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Subsecretaria de Promoção e Marke�ng
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1. DADOS CADASTRAIS

Órgão/En�dade Proponente: Ins�tuto Rosa dos Ventos de Arte, Cultura e Cidadania CGC/MF: 14.238.314/0001-
31

Endereço:  QD QN 1, LT 12, CJ 27, AP 101, Riacho Fundo I

Cidade: Riacho Fundo I UF: DF
CEP:

71.805-127

DDD/Telefone        

 61 3399-8499
E.A:

Conta Corrente: Banco: Agência: Praça de Pagamento: BRASÍLIA-DF

Nome do Responsável: Steffanie Elisa Silva de Oliveira CPF:015.270.771-95

CI/Órgão Expedidor:

49322 DRT-DF
Cargo: Procuradora Função: Procuradora Matrícula:

Endereço: Av. Central, Bloco 11, Casa 02, Núcleo Bandeirante CEP: 71.710-001

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto: TRAMPA
SINFÔNICA

                                     Período de execução: 11/10/2018 a
10/11/2018 Prazo para Prestação de Contas: 10/11/2018

2.1 Iden�ficação do Objeto:

O projeto consiste na realização do concerto TRAMPA SINFÔNICA, no dia 11 de outubro de 2018, no Teatro Plínio Marcos, no Complexo Cultural Funarte, no
Eixo Monumental, de forma gratuita e aberta ao público.

O concerto será apresentado pela Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro (OSTNCS) e pela banda de rock brasiliense Trampa, com arranjos e
regência do maestro Joaquim França.

Consiste, também, no registro audiovisual em HD, com captação dedicada de áudio, da apresentação e de trechos dos ensaios. Esse registro consis�rá num
filme sobre os 10 anos da primeira edição do projeto Trampa Sinfônica e do legado do maestro Silvio Barbato, possibilitando que um registro de alta qualidade
possa ser divulgado oficialmente como roteiro de turismo cultural, apresentando Brasília ao Brasil por meio de sua produção musical.

 

2.2 Apresentação da Ins�tuição

A associação Ins�tuto Rosa dos Ventos de Arte, Cultura e Cidadania surgiu em 2011, com intuito de pesquisar, difundir, produzir, comunicar e fomentar a arte
que carrega em sua essência a iden�dade brasileira, abrindo caminhos em todas as direções e segmentos. A associação traz em seu barco fes�vais de música e
teatro, agenciamento de ar�stas, montagem de espetáculos, o ficinas ar�s�cas, entre outras criações que tenham em seus conteúdos a fer�lidade de um povo
diverso e rico em cultura. A Rosa dos Ventos aponta a navegação para um novo fazer ar�s�co em Brasília, ressaltando a beleza e os valores da cultura pra�cada
no país, e aproximando o acesso à cultura da população em geral, seja através da valorização da cultura tradicional ou da inovação e da popularização no fazer
ar�s�co.

Ao longo de sua trajetória, a associação executou a Ocupação Funarte teatro Plínio Marcos e Cássia Éller (MinC) em 2013, com nove meses de música e teatro;
consolidou o Fes�val Brasileiro de Teatro de Terreiro (2012 a 2015), festejo voltado ao teatro popular que se encontra em sua terceira edição; São Batuque
Fes�val (2013 a 2017), voltado à música percussiva afro-brasileira; produziu os fes�vais de música independente Sai da Lata (2016) eTMDQA - Tenho Mais
Discos que Amigos (2017); produziu os desfi les de moda afro Top CUFA (2017) e Desfi le Beleza Negra (2018), agenciou a Orquestra Contemporânea de Olinda
(PE) no Centro-Oeste (2014/2015); agenciou nacionalmente o grupo de música instrumental Marambaia (DF) (2015/2016); Chinelo de Couro (DF) (2015/2016);
e agencia o grupo Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro (DF); a Mestra Mar�nha do Coco (DF), e o Bumba Meu Boi de Seu Teodoro (DF).

Jus�fica�va da proposição

De acordo com o Plano de Turismo Cria�vo de Brasília, Brasília propõe conceito mais ampliado para a economia do turismo cria�vo e diversificação
econômica, devido ao seu ponto estratégico na configuração geopolí�ca, provocando o sen�do de conec�vidade e integração com dis�ntos territórios.
Dessa forma, gera abrangência de oportunidades de negócios em inúmeras áreas que compõem o setor turís�co e sua transversalidade, como música, artes,
artesanato, fes�vais, literatura, religiosidade e espiritualidade, negócios, esportes, gastronomia, moda, audiovisual, design e tecnologia.

Vender Brasília é enaltecer suas potencialidades quanto ao patrimônio material e imaterial, sua diversidade cultural e atra�vos naturais, mitos fundadores,
arte, cultura, urbanismo e arquitetura, design, música, poesia, clima, logís�ca, estrutura, equipamentos turís�cos. É, essencialmente, provocar encantamento.

