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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  

   1. DADOS CADASTRAIS

Órgão/En�dade Proponente: Associação Companhia Lábios da Lua CGC/MF: 01.936.925/0001-01

Endereço: Quadra 04 lote 16, Lojas 01 e 02 Comercial local, Setor Sul

Cidade: Gama UF: DF CEP: 72.415-200 DDD/Telefone: E.A:

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

Nome do Responsável: Gabriel Alves dos Santos CPF: 039.189.561-30

CI/Órgão Expedidor: 3.099.889 – SSP-DF Cargo: Presidente Função: Presidente Matrícula:

Endereço: Rua 10 casa 04, Condomínio das Palmeiras, Ponte Alta Norte - Gama CEP: 72.457-995

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto: BRASÍLIA TATTOO FESTIVAL 2018                                                            Período de execução: 7/11/2018 a 07/12/2018

 PRESTAÇÃO DE CONTAS: ATÉ 07/12/2018

2.1 Iden�ficação do Objeto:

Realização da 5ª Edição da Convenção Internacional de Tatuagem e Body Piercing -  Brasília Ta�oo Fes�val 2018, um dos eventos mais importantes do Brasil
no segmento, que conta com uma grande variedade de atrações: estandes com tatuadores e body piercings do DF, do Brasil e exterior, shows, concursos de
tatuagem, concurso Brasília Ta�oo Fes�val, ações sociais, ambientais e de saúde pública, workshops, modelos exó�cos, dentre outras.

O foco do projeto é o fomento ao mercado da Tatuagem e Body piercing, trazendo profissionais de todo o país e exterior para trocar experiências, novas
tecnologias e materiais, além do turismo de negócios de um segmento de mercado que vem crescendo exponencialmente e atrai visitantes de todas as regiões
do país.

Mais de 200 expositores de todo o Brasil e exterior (tatuadores e body piercings) receberão o público par�cipante, em um espaço de 11.900m². Oportunidade
única para tatuar ou aplicar um piercing com os melhores profissionais do segmento. Além disso o Brasília Ta�oo Fes�val nesta edição contará com atrações
musicais, trazendo ar�stas nacionais renomados.

O evento contará com exposição de artesanato, os expositores serão selecionados pela Secretaria de Turismo, visando estabelecer um espaço diverso e
democrá�co de mostra e comercialização de produtos artesanal da capital, fortalecendo assim a economia cria�va e turís�ca.

Nesta edição o Brasília Ta�oo Fes�val terá os maiores estandes (9m²), proporcionando maior conforto ao expositor e ao público. O evento gera
aproximadamente 1.000 empregos diretos e 3.000 indiretos e segue todas as normas de higiene e segurança, desde o cuidado com os procedimentos realizados
pelos tatuadores e body piercings, como a coleta de lixo: o lixo infectante é recolhido por uma empresa especializada, que os elimina da forma correta.

O ingresso custa R$ 25,00 a meia com carteirinha estudan�l, ou com a doação de 1 quilo de alimento. Será vendido na SYMPLA  e lojas Abriu Pro Rock (Centro
Comercial Gama Shopping e JK Shopping na Ceilândia).

 

2.2 Apresentação da Ins�tuição

Associação cultural de ar�stas e produtores e educadores, a Cia Lábios da Lua atua na área cultural do Gama há mais de 20 anos, com diversas a�vidades,
espaços comunitários, espetáculos.

A Associação Lábios da Lua que tem sua sede no Espaço Cultural Lábios da Lua, no Gama, é uma organização cultural fundada em 1992, uma das mais an�gas
da capital. Seu espaço mul�uso abriga salão de exposições, teatro para 76 expectadores, além de toda a infraestrutura para um cineclube e realização de
eventos.

Com o passar do tempo, os membros �veram a percepção de ampliar o campo de atuação e criar novas possibilidades, ao constatar que as necessidades mais
básicas de entretenimento da comunidade, não estavam sendo contempladas.

Sendo assim a Cia Lábios da Lua vem desenvolvendo ao longo destes 17 anos, vários projetos como:

• Oficinas teóricas e prá�cas de teatro, canto-coral e harmonia;

• Organização e realização de projetos arte e cidadania em escolas do Gama;

• Montagens de espetáculos teatrais;

• Produção de eventos sócio-culturais na comunidade;

• Realização de projetos culturais em bares e restaurantes;

• Par�cipação no 40° Fes�val de Brasília do Cinema Brasileiro com realização de mostra no Gama;

• Par�cipação no 41° Fes�val de Brasília do Cinema Brasileiro com realização de mostra no Gama;

• Realização de arte e cidadania para a melhor idade, com desfiles, cursos, massagens e resgate da auto-es�ma;

• Iniciação ao xadrez;

• Lançamentos de livros em noite de autógrafos com escritores locais;

• A�vidades ambientais (Coleta de resíduos sólidos das áreas de proteção ambiental no DF, incen�var à prá�ca de esportes de aventura como rappel e escalada,
focando a conscien�zação da preservação do meio ambiente).

• Montagem de mini-circuito de arvorismo no XX encontro de motoqueiros do Gama.
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Gama – DF, 28 de Abril de 2009.

A Associação, além das diversas a�vidades e projetos de interesse da cidade que realiza, organiza e produz com eficiência a Convenção Internacional de
Tatuagem.

2.3 Jus�fica�va da proposição

Nos úl�mos anos, um número crescente de pessoas tem procurado tatuagens e piercings e o tema está sendo cada vez mais desmis�ficado. Piercings e
tatuagens estão deixando de ser tabus e se consolidando como um mercado efervescente, que se expande em ritmo acelerado e com um potencial ainda não
dimensionado. Esse crescimento traz consigo a necessidade de especialização e profissionalização, especialmente porque envolve a necessidade de cuidados de
higienização e assepsia rigorosos, tendo em vista os riscos de contaminação envolvidos.

Há, portanto, um potencial econômico a ser explorado, sob o ponto de vista do turismo de negócios e cultural, assim como a possibilidade de promover
intercâmbio de conhecimentos sobre as melhores e mais seguras prá�cas do mercado de tatuagens e piercings, que contribui para a qualificação dos
profissionais do Distrito Federal, que terão oportunidade de interagir com profissionais de diversas outras localidades. Ademais, por suas caracterís�cas, o
evento contribuirá para esclarecer e conscien�zar o público interessado em tatuagens e piercings a buscar sempre profissionais qualificados que respeitem as
regras sanitárias.

Além da geração de negócios no evento, pretende-se com a realização do Brasília Ta�oo Fes�val, atrair um público es�mado de 10 mil pessoas, em sua maioria
famílias, es�ma-se gerar um montante de negócios em torno de R$ 1.500.000,00. Com o aquecimento da economia local, a geração de renda e arrecadação,
vem junto a elevação da ocupação hoteleira, o aumento no consumo de bares e restaurantes, bem como o aumento de movimentação nos meios de transporte
e nos atra�vos turís�cos da cidade.

 

2.4 Impacto Econômico do Evento

Considerando os impactos econômicos dos eventos nacionais e internacionais, de acordo com as pesquisas realizadas pelo MTur/FGV/Embratur (Pesquisa Anual
de Conjuntura Econômica do Turismo), é possível confirmar que eventos deste porte, acima de 7mil par�cipantes, podem gerar cerca de R$9 milhões em gastos
totais na localidade (considerando 03 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 em determinadas localidades.

