da Meta 2 - Comunicação mês mês

2.1

Divulgação do projeto (Plano de Mídia) - Elaboração de planejamento de
Comunicação e estratégia de divulgação, contratação de serviço de assessoria
de imprensa para ar�culação da mídia espontânea para colocação do evento
na pauta da mídia local e nacional. Estruturação de Campanha para Mídias
Sociais, conteúdo para Web e impulsionamentos via facebook e instagram.
Elaboração de toda a iden�dade visual do projeto, criação de artes para
cartazes, camisetas, anúncios eletrônicos e mídia digital.

set/18 set/18

3 Descrição da Meta 3 - Coordenação, produção e serviços de gestão de todo projeto mês mês

3.1

Contratação de serviços de concepção e Direção - Nesta etapa serão
contratados os profissionais responsáveis pela concepção e direção ar�s�ca do
evento para a garan�a da qualidade do evento em seus aspectos esté�cos e de
conteúdo. Também serão desenvolvidas os planejamentos de acessibilidade e
sustentabilidade do evento. Essa equipe também é responsável pela formação
da equipe de voluntariado.

set/18 set/18

3.2

Contratação de serviços de Gestão Administra�va e Financeira para a execução
do projeto - Diante da complexidade do evento faz-se necessária o cuidado na
gestão Administra�va e Financeira para a correta execução do projeto, serviços
de compliance e elaboração de relatórios de consolidação dos resultados.

set/18 dez/18

3.3

Contratação de empresa para realização de pesquisa de opinião pública - Para
o atendimento da legislação e a correta mensuração dos impactos gerados
pelo projeto, faz-se necessária a contratação de pesquisa de sa�sfação para
ser aplicada no público presente no evento.

set/18 set/18
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3.4 Contratação de equipe auxiliar de produção - Trata-se da equipe de assistentes
e auxiliares na produção das atrações do evento que dão suporte a equipe de
concepção do projeto, garan�ndo a qualidade na sua realização.

set/18 set/18

3.5

Realização do Programa Porão Sustentável - Por ter ciência de seu dever ao
realizar eventos de amplo acesso público, a Ong Porão do Rock desenvolve
diversas a�vidades socioambientais no Fes�val Porão do Rock, além de adotar
prá�cas sustentáveis na sua realização. Neste ano, o Programa Porão
Sustentável contará com uma série de ações nas áreas de acessibilidade,
sustentabilidade e responsabilidade social, cujo detalhamento consta no plano
de trabalho do projeto.

set/18 out/18

4

Descrição da Meta 4 - Programação cultural mês mês

4.1

Realização de 02 dias de shows musicais - Serão contratados nessa etapa as
atrações ar�s�cas e culturais que comporão a programação dos dois  dias
consecu�vos de evento. As atrações nacionais e locais buscarão fortalecer a
produção e iden�dade local e trabalhar a circulação de projetos
nacionalmente. A curadoria buscará atrações com apelo e iden�ficação com o
público-alvo do evento.

set/18 set/18

5

Descrição da Meta  - Pós-produção mês mês

5.1

Desmontagem - Trata-se da fase de desmontagem de toda a estrutura do
evento, coleta do material que será doado para reaproveitamento e
encaminhamento dos resíduos gerados para o devido tratamento em
associações credenciadas para tal.

set/18 out/18

5.2

Prestação de informações - Trata-se da fase de fechamento do evento, por
meio de levantamento de relatórios de execução, comunicação, valoração de
mídia, realização de pagamentos, elaboração de clipping de imprensa,
conciliação bancária e outros serviços, elaboração dos relatórios de prestação
de informações para apoiadores e patrocinadores do projeto. 
Essa etapa envolve o trabalho realizado pelo diretor geral, produtora
execu�va, coordenação administra�vo-financeira, contador e assistentes do
fes�val, para finalizar a prestação de contas do projeto.

out/18 nov/18

 

9.Cronograma Físico – Financeiro

Meta Etapa/Fase Especificação  Valor

1

Descrição da Meta 1 - Logís�ca  R$               293.395,00

1.1
Serviços de produção geral do evento - Contratação de serviços para liberação e realização do
evento junto aos órgãos públicos e fornecedores. Gestão e negociação junto aos órgãos de
direitos autorais para realização dos shows musicais.

 R$                 28.000,00

1.2

Contratação da infraestrutura e serviços diversos do evento (pré e produção) - Contratação e
montagem da infraestrutura para a realização do evento, tais como: recep�vo, shows,
acessibilidade, sustentabilidade, som, luz, painel de led, banheiros químicos, fechamento,
alambrado, barricada, geradores, ex�ntores, pra�cáveis e tendas, bem como serviços como
segurança, limpeza, carregadores e brigadistas.

 R$               257.295,00

1.3

Contratação de serviços operacionais - Contratação de serviços de suporte para a realização
do evento para a garan�a da segurança e manutenção do cronograma previsto, visando
cumprir as normas estabelecidas para a realização de eventos e zelar pelo bem estar do
público, dos ar�stas e dos profissionais envolvidos.

 R$    8.100,00

2

Descrição da Meta 2 - Comunicação  R$                 24.480,00

2.1

Divulgação do projeto (Plano de Mídia) - Elaboração de planejamento de Comunicação e
estratégia de divulgação, contratação de serviço de assessoria de imprensa para ar�culação
da mídia espontânea para colocação do evento na pauta da mídia local e nacional.
Estruturação de Campanha para Mídias Sociais, conteúdo para Web e impulsionamentos via
facebook e instagram. Elaboração de toda a iden�dade visual do projeto, criação de artes
para cartazes, camisetas, anúncios eletrônicos e mídia digital. Também será realizada a
produção gráfica do livro Porão do Rock 20 anos.