A Rede de Cidades Cria�vas abrange sete campos cria�vos: Artesanato e Artes Folclóricas, Design, Filme, Gastronomia, Literatura, Artes Midiá�cas e
Música.

Um exemplo sul-americano de destaque é o caso de Buenos Aires. A cidade apostou em setores da nova economia cria�va e colabora�va a par�r de suas
vocações. Empresários, en�dades e o governo local escolheram uma área degradada no bairro de Barracas e criaram um cluster da economia cria�va para
apoiar empreendedores diversos, com destaque para a tecnologia e design, além das áreas de audiovisual, moda, games e música. Esse novo hub, aos poucos
movimentou a economia da cidade, atraiu talentos e recuperou o desenvolvimento do bairro, antes degradado. Um programa de polí�cas públicas foi
desenvolvido apoiando os setores cria�vos e criou um centro de tecnologia de design que movimenta diversos negócios empreendedores e apoia talentos de
várias áreas.

Brasília tem muitas referências emblemá�cas do rock nacional, que possibilitam uma série de possibilidades para o desenvolvimento desta temá�ca. Dessa
forma, o projeto visa fortalecer a imagem de Brasília como referência musical, turís�ca e cultural do país, ao se divulgar tanto a execução de projetos
inovadores, que mesclem a música erudita à música popular, quanto o próprio registro destes projetos; incen�vando o turismo cultural no DF tanto ao se atrair
novos turistas para a capital quanto ao se oferecer a�vidades diversificadas de qualidade para quem já é turista na cidade, gerando mais renda e emprego,
direta ou indiretamente. A u�lização dos valores cons�tu�vos das expressões culturais do rock brasiliense, da música erudita local e da inovação decorrente da
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mescla destas imagens como fonte de dados e elementos iconográficos a serem incorporados na produção cultural e cria�va associada, traz valores
estratégicos e iden�tários a serem consolidados no plano de promoção turís�ca de Brasília, e na percepção da cidade tanto por quem já é turista quanto pelo
potencial futuro turista como polo do turismo cria�vo.

Sílvio Barbato, além de figura internacionalmente reconhecida, foi um grande inovador em diversos segmentos, responsável por vários projetos de
popularização da música erudita no Brasil, como o próprio Trampa Sinfônica, mesclando ao erudito o popular e novas tecnologias, e tornando-o acessível e
mais interessante ao grande público. Sua carreira, embora internacional, teve como uma de suas grandes âncoras a cidade de Brasília: foi discípulo do próprio
Claudio Santoro, que dá nome ao Teatro Nacional e à sua orquestra, além de Diretor Musical e Regente Titular da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional
Claudio Santoro de 1989 a 1992 e de 1999 a 2006, e era, ainda, Diretor Ar�s�co do Teatro Nacional Claudio Santoro. Sua importância para a música e para a
cidade foi tamanha que no dia 28 de abril 2010, o teatro do SESC Presidente Dutra, localizado no Setor Comercial Sul, foi nomeado Teatro Silvio Barbato, com
direito a um tributo, marcado por um concerto da Orquestra Camerata Brasil, fundada pelo falecido maestro, e regido pelo também maestro e amigo Joaquim
França.  

O concerto Trampa Sinfônica foi originalmente concebido em 2008, arranjado e regido pelo próprio Silvio Barbato. A primeira edição do Trampa Sinfônica foi
um tremendo sucesso, com casa cheia na Sala Villa-Lobos, do Teatro Nacional (com aproximadamente 1.000 lugares), durante as apresentações. À época, foi
realizado, ainda, um DVD com a apresentação. Em 2009, o projeto �nha turnê prevista pelo Brasil, mas a fatalidade ocorrida com o maestro, naturalmente,
cancelou esses planos.

Em 2011, sob a regência de Joaquim França, que era muito próximo de Silvio, o projeto realizou uma turnê nacional de muito êxito, tendo se apresentado nas
cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife, sempre com orquestras tradicionais e em espaços emblemá�cos. Em novembro daquele ano,
realizou, novamente na Sala Villa-Lobos do Teatro Nacional, o concerto de encerramento da turnê, coroando seu sucesso com a casa lotada e um enorme
volume de público no foyer do Teatro: toda a capacidade da Sala, com seus aproxidamente 1.000 lugares, es�veram presentes, além de mais de outras 1.000
pessoas que não conseguiram um lugar na Sala, devido à sua lotação, acompanharam o concerto através de um telão instalado no foyer.