O Brasília Ta�oo Fes�val, com repercussão regional, nacional e internacional, será realizado no período de 09 a 11 de novembro 2018, no Centro de Convenções
Ulysses Guimarães – Brasília/DF. Com localização privilegiada, próximo ao Setor Hoteleiro (norte e sul), próximo aos principais Shopping Centers da cidade, ao
Congresso Nacional e apenas há 15 minutos do aeroporto. Por fim, o evento pode gerar, além dos negócios diretos para os expositores ali representados.

 

2.5 Turismo Cria�vo e Convenção Internacional de Tatuagem

A Convenção Internacional de Tatuagem alinha-se ao plano de turismo Cria�vo, sobretudo por atuar na promoção, produtos e serviços turís�co, em uma
ar�culação com tatuadores e empreendimentos de tatuagem em vários estados do Brasil e em outros países.

A par�r da tatuagem se ar�cula um outro olhar e percepção turís�ca da Capital Federal, oferecendo o conhecimento turís�co da cidade, pela atuação e negócio
produzido pela tatuagem em intercambio com tatuadores de todo o Brasil e outros países convidados. A tatuagem é uma grande novidade na diversificação na
oferta de produtos que compõem a economia do turismo.

O evento contribui com a movimentação da rede hoteleira de Brasília, são reservado diretamente pelo evento 50 apartamentos, e ainda os par�cipantes da
Convenção de Tatuagem ocupam em torno de 100 apartamentos, além da rede hoteleira são gerados para a cidade ganhos com bares, restaurante, transporte e
com os próprios negócios gerados com a tatuagem.

A estrutura central da Convenção de Tatuagem é a geração de negócios, sobretudo pela exposição e comercialização de tatuagens expostas em mais de 100
estandes, neste sen�do o projeto alinha-se as estratégias do turismo cria�vo, ofertando oportunidade comercial e negócios.

Es�ma-se que a feira de tatuagem gere em torno de R$ 1.000.000,00 em comercialização de tatuagem, nos mais de 100 estandes, calcula-se quer cada estande
comercialize em torno de R$ 10.000,00 em tatuagem, calcula-se ainda que a conversão gere em torno de R$ 2.000.000,00 em ocupação nos hotéis, bares e
comercialização na feira de artesanato. O cálculo foi feito pelo público es�mado, são 10.000 com o gasto médio de R$ 200,00 por pessoa. A Convenção de
Tatuagem, dessa forma, atua fortalecendo a cadeia turís�ca de evento e negocio, gerando diretamente em torno de 3 milhões de reais para a cidade.

Outra forte ação do Ta�oo Fes�val é o es�mular ao Turismo Cultural e Cria�vo – por meio de uma programação cultural alterna�va com ar�stas locais e
convidados de outros estados de renome como o grupo Ratos do Porão e Mano Brown, bem como ar�stas de tatuagem convidados de outros países como
Japão, Argen�na, Holanda, Alemanha, Itália e Peruano. A feira montada é a grande novidade que mobiliza público de Brasília e outros estados e até países, são
pelo menos 10.000 pessoas visitando o fes�val a exemplo de anos anteriores.

Será montado junto a feira de Tatuagem a feira de artesanato com artesões selecionados pela Secretaria de Turismo, desta forma o Fes�val contribuirá para o
fortalecimento e ampliação do centro de referência do artesanato, estratégia do plano de turismo cria�vo para fortalecer a comercialização artesanal local.

O Ta�oo Fes�val leva a marca e o nome de Brasília para o mundo por meio das redes sociais, o site possui mais de 100 mil visitas, no Instagram a página como
o nome Brasília Ta�oo Fes�val, possui mais de 47 mil seguidores.

 

2.6 Especificação do Público-Alvo dos espetáculos

Publico em geral, sem dis�nção de faixa etária. Famílias, ar�stas visuais, músicos, curiosos, aficionados pela arte da tatuagem em busca da próxima ta�oo e
body piercing e profissionais do ramo, em busca de intercâmbio e capacitação.

Público es�mado: 10.000 pessoas

3. OBJETIVOS

 

Obje�vo geral

Realizar, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Brasília/DF, a 5ª Edição da Convenção Internacional de Tatuagem e Body Piercing -  BRASÍLIA TATTOO
FESTIVAL 2018, entre os dias 09 e 11 de novembro de 2018, oferecendo espaço para que profissionais de tatuagem e body piercing exponham seus trabalhos a
um público diversificado, além de reforçar a tatuagem como segmento de mercado, com potencial turís�co e como elemento ar�s�co e cultural e inserir Brasília
defini�vamente no calendário internacional das grandes convenções, por meio da realização regular e con�nuada da convenção, promovendo o turismo e a
mul�plicação de informações relevantes sobre o setor.

 

Obje�vos específicos

Es�mular a economia local, por meio da geração de renda e arrecadação de impostos;

Incen�var o aumento do fluxo turís�co em Brasília, bem como o uso dos equipamentos e serviços locais;
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Promover os trabalhos ar�s�cos e os ar�stas do Distrito Federal;

Conscien�zar o público interessado em tatuagens e body piercings sobre os cuidados e os riscos envolvidos;

Mostrar tendências mundiais e nacionais do setor, apresentando expositores e talentos locais;

Apresentar ao público as mais recentes novidades do universo da tatuagem;

Promover o intercâmbio de experiências, técnicas, equipamentos e tecnologias entre os profissionais da tatuagem e body piercing; e

Apresentar novas ferramentas tecnológicas (internet, aplica�vos de celular, sites), produtos, equipamentos, acessórios, revistas especializadas e livros
relacionados ao universo da tatuagem.

 

4. METAS

Meta 1 - Realização da 5ª Edição da Convenção Internacional de Tatuagem e Body Piercing -  BRASÍLIA TATTOO FESTIVAL 2018

Meta 2 -  Pós-produção

 

4.1 Etapas/Ações

Etapa 1.1 – Montagem de 202 Stands, com piso, forração paredes, iluminação, testeira, teto, tomadas, sinalização e vitrine.

Etapa 1.2 – Montagem de 01 stand, com piso, forração, paredes, iluminação, testeira, teto, tomadas, logo marca, móveis e equipamentos

Etapa 1.3 – Serviço de 20 pontos de energia e água

Etapa 1.4 – 01 fachada em Box Truss 10,00 x 0,30 x 4,00 de altura e lona

Etapa 1.5 - Projeção Mapeada

Etapa 2.1 - A�vidades de fechamento e sinalização

Etapa des�nada a desmontagem, finalização, relatório e prestação de contas do fes�val, ação que será desenvolvida principalmente pela coordenação geral,
produção execu�va e coordenação administra�va e financeira

 

5. RESULTADOS ESPERADOS 

Es�ma�va de público: 10 mil visitantes

Expositores: 202 expositores totalizando 900 tatuadores no evento, durante os 03 dias do evento

Es�ma�va de empregos gerados: 1.000 postos diretos e 3.000 indiretos

Fortalecer a imagem do Des�no Turís�co Brasília, enquanto polo de diversidade e atra�vidade para o turismo de negócios e de lazer;

Aquecimento da economia local, com a ocupação da rede hoteleira, bares, restaurantes, táxis e pontos turís�cos da cidade;

Es�mulo a uma consciência das normas de higiene e segurança e cuidados com os procedimentos realizados pelos tatuadores e body piercings;

Conscien�zação dos profissionais da tatuagem para o recolhimento do lixo infectante em seus respec�vos estúdios;

Conscien�zação sobre contaminação por hepa�te e outras doenças;

Es�mulo à capacitação e especialização dos profissionais da área no Distrito Federal; e

Volume de negócios em torno de R$ 1,5 milhões.