 R$                 24.480,00

3 Descrição da Meta 3 - Coordenação, produção e serviços de gestão de todo projeto  R$                 22.000,05

3.1 Contratação de serviços de concepção e Direção - Nesta etapa serão contratados os
profissionais responsáveis pela concepção e direção ar�s�ca do evento para a garan�a da
qualidade do evento em seus aspectos esté�cos e de conteúdo. Também serão

 R$                                
-  
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desenvolvidas os planejamentos de acessibilidade e sustentabilidade do evento. Essa equipe
também é responsável pela formação da equipe de voluntariado.

3.2

Contratação de serviços de Gestão Administra�va e Financeira para a execução do projeto -
Diante da complexidade do evento faz-se necessária o cuidado na gestão Administra�va e
Financeira para a correta execução do projeto, serviços de compliance e elaboração de
relatórios de consolidação dos resultados.

 R$                                
-  

3.3
Contratação de empresa para realização de pesquisa de opinião pública - Para o atendimento
da legislação e a correta mensuração dos impactos gerados pelo projeto, faz-se necessária a
contratação de pesquisa de sa�sfação para ser aplicada no público presente no evento.

 R$                   
5.000,00

3.4
Contratação de equipe auxiliar de produção - Trata-se da equipe de assistentes e auxiliares na
produção das atrações do evento que dão suporte a equipe de concepção do projeto,
garan�ndo a qualidade na sua realização.

 R$                 17.000,05

3.5

Realização do Programa Porão Sustentável - Por ter ciência de seu dever ao realizar eventos
de amplo acesso público, a Ong Porão do Rock desenvolve diversas a�vidades
socioambientais no Fes�val Porão do Rock, além de adotar prá�cas sustentáveis na sua
realização. Neste ano, o Programa Porão Sustentável contará com uma série de ações nas
áreas de acessibilidade, sustentabilidade e responsabilidade social, cujo detalhamento consta
no plano de trabalho do projeto.

 R$                                
-  

4

Descrição da Meta 4 - Programação cultural  R$               309.500,00

4.1

Realização de 02 dias de shows musicais - Serão contratados nessa etapa as atrações
ar�s�cas e culturais que comporão a programação dos dois  dias consecu�vos de evento. As
atrações nacionais e locais buscarão fortalecer a produção e iden�dade local e trabalhar a
circulação de projetos nacionalmente. A curadoria buscará atrações com apelo e
iden�ficação com o público-alvo do evento.

 R$               309.500,00

5

Descrição da Meta  - Pós-produção  R$                   
             -  

5.1
Desmontagem - Trata-se da fase de desmontagem de toda a estrutura do evento, coleta do
material que será doado para reaproveitamento e encaminhamento dos resíduos gerados
para o devido tratamento em associações credenciadas para tal.

 R$                                
-  

5.2

Prestação de informações - Trata-se da fase de fechamento do evento, por meio de
levantamento de relatórios de execução, comunicação, valoração de mídia, realização de
pagamentos, elaboração de clipping de imprensa, conciliação bancária e outros serviços,
elaboração dos relatórios de prestação de informações para apoiadores e patrocinadores do
projeto. 
Essa etapa envolve o trabalho realizado pelo diretor geral, produtora execu�va, coordenação
administra�vo-financeira, contador e assistentes do fes�val, para finalizar a prestação de
contas do projeto.

 R$                                
-  

  TOTAL GERAL  R$               649.375,05

 

10. PLANO DE APLICAÇÃO

Código Especificação Total

33.50.41 Serviços de comunicação R$24.480,00

33.50.41 Serviços administra�vos e recursos humanos
especializados para eventos R$22.000,05

33.50.41 Serviços de locação de logís�ca, infra-estrutura e
equipamentos R$265.395,00

33.50.41 Direitos Autorais e Taxas de Liberação do Evento R$28.000,00

33.50.41 Contratações ar�s�cas R$309.500,00

Valor total R$649.375,05

 

11.CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

META ETAPA DESCRIÇÃO set/18
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1 Descrição da Meta 1 - Logís�ca  R$      293.395,00

1.1
Serviços de produção geral do evento - Contratação de serviços para liberação e realização do
evento junto aos órgãos públicos e fornecedores. Gestão e negociação junto aos órgãos de direitos
autorais para realização dos shows musicais.

 R$        28.000,00

1.2

Contratação da infraestrutura e serviços diversos do evento (pré e produção) - Contratação e
montagem da infraestrutura para a realização do evento, tais como: recep�vo, shows,
acessibilidade, sustentabilidade, som, luz, painel de led, banheiros químicos, fechamento,
alambrado, barricada, geradores, ex�ntores, pra�cáveis e tendas, bem como serviços como
segurança, limpeza, carregadores e brigadistas.

 R$      257.295,00

1.3

Contratação de serviços operacionais - Contratação de serviços de suporte para a realização do
evento para a garan�a da segurança e manutenção do cronograma previsto, visando cumprir as
normas estabelecidas para a realização de eventos e zelar pelo bem estar do público, dos ar�stas e
dos profissionais envolvidos.

 R$           8.100,00

2

Descrição da Meta 2 - Comunicação  R$        24.480,00

2.1

Divulgação do projeto (Plano de Mídia) - Elaboração de planejamento de Comunicação e estratégia
de divulgação, contratação de serviço de assessoria de imprensa para ar�culação da mídia
espontânea para colocação do evento na pauta da mídia local e nacional. Estruturação de
Campanha para Mídias Sociais, conteúdo para Web e impulsionamentos via facebook e instagram.
Elaboração de toda a iden�dade visual do projeto, criação de artes para cartazes, camisetas,
anúncios eletrônicos e mídia digital.