Em 2016, visando a con�nuidade do projeto, a Trampa iniciou a gravação de um LP em vinil do projeto “Trampa Sinfônica”, com uma �ragem limitada em 500
exemplares, lançado em 31 de agosto de 2018. Com o intuito de retomar o projeto, marcado por sua qualidade e por sua inovação, e para celebrar os 10 anos
da úl�ma obra finalizada em vida pelo ilustríssimo maestro Silvio Barbato, a presente proposta é apresentada, em parceria com a Orquestra Sinfônica do Teatro
Nacional (OSTNCS), que fará apresentação conjunta com a banda Trampa, no dia 11/10/2018, sob a regência e com arranjos do maestro Joaquim França.
Joaquim França foi discípulo e amigo do próprio Silvio Barbato, mantendo, ainda, sua relação com o projeto e fortalecendo a memória e o patrimônio culturais
de Brasília, aspectos essenciais para a construção de um polo de turismo cria�vo sustentável.

Desta maneira, todo o projeto Trampa Sinfônica dialoga com a iden�dade cultural de Brasília e com sua memória patrimonial imaterial, elementos
essenciais à promoção do turismo cria�vo, promovendo, também aspectos essenciais a uma cidade que é Patrimônio Cultural da Humanidade, sobretudo a
diversidade cultural, a cria�vidade, a mobilidade e a acessibilidade.

Pretende-se realizar, ainda, registro audiovisual em HD, com captação dedicada de áudio, da apresentação e de trechos dos ensaios. Esse registro consis�rá um
produto próprio, a ser disponibilizado para a Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal, possibilitando que um registro de alta qualidade possa
ser divulgado oficialmente como roteiro de turismo cultural, apresentando Brasília ao Brasil por meio de sua produção musical. Tal registro audiovisual será
disponibilizado de maneira gratuita na internet, através de perfis em redes sociais, tais como Facebook e Instagram, e em plataformas de streaming, tal como o
Youtube, do projeto e da própria banda Trampa; além de, conforme já explicitado, ser disponibilizado aos órgãos competentes e interessados do GDF,
contribuindo para o fortalecimento iconográfico de Brasília como polo de turismo cria�vo.

Dessa forma, o projeto pretende não apenas ampliar o acesso à e a difusão da música erudita do DF, mas é, ainda, importante catalisador da memória e de
patrimônio cultural de Brasília, tanto através da homenagem ao maestro Silvio Barbato quanto do registro em alta qualidade e da difusão de uma apresentação
ao vivo de orquestra erudita, para o público do presente e para pessoas no futuro; sobretudo em se tratando de potencialização do alcance do turismo cria�vo
do DF, conforme melhor explicitado no capítulo seguinte e em perfeito alinhamento com 2 das principais diretrizes do Plano de Turismo Cria�vo de Brasília: a
promoção de eventos e a promoção da cultura.

 

2.3 Desdobramentos Econômicos do Projeto

Além de beneficiar toda uma classe cultural, e, por conseguinte, o turismo cria�vo local, atuando em 3 dos 4 eixos que orientam o Plano de Turismo Cria�vo de
Brasília (Promoção, Marke�ng e Comunicação; Produtos e Serviços Turís�cos), e também de fornecer material novo e inovador relevante para o futuro Museu
do Rock, conforme indicado no Plano de Turismo Cria�vo de Brasília, há, ainda, no presente projeto, a geração de 38 empregos diretos e de 112 empregos
indiretos, sobretudo relacionados à funções produ�vas necessárias à execução do projeto, á sua comunicação e ao registro audiovisual.

Mesmo com uma orquestra erudita de Brasília sendo subordinada à Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal e, portanto, pública, pra�camente não
há registros em alta qualidade das orquestras eruditas da cidade. Sobretudo, para além de Brasília e do Brasil, aonde o acesso destas orquestras é muito
restrito, é essencial a existência de um registro que difunda, no processo, a cultura do DF pelo mundo. Com um registro de alta qualidade, será mais fácil abrir
portas para as orquestras eruditas de Brasília em eventos por todo o planeta, especialmente como convidada ou através de parcerias ins�tucionais com órgãos
como embaixadas estrangeiras, por exemplo, e sem geração de ônus para o GDF. O presente projeto apresenta pelo menos uma oportunidade de se sanar este
problema, e de se gerar um maior volume de exportação futura da música e da cultura do DF, além de ter uma maior visibilidade agregada às orquestras
eruditas da cidade para com os turistas que futuramente visitem a capital e busquem apresentações de orquestras, ampliando a marca da cidade como polo de
turismo cria�vo e aumentando seu interesse turís�co.