 

Ingresso Social

Quem optar pelo ingresso social (o valor da meia entrada: R$ 25,00 + 1 quilo de alimento não perecível) estará ajudando algumas Ins�tuições da cidade e
entorno. A escolha do des�no dos alimentos será feita por meio de ação nas mídias sociais do evento, qualquer pessoa pode sugerir a en�dade que mais
precisa do auxílio. Em 2015 e 2016 foram arrecadados 10 toneladas de alimentos, que foram entregues à ilé asé odé Onisegun “ Afro” , São Vicente de Paula e
Centro de Ensino Fundamental CASEB. Em 2017 foram arrecadados 6 toneladas de alimentos e foram entregues ao banco de alimentos do Ceasa, que
providenciou a distribuição de acordo com critérios da própria ins�tuição pública.

 

6. PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR:

Flash Day Solidário BRASILIA TATTOO FESTIVAL

Para dar início aos trabalhos, no  domingo (30/09), de 12h as 20h, o JK Shopping, recebe o Flash Day Ta�oo Solidário do BRASILIA TATTOO FESTIVAL, que será
o start para o evento internacional que acontece em novembro.

No dia, uma equipe de 20 tatuadores vai estar à disposição para tatuar quem passar por lá, com valores determinados por cada ar�sta. Alguns desses
tatuadores irão par�cipar também do Brasília Ta�oo Fes�val. Parte do lucro de todo o evento será doada para uma ins�tuição de caridade de Ceilândia.  O
evento ainda irá contar com apresentação de um DJ para deixar o dia ainda mais animado!!

Serviço – Flash Day Ta�o JK Shopping

Data: 30 de setembro de 2018

Hora: das 12h às 20h

Local: Piso L1 - 

Entrada: franca

 

Outubro Rosa

Antes do início oficial da Convenção, algumas a�vidades serão realizadas como o “Outubro Rosa”, serão reunidos profissionais da tatuagem para, em parceria
com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plás�ca, par�cipar do III Mu�rão Nacional de Reconstrução de Mama. Os tatuadores reconstruirão mamilos e auréolas de
pacientes que passaram por mastectomia.

Concurso de Tatuagem

O concurso acontece durante os três dias de evento. Cada tatuador compete em uma categoria, e o melhor de cada uma é premiado com R$500 e troféu. O
grande vencedor recebe a quan�a de R$10.000,00 e troféu. No Júri GIAN VILLENA (PERU), MARCELO MAZARI (PR), ALEXANDRE VERISSIMO (MG) e HANKEY
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(USA).

 

TENTA AI

Vamos montar um espaço com monitores onde o público vai poder experimentar a sensação de tatuar, montaremos uma sala com todo equipamento e o
publico vai testar sua habilidade numa pele ar�ficial.

 

Shows

A programação de shows começa às 18h (sexta e sábado) e no domingo o som rola solto o dia todo, com DJs animando quem es�ver por lá. As bandas (9/11),
RATOS DE PORÃO, DEAD FISH, DFC, GALINHA PRETA, MAIS QUE PALAVRAS, MALTRAPILHOS, SINSO MORTO, no sábado (10/11) MANO BROWN, BATALHA DO
RELOGIO E CONVIDADOS, e para fechar, no domingo (11/11), DJONGA, RAPADURA E CONVIDADOS pra fechar com chave de ouro.

 

Modelos exó�cos

Estarão no evento, Cruella, Johnny e Zombiepunk, Marcelo B Boy , Calango modelos que representam a performance freak no Brasil, uma expressão ar�s�ca
que usa o corpo e suas modificações para mostrar algo novo, diferente e bizarro.

 

Novembro (09 a 11) – Durante o Brasília Ta�oo Fes�val

 

Concurso de Tatuagem

1º LUGAR DE CADA CATEGORIA – R$ 500,00

09/11/2018

•AQUARELA

•OLD SCHOOLL

•BRASILIA

•COMICS

•BLACKWORK

•MELHOR PROCEDIMENTO DE PIERCING

•MELHOR DE SEXTA

 
MELHOR DE SEXTA – 1º lugar R$ 1.000,00

10/11/18

MELHOR DE SÁBADO- 1º lugar R$ 1.000,00

•COLORIDA

•ORIENTAL

•PORTRAIT

•PRETO E CINZA

•LETTERING

•FROM HELL

•TEMA BRASILEIRO

•MELHOR DE SABADO

 

11/11/2018

MELHOR DE DOMINGO- 1º lugar R$ 1.000,00

•NEOTRADITIONAL

•REALISMO

•COSTAS

•MAORI

•PONTILHISMO

•NEW SCHOOLL

•MELHOR DE DOMINGO

MELHOR TATTOO DO EVENTO – R$ 10.000,00

 

01. AQUARELA

Técnica feita com �ntas aguadas ou sólidas, com caracterís�cas aguadas, splash, manchas e pinceladas sem sobreposição de umas às outras. Sendo
caracterís�ca a técnica de pintura, u�lizando formas desde foto ou símbolo formado pela mistura das cores e não traços e nem sombras. Observação: este �po
de trabalho não pode ter mais de 30% de contornos em preto fazendo a predefinição do es�lo. Os contornos de manchas e pinceladas são aceitos de forma que
não tenha a definição do trabalho principal.

 

02. BRASÍLIA 

TEMAS QUE REPRESENTE BRASILIA
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03. OLD SCHOOL

Trabalhos realizados com traços bold line e cores primárias com temas tradicionais. Não serão aceitos trabalhos com degrades e cores fora dos padrões citados.
As cores laranja, verde musgo, lilás e marrom serão aceitas sendo que as mesmas têm que ter os devidos tons da mistura das cores primárias.

 

04. LETTERING

Serão aceitas apenas tatuagens exclusivamente compostas por caligrafia, sem desenhos adicionais, e de preferência nas quais as fontes tenham sido criadas
pelo ar�sta executor da tatuagem.

 

05. COSTAS

Deve-se ocupar ao menos 80% do espaço das costas, não será levado em conta o fato de ser colorido ou sombreado. Esta é a única categoria que permite vir
com o trabalho pronto.

Hipótese alguma será aceita tatuagem premiada em outro evento.

 

06. ORIENTAL

Será levado em consideração qualquer arte executada dentro do tema oriental. (Japonês, Chinês, Indiano, Tibetano, etc…)

 

07. NEW SCHOOL

Trabalhos realizados com referência cartoon ou fotos de imagens distorcidas, luz, contraluz, profundidade, primeiro, segundo e terceiro plano, Nuances de
cores, sombras e traços pré-definidos.

 

08. TEMA BRASILEIRO

Tudo que se refere ao folclore, co�diano, fauna, flora ou cultura brasileira

 

09.  COLORIDO

Tema livre em qualquer es�lo, sendo avaliado a fusão de todas as cores u�lizadas desde sombras, luzes, tabela de cores e degrades, aplicação anatomia,
harmonia.

 

10. COMICS

Trabalhos realizados a par�r de imagens de personagens em quadrinhos, desenhos animados, HQ e Cartoon.

 

11.   PORTRAIT

Para entrar na categoria “Portrait” serão aceitas somente reproduções de retratos (de uma ou mais pessoas), a foto original deve ser apresentada junto com a
tatuagem, para um melhor julgamento.