 R$        24.480,00

3

Descrição da Meta 3 - Coordenação, produção e serviços de gestão de todo projeto  R$        22.000,05

3.1

Contratação de serviços de concepção e Direção - Nesta etapa serão contratados os profissionais
responsáveis pela concepção e direção ar�s�ca do evento para a garan�a da qualidade do evento
em seus aspectos esté�cos e de conteúdo. Também serão desenvolvidas os planejamentos de
acessibilidade e sustentabilidade do evento. Essa equipe também é responsável pela formação da
equipe de voluntariado.

 R$                       -  

3.2

Contratação de serviços de Gestão Administra�va e Financeira para a execução do projeto - Diante
da complexidade do evento faz-se necessária o cuidado na gestão Administra�va e Financeira para
a correta execução do projeto, serviços de compliance e elaboração de relatórios de consolidação
dos resultados.

 R$                       -  

3.3
Contratação de empresa para realização de pesquisa de opinião pública - Para o atendimento da
legislação e a correta mensuração dos impactos gerados pelo projeto, faz-se necessária a
contratação de pesquisa de sa�sfação para ser aplicada no público presente no evento.

 R$           5.000,00

3.4
Contratação de equipe auxiliar de produção - Trata-se da equipe de assistentes e auxiliares na
produção das atrações do evento que dão suporte a equipe de concepção do projeto, garan�ndo a
qualidade na sua realização.

 R$        17.000,05

3.5

Realização do Programa Porão Sustentável - Por ter ciência de seu dever ao realizar eventos de
amplo acesso público, a Ong Porão do Rock desenvolve diversas a�vidades socioambientais no
Fes�val Porão do Rock, além de adotar prá�cas sustentáveis na sua realização. Neste ano, o
Programa Porão Sustentável contará com uma série de ações nas áreas de acessibilidade,
sustentabilidade e responsabilidade social, cujo detalhamento consta no plano de trabalho do
projeto.

 R$                       -  

4

Descrição da Meta 4 - Programação cultural  R$      309.500,00

4.1

Realização de 02 dias de shows musicais - Serão contratados nessa etapa as atrações ar�s�cas e
culturais que comporão a programação dos dois  dias consecu�vos de evento. As atrações nacionais
e locais buscarão fortalecer a produção e iden�dade local e trabalhar a circulação de projetos
nacionalmente. A curadoria buscará atrações com apelo e iden�ficação com o público-alvo do
evento.

 R$      309.500,00

5 Descrição da Meta  - Pós-produção  R$                       -  

5.1
Desmontagem - Trata-se da fase de desmontagem de toda a estrutura do evento, coleta do material
que será doado para reaproveitamento e encaminhamento dos resíduos gerados para o devido
tratamento em associações credenciadas para tal.

 R$                       -  

5.2 Prestação de informações - Trata-se da fase de fechamento do evento, por meio de levantamento
de relatórios de execução, comunicação, valoração de mídia, realização de pagamentos, elaboração
de clipping de imprensa, conciliação bancária e outros serviços, elaboração dos relatórios de
prestação de informações para apoiadores e patrocinadores do projeto. 
Essa etapa envolve o trabalho realizado pelo diretor geral, produtora execu�va, coordenação

 R$                       -  
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administra�vo-financeira, contador e assistentes do fes�val, para finalizar a prestação de contas do
projeto.

TOTAL  R$      649.375,05

 

12.PLANO DE MÍDIA E DIVULGAÇÃO

AÇÃO FORMATO QUANTIDADE VEÍCULO

Contratação de assessoria de
imprensa para confecção de
release para envio para
veículos de comunicação
visando divulgação
espontânea

Texto 2 Serviço/Relatórios

Panfletos
½ O�cio,
couché 90g,
4/0 cor

100.000 Panfletagem

Veiculação de spots de rádio Spot de 30” 400 Rádios FM de
Brasília

Ações de Live Marke�ng

Equipe de
Promotores e
divulgadores
do evento

1
Bares, Escolas,
Universidades,
Eventos, etc

Veiculação de Vt Vt de 30” 08    Tv Globo   

Gerenciamento de redes
sociais     Publicações 60 Facebook,

Instagram,

Gerenciamento de redes
sociais    

Posts 
Patrocinados  80 Facebook,

Instagram,     

Gerenciamento de redes
sociais     Campanha 3 Google

Adwords    

Cartaz    

A3, 4/0 cores,
em couchê
fosco 150
mg     

50   

Fixação de
cartazes em
pontos de
venda    

Clipagem e valoração de
Mídia Relatório 2

Mídia paga e
mídia
espontânea   

 

13. PLANILHA GLOBAL E DE RECEITAS E DESPESAS COM AS REFERÊNCIAS COM FONTES E RECURSOS

Item Descrição Unidade de
Medida Quan�dade Valor Unitário Valor Total Fonte

META 1 - Logís�ca

Etapa
1.1 Liberação e direitos autorais do evento      

1.1.1 Alvará - despachante serviço 1  R$     
3.000,00

 R$            
3.000,00 LIC

1.1.2 Taxas alvará Taxa 1  R$     
1.540,74

 R$            
1.540,74 BILHETERIA

1.1.3 ECAD Taxa 1  R$   
28.000,00

 R$          
28.000,00 FOMENTO

1.1.4 Locação de escritório de produção - sede mes 3  R$     
2.000,00

 R$            
6.000,00 BILHETERIA

1.1.5 Secretaria Geral semana 12  R$     
1.117,82

 R$          
13.413,84

LIC
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1.1.6 Motoboy mes 1  R$         
500,00