Os custos operacionais de realização da apresentação e do registro audiovisual são altos, mas uma vez executados, são a porta de entrada para execuções
futuras de outras edições do projeto, ou de projetos similares, através de outros mecanismos de viabilização financeira. Além disso, é uma chance ideal para a
apresentação da música erudita a um público não acostumado a ela, induzindo o início de um processo de formação de público, e, portanto, de novos
consumidores previamente inalcançados. Assim, esta faceta audiovisual do projeto representa um início para o estabelecimento da música erudita como um
aspecto minimamente sustentável a ser explorado pelos turistas que cheguem à cidade, contribuindo para os obje�vos do Plano de Turismo Cria�vo de Brasília,
em especial para o desenvolvimento da cultura como base de turismo sustentável, conforme inscrito nas metas dos 17 Obje�vos de Desenvolvimento da
Agenda 2030, das Nações Unidas, e conforme o próprio já citado Plano de Turismo Cria�vo, que estabelece não apenas a cultura como um dos segmentos
priorizados, mas os próprios ar�stas e consumidores de cultura como público-alvo do plano.

 

2.4 Especificação do Público-Alvo do Projeto

A perspec�va de público do projeto é de casa cheia para a apresentação, com os 517 lugares ocupados, além de um alcance de 30 mil pessoas no Brasil através
de redes sociais e streaming, com perfil sendo de jovens de todas as classes sociais, principalmente da faixa etária entre 14 e 29 anos, distribuído de maneira
aproximadamente igualitária entre homens e mulheres, de entusiastas do rock brasiliense; e também de público em geral.

 

3. OBJETIVOS

3.1 Obje�vo geral

Realizar, no Teatro Plínio Marcos, do Complexo Cultural Funarte, uma apresentação do concerto Trampa Sinfônica, além de registro audiovisual em HD, com
captação de som dedicada, do concerto em si e dos ensaios, para a veiculação desse registro em mecanismos de streaming e redes sociais, de maneira a
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preservar e difundir o patrimônio e a memória culturais de Brasília tanto por meio de seu registro e difusão, aspectos essenciais para a consolidação da cidade
como polo de turismo cria�vo, e contribuir para a geração de renda e empregos oriunda deste setor da economia cria�va.

Ademais, o registro audiovisual em HD do concerto, além de representar em si um pequeno conjunto de produtos, servirá, também, como material de subsídio
para filme sobre os 10 anos da primeira edição do projeto Trampa Sinfônica e do legado do maestro Silvio Barbato. Produtos que estão contemplados dentro
desse projeto:

1. Entrega de 1 vídeo de até 2 minutos de duração, com o primeiro corte do filme, incluindo a captação de imagens do espetáculo.

2. Entrega de 1 teaser de 20 segundos de duração com trechos do concerto. Esse material será distribuído gratuitamente, pelas redes sociais.

3. Entrega de 1 vídeo de 60 segundos de duração com trechos do concerto. Esse material será distribuído gratuitamente, pelas redes sociais.

 

3.2 Obje�vos específicos

Fortalecer a imagem de Brasília como referência musical e cultural do país, ao se divulgar tanto a execução de projetos inovadores, que mesclem a
música erudita à música popular, quanto o próprio registro destes projetos; incen�vando o turismo cultural no DF tanto ao se atrair novos turistas para a
capital quanto ao se oferecer a�vidades diversificadas de qualidade para quem já é turista na cidade, gerando mais renda e emprego, direta ou
indiretamente

Fortalecer a memória e o patrimônio culturais locais, no tocante à vida e obra do maestro Silvio Barbato, e a promoção do rock brasiliense como
patrimônio cultural e iden�tário do Distrito Federal, conforme tombado pela Lei nº 5.615, de 22 de fevereiro de 2016; fortalecendo, assim, os elementos
iconográficos da iden�dade e da memória patrimonial imaterial de Brasília como polo de turismo cria�vo;

Registrar e difundir patrimônio cultural local, no caso, as orquestras eruditas locais, através de registro audiovisual em HD de alta qualidade, também
fortalecendo, assim, os elementos iconográficos da iden�dade e da memória patrimonial imaterial de Brasília como polo de turismo cria�vo;

Promover os trabalhos ar�s�cos e os ar�stas do Distrito Federal, essenciais para a caracterização de Brasília como polo de turismo cria�vo;

U�lização dos valores cons�tu�vos das expressões culturais do rock brasiliense, da música erudita local e da inovação decorrente da mescla destas
imagens como fonte de dados e elementos iconográficos a serem incorporados na produção cultural e cria�va associada, bem como de valores a serem
inseridos no plano de promoção turís�ca;

Oferecer um registro para que as orquestras eruditas locais possam se representar de maneira mais completa junto a en�dades de fora do Brasil e de
Brasília ao buscar apresentações e parcerias externas;

Fortalecer o valor de marca das orquestras eruditas fora de Brasília para incen�var que os visitantes da capital busquem suas apresentações,
fortalecendo, direta ou indiretamente, a cadeia produ�va local do turismo cria�vo através da geração de renda e emprego.