 

12.  BLACK AND GREY

Trabalhos realizados com preto podendo ser feitos sumies com diluente e branco. Pode ser u�lizado o branco como luz  para quebrar a intensidade das
diluições.

 

13.   TRIBAL / MAORI

Desenhos em preto, u�lizando-se de formas geométricas ou abstratas, com mo�vos tribais (rela�vos a tribos que marcavam seus corpos, podem ser tribos
brasileiras, americanas, incas, maias, astecas, etc…) serão considerados com 100% de aplicação de preto sem sombras e na cor única preto.

 

14.   REALISMO

Reprodução de imagens reais, de qualquer tema exceto retratos. (Tendo em vista que existe uma categoria exclusiva para retratos) Só será avaliado o trabalho
juntamente com a referência para o compara�vo.

 

15.   PONTILHISMO

Reprodução desenhos através de pontos.

 

16.   FROM HELL

 O Nome já diz tudo!

 

17.  BLACKWORK

Trabalhos realizados em preto com linhas, pontos, hachuras e geometria com contexto geral em animais, símbolos e fotos.

 

18. NEO TRADICIONAL

 Fusão do Old School e do New School, o Neo Tradi�onal trabalha com desenhos �picos do Old e New School totalmente atualizados, o que inclui cores
ilimitadas, sombreados leves, traços finos, bold lines, coloridos vibrantes ou tons pastéis, volume e profundidade. O que dá um ar mais realista às obras e
degrades de cores, respeitando proporções, simetria e harmonia.

 

19.   MELHOR PROCEDIMENTO DE PIERCING 
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Tema livre em qualquer es�lo, sendo avaliado o procedimento, aplicação, anatomia, harmonia (não serão aceitos escarificações, implantes, adornos).

 

20.   MELHOR DE SEXTA

 TEMA LIVRE  

 

21.   MELHOR DE SÁBADO

TEMA LIVRE  

 

22.   MELHOR DE DOMINGO

 TEMA LIVRE  

 

23.   MELHOR DO EVENTO

Será julgado pelos primeiros   lugares de cada categoria, e dentre elas será escolhida a melhor do evento.

 

  PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR:

09/11

8:00  - Abertura e entrega de stands para os tatuadores

11:00 - Abertura para o público

15:00 - Início a�vidades Palco externo

17:00 - Inscrição para o concurso Tatuagem

19:30 - Inicio de avaliação das categorias de Tatuagem estabelecidas para este dia

02:00 - Encerramento palco externo

10/11

08:00  
Abertura e entrega de stands para os tatuadores

11:00 - Abertura para o público

15:00 - Início a�vidades Palco externo

17:00 -Inscrição para o concurso Tatuagem

19:30 - Inicio de avaliação das categorias de Tatuagem estabelecidas para este dia

02:00 - Encerramento palco externo

11/11

08:00 - Abertura e entrega de stands para os tatuadores

11:00 - Abertura para o público

15:00 - Início a�vidades Palco externo

17:00 - Inscrição para o concurso Tatuagem

19:30 - Inicio de avaliação das categorias de Tatuagem estabelecidas para este dia

02:00 - Encerramento palco externo

 

TODOS OS DIAS COM PROJEÇÃO MAPEADA.

 

Modelos exó�cos

Estarão no evento, Cruella, Johnny e Zombiepunk, Marcelo B Boy , Calango modelos que representam a performance freak no Brasil, uma expressão ar�s�ca
que usa o corpo e suas modificações para mostrar algo novo, diferente e bizarro.

 

7. INDICADORES DE MONITORAMENTO

METAS INDICADORES DE MONITORAMENTO MEIOS DE VERIFICAÇÃO

1. A�ngir um público de 10 mil visitantes, nos
3 dias de eventos. - Número de visitantes no Fes�val, durante os 3 dias

 Fichas de inscrição e quan�dade de ingressos
vendidos; e

 

 Registro Fotográfico.

2. Gerar R$ 1,5 milhões em negócios, a curto,
médio e longo prazos. - resultados relatados pelos comerciantes;

 Pesquisa de sa�sfação com os expositores de
uma forma geral.

 

3. Atendimento a 50 mulheres que passaram
por cirurgia de mastectomia para reconstrução
mamária, gratuitamente.

- Número de mulheres atendidas.

 Fichas de atendimento; e

 

 Registro Fotográfico.

4. Considerando o cenário econômico do País,
ampliar ou manter durante o Fes�val.

- Número de visitantes;  Relatório Geral de produção, com comprovação
da quan�dade de visitantes, com fotos e
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 resultados de pesquisa de sa�sfação.

 

8. PLANTA PRELIMINAR DO EVENTO

anexo 14189280

 

9. RESPONSABILIDADES DA ASSOCIAÇÃO LÁBIOS DA LUA:

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 no CAT da Praça dos 3 Poderes;

6. Cessão de Espaço para Artesanato;

7. 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;

8. 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;

9. 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

10. 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.

 

10. DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (com referências)

Item Descrição
Unidade
de
Medida

Quan�dade Valor
Unitário Valor Total Referência 

1.1.1

STANDS ESPECIAL: 
Montagem especial de 202 (Duzentos e Dois) unidades de stands com 9.00m²
(3,00x3,00 m), Totalizando 1.818.00m² composto por: Piso: Existente no local;
Forração: Em super piso Bass Prata 4mm (decorflex) dentro dos stands; Paredes:
Painéis “TS” na cor branca e meia parede de vidro com 2,20 mt de altura (nas
paredes cegas) emolduradas com perfis de alumínio anodizado natural,
Conforme Projeto; Iluminação: Através de 04 (quatro) arandelas com lâmpadas
fluorescentes de 20w de 220w, proporcionando ó�ma luminosidade para cada
stand; Testeira: Em painéis retos e curvos 1.00 x 0.48 com detalhes na cor branco
com espaço para inserção de logomarca conforme indicado em projeto para cada
stand; Teto: Vazado e travado com Z-500 de 96; Tomadas: Fornecimento de 02
(duas) tomadas, no interior de cada stand com capacidade para 220 wts, para
cada stand; Logomarcas: Serão fornecidos 01 unidade de logomarca em  vinil e
impressão digital medindo 1,00x0.50 para cada stand, conforme projeto, para
cada stand; Vitrine: Instalação de 01 (uma) vitrine padronizada medindo
2.20x0.50x1,00m, com vidro na frente e lateral com tampo de MDSF e Vidro de
8mm, conforme projeto; 

serviço 1  R$       
217.500,00

 R$         
217.500,00 ORÇAMENTO

1.1.2 STANDS ESPECIAL: 
Montagem especial de 01 (Uma) unidade de stand com (6,00x4,00 m),
totalizando 24,00 m2, composto por: Forração: Em super piso Bass Prata 4mm
(decorflex) dentro dos stand; Paredes: Painéis “TS” na cor branca e Vidro meia
parede com 3,20 mt de altura (nas paredes cegas) emolduradas com perfis de
alumínio anodizado natural, Conforme Projeto, para cada stand; Iluminação:
Através de 12 (doze) calhas com lâmpadas fluorescentes de 20w de 220w,
proporcionando ó�ma luminosidade para cada stand; Testeira: Em painéis retos
6,00x1.0 com detalhes na cor branco e preto com espaço para inserção de
logomarca conforme indicado em projeto para cada stand; Teto: Pergolado e
travado com Z-500 de 96 em toda a área tracejada com MDF de 6mm na cor
branca, conforme projeto Tomadas: Fornecimento de 04 (quatro) tomadas, no
interior de cada stand com capacidade para 220 wts, para cada stand;
Logomarcas: Serão fornecidos 01 unidade de logomarca em vinil e impressão
digital medindo 4,50x2.50 no fundo do stand, conforme projeto; Móveis:
Fornecimento de 01 (uma) mesa de vidro redonda, 04 (quatro) cadeiras brancas
cromadas, 02 (duas) poltronas brancas, 02 (dois) sofás de 2 lugares, conforme
projeto; Equipamentos: Fornecimento de 02 (dois) aparelhos de ar condicionados
e 01 (um) Frigobar de 120 litros 