 R$                
500,00 LIC

TOTAL Etapa 1.1  R$          
52.454,58  

Etapa
1.2 Infraestrutura e Serviços Diversos      

1.2.1 Alambrados de Contenção de Público em
metal (1,20x2,0m) metros 1000  R$              

5,00
 R$            
5.000,00 LIC

1.2.2 Arquiteto (planta baixa, 3d, vídeo de passeio
virtual) serviço 1  R$     

3.000,00
 R$            
3.000,00 LIC

1.2.3

Auxiliares de contagem de ingressos
(responsáveis pela contagem de ingressos e
fechamento das informações sobre a
quan�dade de público do evento

Diária 4  R$         
120,00

 R$                
480,00 BILHETERIA

1.2.4 Backline serviço 1  R$   
20.000,00

 R$          
20.000,00 LIC

1.2.5 Backline - caminhão serviço 1  R$     
8.500,00

 R$            
8.500,00 LIC

1.2.6 Backline - equipe diárias 15  R$         
466,67

 R$            
7.000,05 FOMENTO

1.2.7 Banheiro quimico PCD unidade 18  R$         
120,00

 R$            
2.160,00 LIC

1.2.8 Banheiro quimico Modelo Luxo unidade 30  R$
         120,00

 R$            
3.600,00 LIC

1.2.9 Banheiro quimico Modelo Standart unidade 120  R$           
80,00

 R$            
9.600,00 LIC

1.2.10 Barricada de Contenção Diária 150  R$           
35,00

 R$       
     5.250,00 LIC

1.2.11 Bebedouros unidade 6  R$           
50,00

 R$                
300,00 LIC

1.2.12 Equipe de Brigadistas Diária 40  R$         
160,00

 R$            
6.400,00 LIC

1.2.13 Carregadores - diária 10h Diária 120  R$         
140,00

 R$          
16.800,00 BILHETERIA

1.2.14 Container para montagem de bilheteria unidade 1  R$     
1.000,00

 R$            
1.000,00 LIC

1.2.15 Container para montagem da Loja do Fes�val unidade 3  R$     
1.000,00

 R$            
3.000,00 LIC

1.2.16 Conteineres para lixo Residuo unidade 4  R$         
400,00

 R$            
1.600,00 FOMENTO

1.2.17 Ex�ntores diária 25  R$           
35,00

 R$                
875,00 FOMENTO

1.2.18 Fechamento do evento em Placas Cegas de
Metal (2,20 x 2,20 m) metros 2000  R$              

9,00
 R$          
18.000,00 LIC

1.2.19 Gerador Diesel de 300kva (Palco 1, 2 e 3)
Iluminação e Led diária 9  R$     

2.200,00
 R$          
19.800,00 LIC

1.2.20 Gerador Diesel de 300kva (Palcos 1 e 2 e 3)
Sonorização diária 9  R$     

2.200,00
 R$          
19.800,00 LIC

1.2.21 Gerador Diesel de 300 kva  (para uso em
stand by) diária 2  R$     

1.100,00
 R$            
2.200,00 LIC



01/10/2018 SEI/GDF - 12710318 - Plano de trabalho

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=15758094&infra_sist… 25/33

1.2.22 Gerador Diesel de 500 kva  (para uso em
stand by)

diária 2  R$     
1.800,00

 R$            
3.600,00

LIC

1.2.23 Gerador Diesel de 115
kva(alimentação,ambulantes e banheiros) diária 2,5  R$     

1.100,00
 R$            
2.750,00 LIC

1.2.24 Gerador Diesel de 250 kva (backstage) diária 2  R$     
1.800,00

 R$            
3.600,00 LIC

1.2.25 Gerador Diesel de 40 kva (credenciamento,
produção, Catering) Diária 5  R$         

800,00
 R$            
4.000,00 LIC

1.2.26 Gerador Diesel de 80 kva (Entrada principal
PM) Diária 3  R$     

1.000,00
 R$            
3.000,00 LIC

1.2.27 Gerador Diesel de 80 kva (sustentabilidade,
Gungge Jump ) Diária 3  R$     

1.000,00
 R$            
3.000,00 LIC

1.2.28 Gerador Diesel de 80 kva (bilheteria,
entrada,rodas da paz e loja) Diária 3  R$     

1.000,00
 R$            
3.000,00 LIC

1.2.29
Protect cable: PASSA CABOS DE 5 VIAS”
medindo 90 cm de cumprimento”, conforme
NBR 5410, NBR 5419 E NR 10

metros 150  R$           
45,19

 R$            
6.778,50 LIC

1.2.30

Q30 - Por�co de 34 metros lineares 10x2, com
pé de 3 metros para os espaços: Entrada Pista
, Palco 1 e 2/ estacionamento / por�co
banheiro pista

metros 250  R$           
37,50

 R$            
9.375,00 FOMENTO

1.2.31

Aterramento de tendas: Serviço para garan�r
a segurança do publico e profissionais quanto
a fenomenos que possam comprometer o
funcionamento adequado dos equipamentos
em atendimento às normas da ABNT

serviço 1  R$     
3.000,00

 R$            
3.000,00 LIC

1.2.32

Aterramento dos Palcos: Serviço para garan�r
a segurança do publico e profissionais quanto
a fenomenos que possam comprometer o
funcionamento adequado dos equipamentos
em atendimento às normas da ABNT

serviço 3  R$     
3.000,00

 R$            
9.000,00 LIC

1.2.33 Iluminação de Super porte - 3 unidade diária 3  R$   
25.000,00

 R$          
75.000,00 FOMENTO

1.2.34 Limpeza - diária 12h diária 175  R$         
160,00

 R$          
28.000,00 LIC

1.2.35 Mobiliário: salas de produção / camarins /
comunicação serviço 1  R$   

10.000,00
 R$          
10.000,00 LIC

1.2.36

Octanorme (15 camarins, 1 comunicação, 1
jornalistas, 1 Cole�va de Imprensa, 1 Estudio,
1 Produção, 1 Adminstração, 1
Abastecimento, 1 catering, 1 credenciamento
e 1 Voluntários

metros 320  R$         
110,00

 R$          
35.200,00 LIC

1.2.37 Painéis de Led (3 painéis de Led medindo 6 X4
mts) metros 144  R$  

       250,00
 R$          
36.000,00 BILHETERIA

1.2.38

Palco Geo Space com piso em estrutura
tubular industrial e compensados de 20mm,
medindo 20x15, com cobertura geodésica
fabricado em arcos de alumínio.