 

4. METAS

Meta 1 – Realização e Filmagem da apresentação ar�s�ca do Trampa Sinfônica

 

4.1 Etapas e Ações

1.1 Planejamento e Execução do Plano de Comunicação e Registro Audiovisual – Elaboração de iden�dade visual e elaboração e execução do plano de
comunicação, incluindo cronograma e geração de conteúdo para redes sociais, geração de conteúdo e disparos para imprensa e acompanhamento, confecção
de peças gráficas �sicas e digitais, confecção e montagem de peças de comunicação �sicas e atendimento ao público através de redes sociais.

Registro audiovisual em HD do projeto, incluindo filmagem em HD, captação de áudio dedicada, roteirização, edição, colorização, finalização, mixagem e
masterização para registros audiovisuais, englobando: 1 video de até 2 minutos de duração, 1 vídeo teaser de 20’’ e 1 vídeo teaser de 60’’ finalizados e
distribuídos em redes sociais e streaming da banda Trampa. Segue um detalhamento sobre o funcionamento da equipe contratada:

O Diretor geral é responsável pela direção completa do filme que vai contar a história de 10 anos do espetáculo Trampa Sinfônica. Seu papel, vai além da
captação de imagens, é ele que pensa o produto como um todo, unindo todas as pontas, roteirizando e direcionando a equipe.

Ele, juntamente com o Diretor Cinematográfico, profissional responsável pela direção da captação de imagens no dia do espetáculo, com o Produtor
cinematográfico, o Diretor de fotografia, e Assistente de direção, definem a linguagem, a equipe, a paleta de cor, os �pos de equipamentos e decupam toda
programação do show. O Produtor cinematográfico é o fio condutor entre a ideia e a execução da mesma, e é o responsável por dar forma ao projeto. O Diretor
de fotografia, juntamente com Diretor geral e Cinematográfico, após estudo de referências e visitas de locação, definem a cor e o �po de luz que será
trabalhada no espetáculo. O gaffer, que seria o iluminador contratado para auxiliar o diretor de fotografia, que também par�cipa do processo de criação,
apresenta a lista de equipamentos de câmera, iluminação e maquinária para o Produtor que, após análise de orçamento, dá os devidos direcionamentos para
locação. Em paralelo às definições técnicas, o Assistente de direção finaliza a produção do plano de filmagem e ordem do dia, e o Produtor finaliza as
contratações de equipe, equipamentos e passa o briefing geral para todos. O técnico de áudio vem assis�do por um microfonista e equipamentos de som para
captação direta do show. O trabalho desses profissionais é mais pontual, atuando pra�camente no dia da gravação. Após a captação de imagens, passamos
para etapa de pós-produção, onde começamos a montar o material bruto. Um trabalho extenso, com longas horas de ilha de edição. O assistente de edição
começa o trabalho fazendo a limpeza de todo material e chegando num esqueleto. A par�r desse momento, o editor segue lapidando e chegando o mais
próximo possível do roteiro sugerido. Após essa etapa, o diretor cinematográfico e geral avaliam e definem o primeiro corte do filme.

Chamamos de primeiro corte, pois ainda teremos outras diárias para gravação de entrevistas e imagens de cobertura, além de pesquisa de material de arquivo.
Só a par�r do material completo (captado e pesquisado), conseguiremos concluir o produto final que é o filme.

1.2 Planejamento e Execução dos Serviços Administra�vos – Coordenação e execução das ações administra�vas e financeiras do projeto, incluindo
alinhamentos contratuais e financeiros com prestadores de serviços e fornecedores, local de realização do concerto e patrocinadores, além de elaboração e
execução de cronograma de pagamentos e de relatórios de prestação de contas.

1.3 Contratação de Recursos Humanos Especializados – Concepção e direção geral do projeto, concepção e direção ar�s�ca e musical, execução do concerto,
incluindo todas etapas de produção e pós, elaboração e execução de cronograma de ensaios e montagem, alinhamento técnico-ar�s�co entre as diferentes
partes e equipes envolvidas no projeto,

1.4 Contratação de Ar�stas – Elaboração de arranjos necessários ao concerto, contratação de maestro regente da orquestra para execução do concerto e
alinhamento com músicos todos os músicos envolvidos.

1.5 Contratação de Serviços Diversos – Consiste na contratação de serviços operacionais de limpeza, brigadista, segurança e carregador.

1.6 Contratação de Locação de Equipamentos – Locação de sistemas de sonorização, iluminação e geração de energia necessários à realização do concerto e da
captação audiovisual.

1.7 Contratação de Locação de Estruturas – Locação de sistemas de comunicação interna e de mobiliário necessário à realização do concerto.
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5. RESULTADOS ESPERADOS

Es�ma�va de público: casa cheia (517 pessoas);

A�ngir 10.000 pessoas através da divulgação anterior ao concerto no DF.