serviço 1  R$         
12.500,00

 R$           
12.469,73

ORÇAMENTO

http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/recomendacoes/prodep/Recomendacao_Prodep_Proregs_2017_03.pdf
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1.1.3
Serviço de de 20 pontos e energia e 18 pontos de Água com pia de inox e
bancada; Obs: passagem de todo cabeamento de energia para ligar as ilhas dos
stands e passagem de todos os canos de esgoto e água para as pias; 

serviço 1  R$            
7.000,00

 R$             
7.000,00 ORÇAMENTO

1.1.4

Fornecimento de 01 (uma) fachada entrada do evento em box truss medindo
10,00x0.30x4,00 m de altura e lona com a logo do evento medindo 4,00x10,00
sendo dupla frente e verso totalizando 80.00m², 01 (um) Backdrop em box truss
medindo 5,00x0.30x3,00 m de altura e lona com a logo do evento medindo
5,00x3,00 totalizando 15,00 m²; 01 (um) Fundo de Placo em box truss medindo
8.00x0,30x3,00 de altura com lona em impressão digital medidno 3,00x8,00mt,
totalizando 24,00 m² e 03 (três) Tendas calhadas medindo 0,00x10.00m cada,
iluminação 12 (doze) refletores de HQI de 400w para iluminação da fachada e das
tendas, conforme solicitado;

serviço 1  R$         
13.000,00

 R$           
10.428,80 ORÇAMENTO

1.1.5

Projeção Mapeada

Serviços: Planejamento, logís�ca, montagem, alinhamento óp�co, suporte
técnico, blend, teste e desmontagem dos equipamentos e mapeamento de vídeo
( vídeo mapping)

Equipamentos: 
1. 01 Media server Arena 6 6K com captura de vídeo para transmissão; 
2. 01 Media server Arena 5 4K; 
3. 01 Projetor 20.000 lumens; 
4. 02 Projetores 15.000 lumens; 
5. 02 Projetores 7.000 lumens; 
6. 02 Projetores 4000 lumens; 
7. 01 Piso Intera�vo; 
8. 01 ACstack 32 A; 
9. 03 Pares de conversores de DVI x fibra ó�ca; 
10. Cabeamento AC e fibra ó�ca; 
 
Filmagem para transmissão do concurso: 
1. 02 Filmadoras profissionais Sony NX5 FullHD; 
2. 02 Tripés hidráulicos; 
3. 02 Cinegrafistas; 
 
Produção de Conteúdo: 
1. Produção de conteúdo 2D e 3D para projeção mapeada; 
 
Responsabilidade do contratante: 
1. Segurança para os equipamentos todo o período; 
2. Energia 220V estabilizada; 
3. Envio da iden�dade visual - artes abertas de logos e textos.

 

serviço 1 R$
50.000,00

R$
50.000,00 ORÇAMENTO

 

 

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

Meta Etapa/Fase Especificação

Duração

Mês

Início Término

1

Descrição da Meta 1 - Realização da Convenção Internacional de Tatuagem Brasília Ta�oo Fes�val 2016 nov nov

1.1 Montagem de 202 Stands, com piso, forração paredes, iluminação, testeira, teto, tomadas, sinalização e vitrine. nov nov

1.2 Montagem de 01 stand, com piso, forração, paredes, iluminação, testeira, teto, tomadas, logo marca, móveis e
equipamentos nov nov

1.3 Serviço de 20 pontos de energia e água nov nov

1.4 Fornecimento de 01 fachada em box truss nov nov

 1.5 Projeção Mapeada nov nov

2
Descrição da Meta 2 - Pós Produção   

2.1 A�vidade de Fechamento e Sinalização nov nov

 

12. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Meta Etapa/Fase Especificação  Valor 

1 Descrição da Meta 1 - Realização da Convenção Internacional de Tatuagem Brasília Ta�oo Fes�val 2016  R$ 

1.1 Montagem de 202 Stands, com piso, forração paredes, iluminação, testeira, teto, tomadas, sinalização e vitrine.  R$       
217.500,00
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1.2 Montagem de 01 stand, com piso, forração, paredes, iluminação, testeira, teto, tomadas, logo marca, móveis e
equipamentos

 R$         
12.469,73

1.3 Serviço de 20 pontos de energia e água  R$           
7.000,00

1.4 Fornecimento de 01 fachada em box truss  R$         
10.428,80

 1.5 Projeção Mapeada   R$       
 50.000,00

2
Descrição da Meta 2 - Pós Produção  

2.1 A�vidade de Fechamento e Sinalização  R$ - 

TOTAL  R$       
297.398,53

 

10. PLANO DE APLICAÇÃO

Código Especificação Total 

33.50.41 Montagem de 202 Stands, com piso, forração paredes, iluminação, testeira, teto, tomadas, sinalização e vitrine.  R$   217.500,00

33.50.41 Montagem de 01 stand, com piso, forração, paredes, iluminação, testeira, teto, tomadas, logo marca, móveis e equipamentos  R$     12.469,73

33.50.41 Serviço de 20 pontos de energia e água  R$        7.000,00

33.50.41 Fornecimento de 01 fachada em box truss  R$     10.428,80

33.50.41 Projeção Mapeada R$      50.000,00

Valor total R$    297.398,53

 

12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

META ETAPA DESCRIÇÃO Novembro Dezembro

1

Descrição da Meta 1 - Realização da Convenção Internacional de Tatuagem Brasília Ta�oo Fes�val 2016   

1.1 Montagem de 202 Stands, com piso, forração paredes, iluminação, testeira, teto, tomadas, sinalização e
vitrine.

 R$      
217.500,00  R$ 

1.2 Montagem de 01 stand, com piso, forração, paredes, iluminação, testeira, teto, tomadas, logo marca, móveis e
equipamentos

 R$        
12.469,73  R$ 

1.3 Serviço de 20 pontos de energia e água  R$          
7.000,00  R$ 

1.4 Fornecimento de 01 fachada em box truss  R$        
10.428,80  R$ 

 1.5 Projeção Mapeada R$       
 50.000,00 R$

2

Descrição da Meta 2 - Pós Produção   

2.1 A�vidade de Fechamento e Sinalização  R$                       
-   R$ 

Valor total  R$      
297.398,53  R$ 

 

13. PLANILHA GLOBAL / RECEITAS E DESPESAS

Item Descrição
Unidade
de
Medida

Quan�dade Valor Unitário Valor Total Fonte

META 1 - Descrição da Meta 1 - Realização da Convenção Internacional de Tatuagem Brasília Ta�oo Fes�val 2016