diária 3  R$   
25.000,00

 R$          
75.000,00 FOMENTO

1.2.39
Piso de palco de 6,60 x 6,00mts com 1m de
altura com rampa e guarda corpo para
portadores de deficiência - 3 unidades

metros 79,2  R$           
22,00

 R$            
1.742,40 FOMENTO

1.2.40 Piso Camarote medindo (10 X 40) serviço 1  R$   
12.452,60

 R$          
12.452,60 FOMENTO

1.2.41 Pra�cáveis: 32 pantográficos e 28 telescópicos diária 60  R$         
150,00

 R$            
9.000,00 LIC
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1.2.42 Rádio Ht diária 120  R$           
40,00

 R$            
4.800,00

LIC

1.2.43 Rádio Ht - técnico serviço 1  R$         
300,00

 R$                
300,00 BILHETERIA

1.2.44 Sistema de Bilheteria serviço 1  R$   
30.000,00

 R$          
30.000,00 BILHETERIA

1.2.45 Recepcionistas - diárias de 8h diária 4  R$         
150,00

 R$                
600,00 BILHETERIA

1.2.46 Coordenadores de Risco diária 20  R$         
300,00

 R$            
6.000,00 FOMENTO

1.2.47 Coordenador de Gestão de Riscos (Delta 7) serviço 1  R$     
4.000,00

 R$            
4.000,00 FOMENTO

1.2.48 Segurança - diária 12 h diária 200  R$         
175,00

 R$          
35.000,00 LIC

1.2.49 Segurança patrimonial - diária 12 h diária 40  R$         
175,00

 R$            
7.000,00 LIC

1.2.50 Sonorização de Super Porte - 1 sistema unidade 3  R$   
25.000,00

 R$          
75.000,00 FOMENTO

1.2.51 Tendas Piramidais 10x10 unidade 22  R$         
600,00

 R$          
13.200,00 LIC

1.2.52

Tendas 6x6 com 3 fechamentos modelo
piramidal: 1 credenciamento / 2 pcd / 3
serviços / 4 área interna palcos 1 e 2/ 2
postos médicos/ 1 central de atendimento

unidade 15  R$         
400,00

 R$            
6.000,00 LIC

1.2.53 Urnas de aluminio busfloor para
armazenamento dos ingressos unidade 18  R$           

50,00
 R$                
900,00 LIC

1.2.54 Urneiros diária 20  R$         
130,00

 R$            
2.600,00 LIC

1.2.55 UTI Móvel - diária 12h - para cada UTI unidade 2  R$     
1.800,00

 R$            
3.600,00 FOMENTO

1.2.56 UTE Móvel - diária 12h - para cada UTE unidade 2  R$         
850,00

 R$            
1.700,00 FOMENTO

1.2.57 2 Postos Médicos unidade 2  R$     
1.400,00

 R$            
2.800,00 FOMENTO

1.2.58 Totem de recargas de Celular unidade 6  R$         
950,00

 R$       
     5.700,00 BILHETERIA

1.2.59

Voluntários (R$ 2.000,00 (dois mil reais) com
40 auxilios-transportes de R$50,00 cada, e 
 R$2.000,00 (dois mil reais) com 20
pesquisadores de R$100,00 por turno de 4
horas cada)

serviço 2  R$     
2.000,00

 R$            
4.000,00 BILHETERIA

TOTAL Etapa 1.2  R$        
691.063,55  

Etapa
1.3 Contratação de Serviços Operacionais      

1.3.1 Ambientação Camarote serviço 1  R$     
6.000,00

 R$            
6.000,00 LIC

1.3.2 Tendas Piramidais medindo 10 x 10m - para
camarote unidade 9  R$         

600,00
 R$            
5.400,00 LIC

1.3.3 Serviço de Internet (fornecimento de 01 Link
dedicado com largura ,sendo divididos em 2

verba 1  R$     
5.000,00

 R$            
5.000,00

FOMENTO
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links 4 Mbps (quatro mb) Full Duplex - SALA
DE PRODUÇÃO/CREDENCIAMENTO)