Es�ma�va de empregos gerados: 38 postos diretos e 112 indiretos;

Consolidação da imagem de Brasília como polo de turismo cria�vo;

Consolidação do patrimônio cultural de Brasília;

Registro audiovisual em HD, com captação de áudio dedicada, de orquestra erudita local, a ser disponibilizado para os envolvidos no projeto e e para os
órgãos públicos interessados;

Veiculação gratuita dos registros audiovisuais do projeto em mecanismos de streaming, tais como Youtube, e em redes sociais, tais como Facebook e
Instagram, a�ngindo um total de, pelo menos, 30.000 pessoas no Brasil.

 

6. PROGRAMAÇÃO DO CONCERTO

O concerto será dividido em duas partes, com duração aproximadamente igualitária entre ambas. A primeira parte do concerto será totalmente acús�ca,
enquanto a segunda contará com a Banda Trampa plugada. O setlist previsto contempla 7 músicas na primeira parte da apresentação, além de 7 músicas e 1 bis
na segunda parte. O concerto se iniciará às 19:40 e terminará às 21:10 do dia 11/10/2018, tendo 1 hora e meia de duração.

O concerto contará com a Banda Trampa e orquestra sinfônica, além de par�cipações especiais de ar�stas que vivem na cidade e fora dela, tais como Gustavo
Bertoni, vocalista da Banda Scalene, e Bruno Alpino, vocalista da banda Dona Cislene, Adriah e Dillo D’Araújo.

O concerto contará, ainda, com homenagem ao maestro Silvio Barbato, e com projeção mapeada na fachada externa da sala Plínio Marcos, planejada e
executada especialmente especialmente para o projeto, que exibirá imagens referentes ao concerto e, naturalmente, as logomarcas dos patrocinadores e
realizadores.  Segue cronograma do concerto abaixo.

 

TRAMPA SINFÔNICA

CRONOGRAMA

11/10

9h chegada de todos apara o ensaio geral

9h30 ensaio geral

13h30/14h término do ensaio com orquestra

14h ajustes

16h lanche e manutenção até 20h

17h alinhamento final para abertura

18h30 abertura da bilheteria

19h abertura da casa

19h30 entrada dos ingressos remanescentes

19h40 início do show / fechamento das portas

21h10 término do show

21h20 desmontagem da Orquestra

21h20 desmontagem equipamento de captação

22h fechamento da casa

12/10

9h - 12h desmontagem som, luz e palco

10h desmontagem camarim

 

15/10 a 18/10

Gravação das entrevistas com a banda, Maestro e outros convidados.

 

15/10 a 10/11

Pós-produção - O assistente de edição começa o trabalho fazendo a limpeza de todo material e chegando num esqueleto. A par�r desse momento, o editor
segue lapidando e chegando o mais próximo possível do roteiro sugerido. Após essa etapa, o diretor e o produtor cinematográfico avaliam e definem o
primeiro corte do filme.

 

7. INDICADORES DE MONITORAMENTO

METAS/ETAPAS INDICADORES DE MONITORAMENTO MEIOS DE VERIFICAÇÃO
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1.1 A�ngir 10.000 pessoas do DF através da divulgação
inicial do projeto, A�ngir pelo menos 30.000 pessoas do
Brasil através da divulgação dos produtos audiovisuais;

- Número de pessoas a�ngidas pela divulgação do projeto

- Número de pessoas a�ngidas pela divulgação dos produtos
audiovisuais do projeto

- Número de pessoas a�ngidas pela distribuição dos produtos
audiovisuais do projeto

Entrega de 1 vídeo de até 2
minutos de duração, com o
primeiro corte do filme,
incluindo a captação de
imagens do espetáculo.

Entrega de 1 teaser de 20
segundos de duração com
trechos do concerto. Esse
material será distribuído
gratuitamente, pelas redes
sociais.

Entrega de 1 vídeo de 60
segundos de duração com
trechos do concerto. Esse
material será distribuído
gratuitamente, pelas redes
sociais.