Etapa
1.1 Descrição da Etapa 1.1 - montagem dos stands      

1.1.1 STANDS ESPECIAL: 
Montagem especial de 202 (Duzentos e Dois) unidades de stands com 9.00m²
(3,00x3,00 m), Totalizando 1.818.00m² composto por: Piso: Existente no local;
Forração: Em super piso Bass Prata 4mm (decorflex) dentro dos stands;

serviço 1  R$       
217.500,00

 R$         
217.500,00

FOMENTO
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Paredes: Painéis “TS” na cor branca e meia parede de vidro com 2,20 mt de
altura (nas paredes cegas) emolduradas com perfis de alumínio anodizado
natural, Conforme Projeto; Iluminação: Através de 04 (quatro) arandelas com
lâmpadas fluorescentes de 20w de 220w, proporcionando ó�ma
luminosidade para cada stand; Testeira: Em painéis retos e curvos 1.00 x 0.48
com detalhes na cor branco com espaço para inserção de logomarca
conforme indicado em projeto para cada stand; Teto: Vazado e travado com
Z-500 de 96; Tomadas: Fornecimento de 02 (duas) tomadas, no interior de
cada stand com capacidade para 220 wts, para cada stand; Logomarcas:
Serão fornecidos 01 unidade de logomarca em  vinil e impressão digital
medindo 1,00x0.50 para cada stand, conforme projeto, para cada stand;
Vitrine: Instalação de 01 (uma) vitrine padronizada medindo
2.20x0.50x1,00m, com vidro na frente e lateral com tampo de MDSF e Vidro
de 8mm, conforme projeto; 

1.1.2

STANDS ESPECIAL: 
Montagem especial de 01 (Uma) unidade de stand com (6,00x4,00 m),
totalizando 24,00 m2, composto por: Forração: Em super piso Bass Prata
4mm (decorflex) dentro dos stand; Paredes: Painéis “TS” na cor branca e
Vidro meia parede com 3,20 mt de altura (nas paredes cegas) emolduradas
com perfis de alumínio anodizado natural, Conforme Projeto, para cada
stand; Iluminação: Através de 12 (doze) calhas com lâmpadas fluorescentes
de 20w de 220w, proporcionando ó�ma luminosidade para cada stand;
Testeira: Em painéis retos 6,00x1.0 com detalhes na cor branco e preto com
espaço para inserção de logomarca conforme indicado em projeto para cada
stand; Teto: Pergolado e travado com Z-500 de 96 em toda a área tracejada
com MDF de 6mm na cor branca, conforme projeto Tomadas: Fornecimento
de 04 (quatro) tomadas, no interior de cada stand com capacidade para 220
wts, para cada stand; Logomarcas: Serão fornecidos 01 unidade de logomarca
em vinil e impressão digital medindo 4,50x2.50 no fundo do stand, conforme
projeto; Móveis: Fornecimento de 01 (uma) mesa de vidro redonda, 04
(quatro) cadeiras brancas cromadas, 02 (duas) poltronas brancas, 02 (dois)
sofás de 2 lugares, conforme projeto; Equipamentos: Fornecimento de 02
(dois) aparelhos de ar condicionados e 01 (um) Frigobar de 120 litros 

serviço 1  R$         
12.500,00

 R$           
12.469,73 FOMENTO

1.1.3
Serviço de de 20 pontos e energia e 18 pontos de Agua com pia de inox e
bancada; Obs: passagem de todo cabiamento de energia para ligar as ilhas
dos stands e passagem de todos os canos de esgoto e água para as pias; 

serviço 1  R$            
7.000,00

 R$             
7.000,00 FOMENTO

1.1.4

Fornecimento de 01 (uma) fachada entrada do evento em box truss medindo
10,00x0.30x4,00 m de altura e lona com a logo do evento medindo
4,00x10,00 sendo dupla frente e verso totalizando 80.00m², 01 (um)
Backdrop em box truss medindo 5,00x0.30x3,00 m de altura e lona com a
logo do evento medindo 5,00x3,00 totalizando 15,00 m²; 01 (um) Fundo de
Placo em box truss medindo 8.00x0,30x3,00 de altura com lona em
impressão digital medidno 3,00x8,00mt, totalizando 24,00 m² e 03 (três)
Tendas calhadas medindo 0,00x10.00m cada, iluminação 12 (doze) refletores
de HQI de 400w para iluminação da fachada e das tendas, conforme
solicitado;

serviço 1  R$         
13.000,00

 R$           
10.428,80 FOMENTO

1.1.5

Projeção Mapeada

Serviços: Planejamento, logís�ca, montagem, alinhamento óp�co, suporte
técnico, blend, teste e desmontagem dos equipamentos e mapeamento de
vídeo ( vídeo mapping)

Equipamentos: 
1. 01 Media server Arena 6 6K com captura de vídeo para transmissão; 
2. 01 Media server Arena 5 4K; 
3. 01 Projetor 20.000 lumens; 
4. 02 Projetores 15.000 lumens; 
5. 02 Projetores 7.000 lumens; 
6. 02 Projetores 4000 lumens; 
7. 01 Piso Intera�vo; 
8. 01 ACstack 32 A; 
9. 03 Pares de conversores de DVI x fibra ó�ca; 
10. Cabeamento AC e fibra ó�ca; 
 
Filmagem para transmissão do concurso: 
1. 02 Filmadoras profissionais Sony NX5 FullHD; 
2. 02 Tripés hidráulicos; 
3. 02 Cinegrafistas; 
 
Produção de Conteúdo: 
1. Produção de conteúdo 2D e 3D para projeção mapeada; 
 
Responsabilidade do contratante: 
1. Segurança para os equipamentos todo o período; 
2. Energia 220V estabilizada; 
3. Envio da iden�dade visual - artes abertas de logos e textos.

serviço 1 R$ 50.000,00 R$
50.000,00 FOMENTO

SUB-TOTAL >>>>>  R$         
297.398,53  
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Etapa
1.3