1.3.4 Van execu�va: 12h com até 200 km diária 38  R$         
450,00

 R$          
17.100,00 BILHETERIA

1.3.5 Abastecimento de camarim serviço 2  R$     
6.000,00

 R$          
12.000,00 LIC

1.3.6 Diária de alimentação - bandas Grande Porte verba 95  R$         
100,00

 R$            
9.500,00 BILHETERIA

1.3.7 Diária de alimentação - bandas Pequeno
Porte verba 113  R$           

80,00
 R$            
9.040,00 BILHETERIA

1.3.8 Hospedagem quarto Solteiro diária 29  R$         
199,50

 R$            
5.785,50 LIC

1.3.9 Hospedagem quarto Duplo diária 77  R$         
219,45

 R$          
16.897,65 LIC

1.3.10 Hospedagem quarto Triplo diária 8  R$         
271,95

 R$            
2.175,60 LIC

1.3.11 Passagens aéreas - Trechos ida e volta Ar�stas
140, jornalistas e equipe técnica 10 unidade 393  R$         

270,00
 R$        
106.110,00 BILHETERIA

TOTAL Etapa 1.3  R$        
195.008,75  

TOTAL META 1  R$        
938.526,88  

META 2 - Comunicação  

Etapa
2.1 Divulgação do Projeto      

2.1.1 Registro videografico / Edição serviço 1  R$   
10.000,00

 R$          
10.000,00 LIC

2.1.2 Assessoria de Imprensa mes 4  R$     
2.500,00

 R$          
10.000,00 LIC

2.1.3 Comunicação Visual do Evento (Campanha do
Evento) serviço 1  R$   

10.000,00
 R$          
10.000,00 LIC

2.1.4 Facebook - impulsionamentos verba 1  R$   
30.000,00

 R$         
 30.000,00 BILHETERIA

2.1.5 Ações de Live Marke�ng verba 1  R$     
5.000,00

 R$            
5.000,00 LIC

2.1.6 Gerenciamento de redes sociais, sites e
aplica�vo serviço 1  R$   

23.350,00
 R$          
23.350,00 LIC

2.1.7 Veiculação de Spots de rádio de 30" unidade 200  R$           
30,00

 R$            
6.000,00 LIC

2.1.8 Mídia Eletronica - Portal Metropoles serviço 1  R$   
10.000,00

 R$          
10.000,00 LIC

2.1.9 Aplica�vo do Fes�val para Smartphones serviço 1  R$     
4.150,00

 R$            
4.150,00 LIC

2.1.10 Coordenador de Comunicação serviço 1  R$     
4.000,00

 R$            
4.000,00 LIC

2.1.11 Equipe de Fotógrafos serviço 6  R$         
750,00

 R$            
4.500,00 LIC

2.1.12 Adesivo em vinil metros 50  R$           
30,00

 R$            
1.500,00 LIC

2.1.13 Adesivos para carro (200 CAMAROTE + 200 unidade 566  R$               R$            LIC
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SERVIÇO + 50 CARONA SOLIDÁRIA + 30
ACESSO LIVRE + 12 VANS)

3,33 1.884,78

2.1.14 Panfletos Formato 15 x 21 couchê fosco 115
gr 4/4 cores unidade 50000  R$ 

             0,05
 R$            
2.500,00 LIC

2.1.15 Cartaz, formato A3, 4/0 couchê fosco 150
Gr/M2 unidade 50  R$              

3,50
 R$                
175,00 LIC

2.1.16

Cordão ace�nado 20mmx99cm com fixador
de solda, engate modelo Mochila e mosquete
2000 niquelado. Impressão digital em cores
frente e verso

unidade 300  R$              
2,70

 R$                
810,00 LIC

2.1.17 Credencial coordenação unidade 10  R$              
5,51

 R$                  
55,10 LIC

2.1.18 Credencial produção serviço 1  R$         
235,00

 R$                
235,00 LIC

2.1.19 Ecobag - kit imprensa unidade 50  R$           
15,62

 R$        
        781,00 LIC

2.1.20

Lona sanet (06 medindo 8x4mts) c/ impressão
, material necessário para exposição das
marcas dos patrocinadores e realizadores do
evento

metros 192  R$           
40,00

 R$            
7.680,00 LIC

2.1.21

Lona vinílica brilho (sinalização do evento:
banheiros, testerias de palco, saídas de
emergência, etc) material necessário para
sinalização exigida pelos orgãos de controle
do estado

metros 496,2  R$           
25,00

 R$          
12.405,00 LIC

2.1.22 Midia TV Globo serviço 1  R$   
10.000,00

 R$          
10.000,00 LIC

TOTAL META 2  R$        
155.025,88  

META 3 - Coordenação, produção e serviços de gestão  

Etapa
3.1

Contratação de serviços de concepção e
Direção      

3.1.1 Produtora Execu�va semana 12  R$     
2.500,00

 R$          
30.000,00 LIC

3.1.2 Diretor Ar�s�co Serviço 1  R$     
5.000,00

 R$            
5.000,00 BILHETERIA

3.1.3 Diretor Geral Serviço 1  R$   
39.990,00

 R$          
39.990,00 LIC

SUB-TOTAL  R$          
74.990,00  

Etapa
3.2

Contratação de serviços de Gestão
Administra�va e Financeira      

3.2.1 Gestão Administra�va e Financeira semana 12  R$     
1.382,18

 R$          
16.586,16 LIC

3.2.2 Assessoria Jurídica serviço 1  R$     
5.000,00

 R$            
5.000,00 LIC

3.2.3 Contador MES 2  R$     
1.500,00

 R$            
3.000,00 LIC

SUB-TOTAL  R$          
24.586,16  

Etapa
3.3 Pesquisa de sa�sfação de público      
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3.3.1 Pesquisa de sa�sfação de público serviço 1  R$     
5.000,00