Clipping de imprensa e
relatórios de mídias sociais
e streaming

1.2 Execução dos processos administra�vos e financeiros
necessários à execução da apresentação ar�s�ca e
filmagem

- Execução do concerto e filmagem conforme cronograma
administra�vo e financeiro programado

Relatório administra�vo-
financeiro gerado pela
equipe do projeto

1.3 Execução dos processos e serviços operacionais e
execu�vos necessários à apresentação ar�s�ca e
filmagem

- Execução do concerto e filmagem conforme cronograma
programado

- Relatório execu�vo e
operacional gerado pela
equipe do projeto

1.4. A�ngir a capacidade máxima de público para a
apresentação na Plínio Marcos - Quan�dade de público presente ao concerto

Quan�dade de ingressos
recolhidos na entrada do
concerto;

Registro fotográfico; e

Registro audiovisual

1.5. Execução de processos e serviços operacionais e
execu�vos necessários à apresentação ar�s�ca e de
devido atendimento de público, tais como limpeza

- Execução do concerto conforme cronograma programado e do
atendimento sa�sfatório ao público

Relatório técnico da equipe
do projeto

1.6 Montagem e desmontagem de equipamentos
necessários para a realização da apresentação ar�s�ca e
filmagem

- Execução do concerto e filmagem conforme cronograma
programado

Relatório técnico da equipe
do projeto

1.7 Montagem e desmontagem de estrutura necessária
para a realização da apresentação ar�s�ca e filmagem.

- Execução do concerto e filmagem conforme cronograma
programado

Relatório técnico da equipe
do projeto

 

8. OUTROS PATROCINADORES

O projeto conta, ainda, com complementação orçamentária do no valor de R$ 50.000,00, viabilizada através de patrocínio direto do BRB, ob�do através de
edital de chamamento público da empresa para patrocínio de projetos culturais. O montante patrocinado pelo BRB será aportado na contratação da banda
Trampa, e em contratação de serviços de comunicação e produção execu�va, de maneira exclusiva e não coincidente com o presente Plano de Trabalho,
conforme disponibilizado pelo próprio BRB.

 

 

9. PLANTA DO EVENTO

anexo

 

10. DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - com referências 

 

ITEM DESCRIÇÃO QTD

UNIDADE
DE
MEDIDA
QTD

OCORRÊNCIA

UNIDADE
DE
MEDIDA
OCORR.

 VL.
UNITÁRIO 

 VALOR
TOTAL 

 JUSTIFICATIVA
DE PREÇO 

1.1

Banner: Lona  vinilica fosca com abamento em ilhos, sem
acabamento ou acabamento em madeira. Necessário para
sinalização �sica in loco do concerto e divulgação dos
patrocinadores.

1 Serviço 38 m²  R$       
40,00

 R$            
1.520,00

Valor
referenciado
na  tabela
Serviços
FGV/MinC, 
código nº 156

1.2 Banner: Parque da Cidade: Banner de divulgação  no
Parque da Cidade em banner lona vinílica fosca 3x4m
(comprimento x altura) 2 faces com acabamento em ilhós.

2 Serviço 12 m²  R$       
40,00

 R$               
960,00

Valor
referenciado
na  tabela



11/10/2018 SEI/GDF - 13613211 - Plano de trabalho

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=16773267&infra_siste… 6/15

Serviços
FGV/MinC, 
código nº 156 

1.3
Box Truss (Q15): para Banner - Parque da Cidade: Estrutura
de Q15 para colocação de banner de divulgação no parque
da cidade nas medidas 3x4 com cabo de aço e sapata.

1 Serviço 16 Metros  R$       
41,90

 R$               
670,40 orçamento

1.4

Social Media: Necessário para geração de conteúdo para
redes sociais, execução de postagens em redes sociais do
plano de comunicação e atendimento/comunicação em
redes sociais e outros canais de comunicação na internet
do projeto.

1 Serviço 1 Serviço  R$  
2.000,00

 R$            
2.000,00 orçamento

1.5

Fotógrafos: Profissionais contratados para o registro
fotográfico de todas as áreas e dias do evento, sendo 3
profissionais contratados para 1 dia de evento (2 que farão
a cobertura do show e do público e 1 para prestação de
contas)

1 Serviço 3 Diária  R$     
550,00

 R$            
1.650,00

Valor
referenciado
tabela Mão de
obra
FGV/MinC, 
código nº 71

1.6

Cinegrafista (audiovisual): Profissional responsável por
operar a câmera e dar os movimentos necessários para a
composição da cena. 1 diária para o dia do concerto e 4
diárias para as gravações das entrevistas e imagens de
cobertura.

1 Serviço 5 Diária  R$     
288,00

 R$            
1.440,00

tabela Mão de
Obra
FGV/MinC, 
código nº
148,2

1.7

Produtor cinematográfico (audiovisual): Produtor técnico e
operacional responsável por executar o projeto. Esse
profissional acompanha desde a etapa de gravação até a
entrega do produto final, pós-produção. 1 diária para o dia
do concerto, 4 diárias para as gravações das entrevistas e
imagens de cobertura e 10 diárias para acompanhamento
da pós-produção.