Descrição da Etapa 1.3 - despesa com ar�stas      

1.3.1 Cachê Mano Brown unidade 1  R$          
35.000,00

 R$           
35.000,00 BILHETERIA

1.3.2 Aéreos racionais (10 SAO/BSB/SAO) trecho 20  R$                
350,00

 R$             
7.000,00 BILHETERIA

1.3.3 Diárias Alimentação Racionais (10 pessoas x R$ 100,00) diaria 10  R$                
100,00

 R$             
1.000,00 BILHETERIA

1.3.4 Hospedagem Racionais  (06 Singles + 03 Duplos) diárias 9  R$                
210,00

 R$             
1.890,00 BILHETERIA

1.3.5 Vans para Traslado Local diária 1  R$                
450,00

 R$                 
450,00 BILHETERIA

1.3.6 Cachê DEAD FISH unidade 1  R$             
7.000,00

 R$             
7.000,00 BILHETERIA

1.3.7 Aéreos 7 SAO/BSB/SAO) trecho 14  R$                
350,00

 R$             
4.900,00 BILHETERIA

1.3.8 Diária de Alimentação (7 X R$ 100,00) diaria 7  R$                
100,00

 R$                 
700,00 BILHETERIA

1.3.9 Hospedagem (04 SINGLES + 3 DUPLOS) diaria 7  R$                
210,00

 R$             
1.470,00 BILHETERIA

1.3.10 Vans para Traslado Local diaria 1  R$                
450,00

 R$                 
450,00 BILHETERIA

1.3.11 Cachê Djonga unidade 1  R$          
15.000,00

 R$           
15.000,00 BILHETERIA

1.3.12 Aéreos (07 X BH/BSB/BH) unidade 14  R$                
350,00

 R$             
4.900,00 BILHETERIA

1.3.13 Diária de Alimentação (07 X R$ 100,00) unidade 7  R$                
100,00

 R$                 
700,00 BILHETERIA

1.3.14 Hospedagem (03 SINGLES + 02 DUPLOS) unidade 5  R$                
210,00

 R$             
1.050,00 BILHETERIA

1.3.15 Vans para Traslado Local unidade 1  R$                
450,00

 R$                 
450,00 BILHETERIA

1.3.16 Cachê Ratos do porão unidade 1  R$             
7.000,00

 R$             
7.000,00 BILHETERIA

1.3.17 Aéreos 7 SAO/BSB/SAO) unidade 14  R$                
350,00

 R$             
4.900,00 BILHETERIA

1.3.18 Diária de Alimentação (7 X R$ 100,00) unidade 7  R$                
100,00

 R$                 
700,00 BILHETERIA

1.3.19 Hospedagem (04 SINGLES + 3 DUPLOS) unidade 7  R$                
210,00

 R$             
1.470,00 BILHETERIA

1.3.20 Vans para Traslado Local unidade 1  R$                
450,00

 R$                 
450,00 BILHETERIA

1.3.21 Cachê Galinha preta unidade 1  R$                
600,00

 R$                 
600,00 BILHETERIA

1.3.22 Cachê DJ Caster unidade 1  R$             
1.500,00

 R$             
1.500,00 BILHETERIA

1.3.23 Cachê Rapadura unidade 1  R$             
5.000,00

 R$             
5.000,00 BILHETERIA

1.3.24 Cachê DFC unidade 1  R$             
1.500,00

 R$             
1.500,00 BILHETERIA

1.3.25 Cachê Modelos Horror unidade 4  R$                
500,00

 R$             
2.000,00

LOCAÇÃO
DE
ESTANDE

1.3.26 Passagens Ônibus unidade 3  R$                
130,00

 R$                 
390,00

LOCAÇÃO
DE
ESTANDE
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1.3.27 Jurados (passagem, hospedagem e alimentação) unidade 3  R$             
3.000,00

 R$             
9.000,00

LOCAÇÃO
DE
ESTANDE

SUB-TOTAL  R$         
116.470,00  

Etapa
1.4 Descrição da Etapa 1.4 - Estrutura      

1.4.1 Palco + House Mix (2 palcos por 3 diárias cada) diaria 6  R$             
3.000,00

 R$           
18.000,00 LIC

1.4.2 Palco de avaliação no mesanino diaria 3  R$             
3.000,00

 R$             
9.000,00 LIC

1.4.3 Aterramento dos Palcos serviço 1  R$             
3.000,00

 R$             
3.000,00 LIC

1.4.4 Som grande Porte (2 Palcos) diária 6  R$             
4.000,00

 R$           
24.000,00 LIC

1.4.5 Luz médio porte diaria 6  R$             
2.500,00

 R$           
15.000,00 LIC

1.4.6 Telão de LED (2 telões) diaria 3  R$             
2.000,00

 R$             
6.000,00 LIC

1.4.7 Transmissão Simultânea diaria 3  R$             
3.500,00

 R$           
10.500,00 BILHETERIA

1.4.8 Gerador (300kva) diaria 3  R$             
2.200,00

 R$             
6.600,00 LIC

1.4.9 Gerador (350kva) Stand By diaria 3  R$             
1.800,00

 R$             
5.400,00 LIC

1.4.10 Barricadas (Palco e House Mix) metro 40  R$                  
35,00

 R$             
1.400,00 LIC

1.4.11 Fechamento metro 220  R$                     
9,00

 R$             
1.980,00 LIC

1.4.12 Alambrados metro 200  R$                     
5,00

 R$             
1.000,00 LIC

1.4.13 Pra�cáveis unidade 7  R$                
120,00

 R$                 
840,00 LIC

1.4.14 Banheiros Quimicos unidade 10  R$                  
90,00

 R$                 
900,00 LIC

1.4.15 Ambulância U� Móvel diaria 3  R$             
1.200,00

 R$             
3.600,00 LIC

1.4.16 Camarins (Catering, Bebidas) diaria 3  R$             
1.000,00

 R$             
3.000,00 BILHETERIA

1.4.17 Camarins( Estrutura Octanorme) diaria 3  R$             
2.000,00

 R$             
6.000,00 BILHETERIA

1.4.18 Camarins (Mobiliário) serviço 1  R$             
1.000,00

 R$             
1.000,00 BILHETERIA

1.4.19 Urnas diária 18  R$                  
40,00

 R$                 
720,00 BILHETERIA

1.4.20 Conteiners diaria 3  R$                
360,00

 R$             
1.080,00 BILHETERIA

1.4.21 Pulseiras Expositores serviço 600  R$                     
0,80

 R$                 
480,00 BILHETERIA

1.4.22 Aluguel Rádios diaria 21  R$                  
30,00

 R$                 
630,00 BILHETERIA

SUB-TOTAL  R$         
120.130,00  

Etapa
1.5 Descrição da Etapa 1.5 - taxas e serviços      

1.5.1 Taxa Espaço Público e Policia Civil serviço 1  R$              R$             BILHETERIA
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1.000,00 1.000,00