 R$            
5.000,00

FOMENTO

SUB-TOTAL  R$            
5.000,00  

Etapa
3.4 Contratação de equipe auxiliar de produção      

3.4.1 Coordenadora de Produção semana 4  R$     
2.000,00

 R$            
8.000,00 LIC

3.4.2 Coordenadora de recepcionista diária 1  R$         
637,95

 R$                
637,95 LIC

3.4.3 Assistentes Operacionais (2 Assistentes) diária 4  R$         
500,00

 R$            
2.000,00 LIC

3.4.4 Assistentes Junior (5 Assistentes) com
deficiencia diária 10  R$         

300,00
 R$            
3.000,00 LIC

3.4.5 Produtor  Operacional / Infra estrutura semana 4  R$     
1.000,00

 R$            
4.000,00 LIC

3.4.6 Coordenação de mobilização social serviço 1  R$     
4.000,00

 R$            
4.000,00 LIC

3.4.7 Coordenador Técnico diária 15  R$         
800,00

 R$          
12.000,00 LIC

3.4.8 Coordenador Operacional / Infra Estrutura diária 15  R$         
800,00

 R$          
12.000,00 LIC

3.4.9 Diretor de palco - 3 pessoas (1 para cada
palco) semana 6  R$     

1.000,00
 R$            
6.000,00 LIC

3.4.10 Iluminador - 3 pessoas (1 para cada palco) semana 6  R$         
650,00

 R$            
3.900,00 LIC

3.4.11 Operador de som - monitor 3 pessoas  (1 para
cada palco) semana 6  R$         

650,00
 R$            
3.900,00 LIC

3.4.12 Operador de som - PA 3 pessoas Diáia 6  R$         
650,00

 R$            
3.900,00 LIC

3.4.13 Produtor de Backstage semana 1  R$     
2.000,00

 R$            
2.000,00 LIC

3.4.14 Produtor de A&B (Bares e Food Trucks) semana 3  R$     
1.170,00

 R$        
    3.510,00 LIC

3.4.15 Produção de Base semana 4  R$     
1.000,00

 R$            
4.000,00 LIC

3.4.16 Produtor de Credenciamento semana 2  R$     
1.000,00

 R$            
2.000,00 LIC

3.4.17 Produtor de Logís�ca / Transporte semana 5  R$     
1.000,00

 R$            
5.000,00 LIC

3.4.18 Produtor de Recursos Humanos - voluntários semana 3  R$     
1.000,00

 R$            
3.000,00 LIC

3.4.19 Roadies - 09 pessoas (3 para cada palco) diária 18  R$         
500,00

 R$            
9.000,00 LIC

3.4.20 Assistente de Limpeza diária 5  R$         
200,00

 R$            
1.000,00 LIC

3.4.21 Coordenação de Fotografia serviço 1  R$     
4.000,00

 R$            
4.000,00 LIC

3.4.22 Atendimento deficientes audi�vos e
interpretes de libras serviço 1  R$     

4.000,00
 R$            
4.000,00 LIC
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3.4.23 Camisetas para equipe de produção unidade 50  R$           
25,00

 R$            
1.250,00

FOMENTO

3.4.24 Livro 20 Anos Porão (concepção, escrita,
diagramação) serviço 1  R$   

28.000,00
 R$          
28.000,00 BILHETERIA

3.4.25 Produção Gráfica Livro Porão 20 Anos unidade 600  R$           
40,80

 R$          
24.480,00 FOMENTO

3.4.26 Pulseiras unidade 5273  R$              
0,62

 R$            
3.269,26 BILHETERIA

3.4.27 Seguro do evento serviço 1  R$     
4.138,92

 R$        
    4.138,92 LIC

3.4.28 Ônibus para transfer Rodoviária / Porão /
Rodoviária (02) serviço 1  R$     

3.200,00
 R$            
3.200,00 LIC

3.4.29 Robô Porão do Rock 20 anos serviço 1  R$     
5.000,00

 R$            
5.000,00 BILHETERIA

3.4.30 Copos unidades 3000  R$              
4,50

 R$          
13.500,00 BILHETERIA

3.4.31 ISS taxa 1  R$     
5.760,00

 R$            
5.760,00 BILHETERIA

3.4.32

Tenda túnel para entrada do público na
medida de 20x10: 01 entrada geral / 1
passagem palco metal (2 gomos)/ 1 Entrada
Camarote

unidade 3  R$     
5.000,00

 R$          
15.000,00 BILHETERIA

3.4.33 Máquinas de Ar-Condicionado diária 22  R$ 
        150,00

 R$            
3.300,00 BILHETERIA

3.4.34 VJ (VJs para coordenar apresentações de
vídeos e ar�stas nos 3 palcos) diária 6  R$         

650,00
 R$            
3.900,00 BILHETERIA

SUB-TOTAL  R$        
211.646,13  

Etapa
3.5 Programa Porão Sustentável      

3.5.1

Projeto de cenografia, Espaço da
Sustentabilidade, dos 3 palcos e da Loja do
Fes�val, que será construído no evento. Está
incluso  o material para produção desse
espaço e a equipe de marceneiros para cortar
e fazer os móveis e demais peças necessárias

serviço 1  R$     
5.000,00

 R$            
5.000,00 LIC

3.5.2 Consultoria em Sustentabilidade serviço 1  R$     
5.000,00

 R$            
5.000,00 LIC

TOTAL Etapa 3.5  R$          
10.000,00  

TOTAL META 3  R$        
326.222,29  

META 4 - Programação Cultural  

Etapa
4.1 Contratação de Bandas      

4.1.1 BANDA AGRESSIVO PAU PÔDI cachê 1  R$     
1.000,00

 R$            
1.000,00 FOMENTO

4.1.2 BANDA BARÃO VERMELHO cachê 1  R$   
32.000,00

 R$          
32.000,00 FOMENTO

4.1.3 BANDA BOSSA FUNK cachê 1  R$     
1.000,00

 R$            
1.000,00 FOMENTO
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4.1.4 BANDA BRAZA cachê 1  R$     
9.000,00