1.5.2 ISS - Conforme Portaria e Capacidade taxa 1  R$             
2.000,00

 R$             
2.000,00 BILHETERIA

1.5.3 Ecad taxa 1  R$             
9.000,00

 R$             
9.000,00 BILHETERIA

1.5.4 Seguro de Responsabilidade Civil taxa 1  R$                
650,00

 R$                 
650,00 BILHETERIA

1.5.5 Alvará serviço 1  R$             
2.000,00

 R$             
2.000,00 BILHETERIA

SUB-TOTAL  R$           
14.650,00  

Etapa
1.6 Descrição da Etapa 1.6 - divulgação      

1.6.1 Assessoria de Imprensa serviço 1  R$             
3.000,00

 R$             
3.000,00 BILHETERIA

1.6.2 Fotógrafos diária 6  R$                
500,00

 R$             
3.000,00 BILHETERIA

1.6.3 Equipe de Panfletagem com Acompanhamento serviço 1  R$             
1.500,00

 R$             
1.500,00 BILHETERIA

1.6.4 Projeto 3D serviço 1  R$             
3.500,00

 R$             
3.500,00 BILHETERIA

1.6.5 40mil panfletos serviço 1  R$             
2.200,00

 R$             
2.200,00 BILHETERIA

1.6.6 200 cartazes serviço 1  R$                
500,00

 R$                 
500,00 BILHETERIA

1.6.7 Designer (arte, face, template) serviço 1  R$             
6.000,00

 R$             
6.000,00 BILHETERIA

1.6.8 Agência Divulgação - Cara Preta serviço 1  R$             
6.000,00

 R$             
6.000,00 BILHETERIA

1.6.9 Patrocinados Facebook serviço 1  R$          
10.000,00

 R$           
10.000,00

LOCAÇÃO
DE
ESTANDE

1.6.10 Criação de Spot de Rádio serviço 2  R$                
200,00

 R$                 
400,00 BILHETERIA

1.6.11 Veiculação Transamerica serviço 1  R$             
5.000,00

 R$             
5.000,00 BILHETERIA

1.6.12 Veiculação Jovem Pan serviço 1  R$             
5.000,00

 R$             
5.000,00 BILHETERIA

1.6.13 Cobertura TATTOO 2me serviço 1  R$             
4.000,00

 R$             
4.000,00 BILHETERIA

1.6.14 Cobertura Site Portal Tatoo serviço 1  R$             
1.500,00

 R$             
1.500,00 BILHETERIA

1.6.15 Balão (para lazer e divulgação) serviço 1  R$          
15.000,00

 R$           
15.000,00 BILHETERIA

1.6.16 Hospedagem Portal Tatoo serviço 6  R$                
210,00

 R$             
1.260,00 BILHETERIA

SUB-TOTAL  R$           
67.860,00  

Etapa
1.7 Descrição da Etapa 1.7 - Mão de Obra      

1.7.1 Elaboração do Projeto serviço 1  R$          
12.500,00

 R$           
12.500,00

LOCAÇÃO
DE
ESTANDE

1.7.2 Captação LIC serviço 1  R$             
9.000,00

 R$             
9.000,00 LIC

1.7.3 Produtor Execu�vo semana 12  R$              R$           LOCAÇÃO
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2.000,00 24.000,00 DE
ESTANDE

1.7.4 Coordenador Geral de Produção semana 8  R$             
2.000,00

 R$           
16.000,00

LOCAÇÃO
DE
ESTANDE

1.7.5 Coordenador Administra�vo Financeiro semana 12  R$             
1.500,00

 R$           
18.000,00 BILHETERIA

1.7.6 Diretor Ar�s�co semana 5  R$             
2.000,00

 R$           
10.000,00

LOCAÇÃO
DE
ESTANDE

1.7.7 Produtor de Logis�ca semana 5  R$             
1.000,00

 R$             
5.000,00

LOCAÇÃO
DE
ESTANDE

1.7.8 Coordenador de Infraestrutura semana 5  R$             
1.500,00

 R$             
7.500,00

LOCAÇÃO
DE
ESTANDE

1.7.9 Coordenador Técnico diaria 10  R$                
500,00

 R$             
5.000,00

LOCAÇÃO
DE
ESTANDE

1.7.10 Brigadistas diaria 6  R$                
165,00

 R$                 
990,00 LIC

1.7.11 Segurança diaria 80  R$                
165,00

 R$           
13.200,00 LIC

1.7.12 Coordenador de Montagem serviço 1  R$             
2.000,00

 R$             
2.000,00 BILHETERIA

1.7.13 Cordenador de Segurança diaria 6  R$                
250,00

 R$             
1.500,00

LOCAÇÃO
DE
ESTANDE

1.7.14 Coordenação Bar (Aluízio) diaria 3  R$                
500,00

 R$             
1.500,00 BILHETERIA

1.7.15 Coordenação Palco (?) diaria 3  R$             
1.200,00

 R$             
3.600,00 BILHETERIA

1.7.16 Carregadores diaria 16  R$                
120,00

 R$             
1.920,00 BILHETERIA

1.7.17 Limpeza (+ Material) serviço 1  R$          
16.000,00

 R$           
16.000,00 BILHETERIA

1.7.18 Coleta de Lixo Infectante - Belforte diaria 3  R$             
1.000,00

 R$             
3.000,00 BILHETERIA

1.7.19 Credenciamento Expositores diaria 3  R$                
120,00

 R$                 
360,00 BILHETERIA

1.7.20 Recep�vo (Karina) serviço 1  R$                
250,00

 R$                 
250,00 BILHETERIA

1.7.21 Urneiros diaria 10  R$                
100,00

 R$             
1.000,00 BILHETERIA

1.7.22 Bilheteiras do dia diaria 9  R$                
120,00

 R$             
1.080,00 BILHETERIA

1.7.23 Coordenação de Camarim diaria 3  R$                
600,00

 R$             
1.800,00 BILHETERIA

1.7.24 Eletricista serviço 1  R$             
1.500,00

 R$             
1.500,00 BILHETERIA

SUB-TOTAL  R$         
156.700,00  

Etapa
1.8 Descrição da Etapa 1.8 - Sinalização      

1.8.1 Sinalização Acessos unidade 1  R$             
1.500,00

 R$             
1.500,00 BILHETERIA

1.8.2 Lixeiras unidade 200  R$                  
12,50

 R$             
2.500,00 BILHETERIA
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1.8.3 Lixeiras Materal Infectante unidade 5  R$                
200,00

 R$             
1.000,00

BILHETERIA

SUB-TOTAL  R$             
5.000,00  

Etapa
1.9 Descrição da Etapa 1.9      

1.9.1 Melhor Tatoo do Evento unidade 1  R$          
10.000,00

 R$           
10.000,00

LOCAÇÃO
DE
ESTANDE

1.9.2 Melhor de Sexta unidade 1  R$             
1.000,00

 R$             
1.000,00

LOCAÇÃO
DE
ESTANDE

1.9.3 Melhor de Sábado unidade 1  R$             
1.000,00

 R$             
1.000,00

LOCAÇÃO
DE
ESTANDE

1.9.4 Melhor de Domingo unidade 1  R$             
1.000,00

 R$             
1.000,00

LOCAÇÃO
DE
ESTANDE

1.9.5 Premiação 10 Categorias - 1º Lugar unidade 10  R$                
500,00

 R$             
5.000,00

LOCAÇÃO
DE
ESTANDE

1.9.6 Troféus (60 Troféus) unidade 60  R$             
1.000,00

 R$           
60.000,00

LOCAÇÃO
DE
ESTANDE

SUB-TOTAL  R$           
78.000,00  

TOTAL R$
856.208,53  

 

FONTE Despesas Receitas

LIC  R$          119.910,00  R$      120.000,00

FOMENTO  R$          297.398,53  R$      300.000,00

BILHETERIA  R$          258.010,00  R$      258.010,00

LOCAÇÃO DE ESTANDE  R$          180.890,00  R$      180.890,00

TOTAL  R$          856.208,53  R$      858.900,00

 

Conforme detalhado nas planilhas orçamentárias enviadas todas as receitas do projeto serão integralmente des�nadas ao custeio da 5ª Edição da Convenção
Internacional de Tatuagem e Body Piercing -  Brasília Ta�oo Fes�val 2018 demonstrando um bene�cio para o Estado, pois não haverá lucro algum para
o  Associação Companhia Lábios da Lua, com a organização do evento, ocasião em que, havendo recursos excedentes, esses serão transpassados aos cofres do
Distrito Federal, em sua integralidade.

 

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

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

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

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

 

14. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do Convenente, declaramos, para fins de prova junto à Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal, para os efeitos
e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em 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, 31 de outubro de 2018.  
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      Gabriel Alves dos Santos Gomes

Presidente

 

 

 

15.APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE

 

Aprovo o presente Plano de Trabalho
 

Brasília, 31 de outubro de 2018.

 

 

Sandro Bernardo da Cunha Castello Bran

Subsecretário de Promoção e Marke�n

 

Documento assinado eletronicamente por RENATO DANIEL DE FARIA - Matr.0232691-4,
Subsecretário(a) de Promoção e Marke�ng-Subs�tuto(a), em 31/10/2018, às 11:58, 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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Documento assinado eletronicamente por SANDRO BERNARDO DA CUNHA CASTELLO BRANCO
- Matr.0233268-X, Subsecretário(a) de Promoção e Marke�ng, em 31/10/2018, às 15:12,
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