 R$            
9.000,00

FOMENTO

4.1.5 BANDA CADIBODE cachê 1  R$     
1.000,00

 R$            
1.000,00 FOMENTO

4.1.6 BANDA CENTROPIA cachê 1  R$     
1.000,00

 R$            
1.000,00 FOMENTO

4.1.7 BANDA CORDEL DO FOGO ENCANTADO cachê 1  R$   
45.000,00

 R$          
45.000,00 FOMENTO

4.1.8 BANDA CPM 22 cachê 1  R$   
25.000,00

 R$          
25.000,00 FOMENTO

4.1.9 BANDA DANM YOUTH cachê 1  R$     
1.000,00

 R$            
1.000,00 FOMENTO

4.1.10 BANDA DEATH KIDS cachê 1  R$     
1.000,00

 R$            
1.000,00 FOMENTO

4.1.11 BANDA DEB & THE MENTALS cachê 1  R$     
1.000,00

 R$            
1.000,00 FOMENTO

4.1.12 BANDA BRUTO cachê 1  R$     
1.000,00

 R$            
1.000,00 FOMENTO

4.1.13 BANDA DECEIVERS cachê 1  R$     
1.000,00

 R$            
1.000,00 FOMENTO

4.1.14 BANDA DEVOTOS cachê 1  R$     
4.000,00

 R$            
4.000,00 FOMENTO

4.1.15 BANDA DEVICE cachê 1  R$     
1.000,00

 R$            
1.000,00 FOMENTO

4.1.16 BANDA DFC cachê 1  R$  
   1.000,00

 R$            
1.000,00 FOMENTO

4.1.17 BANDA DRENNA cachê 1  R$     
2.500,00

 R$            
2.500,00 FOMENTO

4.1.18 BANDA FALEN ANGEL cachê 1  R$     
1.000,00

 R$            
1.000,00 FOMENTO

4.1.19 BANDA FRANCISCO EL HOMBRE cachê 1  R$   
10.000,00

 R$          
10.000,00 FOMENTO

4.1.20 BANDA GANGRENA GASOSA cachê 1  R$     
3.000,00

 R$            
3.000,00 FOMENTO

4.1.21 BANDA KORZUS cachê 1  R$     
8.000,00

 R$            
8.000,00 FOMENTO

4.1.22 BANDA KRISIUN cachê 1  R$   
10.000,00

 R$          
10.000,00 FOMENTO

4.1.23 BANDA LA RAZA cachê 1  R$     
2.000,00

 R$            
2.000,00 FOMENTO

4.1.24 BANDA LETRUX cachê 1  R$   
10.000,00

 R$          
10.000,00 FOMENTO

4.1.25 BANDA LUPA cachê 1  R$     
1.000,00

 R$            
1.000,00 FOMENTO

4.1.26 BANDA MATANZA cachê 1  R$   
28.000,00

 R$          
28.000,00 FOMENTO

4.1.27 BANDA MOLHO NEGRO cachê 1  R$     
2.000,00

 R$            
2.000,00 FOMENTO

4.1.28 BANDA MONSTROS DO ULA ULA cachê 1  R$     
1.000,00

 R$            
1.000,00 FOMENTO
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4.1.29 BANDA NAÇÃO ZUMBI + BNEGÃO cachê 1  R$   
57.000,00

 R$          
57.000,00

FOMENTO

4.1.30 BANDA FROID cachê 1  R$   
13.000,00

 R$          
13.000,00 BILHETERIA

4.1.31 BANDA  NUGGETZ cachê 1  R$     
1.000,00

 R$      
      1.000,00 FOMENTO

4.1.32 BANDA OBMJ cachê 1  R$   
11.500,00

 R$          
11.500,00 FOMENTO

4.1.33 BANDA  O TAROT cachê 1  R$     
1.000,00

 R$            
1.000,00 FOMENTO

4.1.34 BANDA PAVILHÃO 9 cachê 1  R$     
7.500,00

 R$            
7.500,00 FOMENTO

4.1.35 BANDA PENSE cachê 1  R$     
1.000,00

 R$            
1.000,00 FOMENTO

4.1.36 BANDA PLEBE RUDE cachê 1  R$   
16.000,00

 R$          
16.000,00 FOMENTO

4.1.37 BANDA PROJECT 46 cachê 1  R$     
7.000,00

 R$            
7.000,00 FOMENTO

4.1.38 BANDA PUS cachê 1  R$     
1.000,00

 R$            
1.000,00 FOMENTO

4.1.39 BANDAS SELETIVAS DF cachê 6  R$     
1.000,00

 R$            
6.000,00 LIC

4.1.40 BANDA SECONDS OF NOISE cachê 1  R$     
1.000,00

 R$            
1.000,00 FOMENTO

4.1.41 BANDA TOTEM cachê 1  R$     
1.000,00

 R$            
1.000,00 FOMENTO

TOTAL META 4  R$        
328.500,00  

TOTAL GERAL  R$    
1.748.275,05  

 

 Receitas Despesas

LIC  R$       730.000,00  R$       730.000,00

Bilheteria  R$       368.900,00  R$       368.900,00

Termo de Fomento  R$       650.000,00  R$       649.375,05

Total  R$   1.748.900,00  R$   1.748.275,05

 

14. 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 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,

 

 

 

Brasília, 21 de setembro de 2018.

 

 

ANA CELINA DE SOUSA E FERREIRA
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PROCURADORA

 

 

15.APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE

Aprovo o presente Plano de Trabalho

 

 

Brasília, 21 de setembro de 2018.

 

 

Sandro Bernardo da Cunha Castello Branco

Subsecretário de Promoção e Marke�ng

 

Documento assinado eletronicamente por SANDRO BERNARDO DA CUNHA CASTELLO BRANCO
- Matr.0233268-X, Subsecretário(a) de Promoção e Marke�ng, em 21/09/2018, às 18:50,
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 Ana Celina de Sousa e Ferreira, Usuário Externo, em
21/09/2018, às 18:58, 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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