1 Serviço 15 Diária  R$     
280,00

 R$            
4.200,00

tabela Mão de
Obra
FGV/MinC, 
código nº 107

1.8
Gaffer (audiovisual): Profissional da equipe de direção de
fotografia responsável pela iluminação e operação técnica
de elétrica.  1 diária para o dia do concerto

1 Serviço 1 Diária  R$     
455,00

 R$               
455,00

tabela Mão de
Obra
FGV/MinC, 
código nº 179

1.9

Aluguel de câmera para gravação em formato HDV
(audiovisual): Necessário para execução da captação
audiovisual, sendo as câmeras Sony 70-200, capazes de
gravar em formato 4K (4 câmeras no dia do concerto e 1
câmera durante os 4 dias das entrevistas, totalizando 8
diárias)

1 Serviço 8 Diária  R$     
198,00

 R$            
1.584,00

tabela Mão de
Obra
FGV/MinC, 
código nº 14,1

1.10
Técnico de som (audiosivual): Profissional técnico
responsável pela captação de som.  1 diária para o dia do
concerto

1 Serviço 1 Diária  R$     
224,00

 R$               
224,00

tabela Mão de
Obra
FGV/MinC, 
código nº 125

1.11
Microfonista (audiovisual): Profissional técnico
responsável para assessorar o técnico de som, segurando
microfone direcional. 1 diária para o dia do concerto

1 Serviço 1 Diária  R$     
250,00

 R$               
250,00

tabela Mão de
Obra
FGV/MinC, 
código nº 82

1.12

Editor (audiovisual): Responsável pela seleção de cenas
para os produtos finais, edição de imagens, colorização e
outros processos arte-finalís�cos par�culares à pós-
produção audiovisual

1 Serviço 3 semana  R$  
1.800,00

 R$            
5.400,00

tabela Mão de
Obra
FGV/MinC, 
código nº 62

1.13

Assistente de editor (audiovisual): Necessário para auxílio
ao editor audiovisual, em especial nos processos de
seleção de cenas, uma vez que se trata da gravação de
grande quan�dade de imagens e edição por período curto
de tempo

1 Serviço 3 Semana  R$     
720,00

 R$            
2.160,00

tabela Mão de
Obra
FGV/MinC, 
código nº 17

1.14

Diretor Geral (audiovisual): Profissional responsável pela
direção completa do filme. Seu papel vai além da captação
de imagens, roteirizando e direcionando a equipe.
Trabalha durante toda duração do processo audiovisual,
que se inicia no dia 11/10/18 e é finalizado no dia
10/11/18

1 Serviço 4 Semana  R$  
1.500,00

 R$            
6.000,00

tabela Mão de
Obra
FGV/MinC, 
código nº 60

1.15

Diretor de fotografia (audiovisual): Responsável pela
concepção dos planos fotográficos das filmagens,
incluindo posicionamentos e angulação de câmeras, e pela
supervisão da fotografia audiovisual durante a execução
das filmagens. 1 diária para o dia do concerto e 4 diárias
para as gravações das entrevistas e imagens de cobertura.

1 Serviço 5 Diária  R$     
197,00

 R$               
985,00

tabela Mão de
Obra
FGV/MinC, 
código nº 56

1.16 Diretor cinematográfico (audiovisual): Responsável pela 1 Serviço 1 diária  R$      R$               tabela Mão de



11/10/2018 SEI/GDF - 13613211 - Plano de trabalho

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=16773267&infra_siste… 7/15

direção cênica da filmagem no dia do concerto. 1 diária
para o dia do concerto.

347,00 347,00 Obra
FGV/MinC, 
código nº 52

1.17

Assistente de direção (audiovisual): Profissional
responsável por fazer a ponte entre a ideia da direção e a
exequibilidade da produção, é quem elabora o plano de
filmagem e a ordem do dia. Trabalha o período todo que o
diretor trabalha.

1 Serviço 4 semana  R$     
900,00

 R$            
3.600,00

tabela Mão de
Obra
FGV/MinC, 
código nº 15

                                                                                                                                                                                                                        
                                    TOTAL ETAPA 1

R$
33.445,40  

2.1

Coordenação administra�va e financeira: Profissional
responsável por coordenar todas as ro�nas administra�vas
e financeiras que darão suporte às diversas áreas do
projeto. Realiza o arrolamento e arquivo racionalizado de
toda documentação do projeto, bem como executa o
Plano de Execução Financeira, relatoriando este ambiente.
É que atualiza e organiza a planilha global do projeto
juntamente com a produção execu�va. Desenvolvimento,
aprovação e execução dos projetos das diversas fontes de
recurso do projeto (nesse caso, temos 2 fontes).  

1 Serviço 1 Mês  R$  
4.000,00

 R$            
4.000,00

Valor
referenciado
na tabela FGV
cód. 151 +
ajuste IPCA.

2.2

Assistente financeiro: Profissional responsável por solicitar
as notas fiscais aos fornecedores, operar as contas
correntes de todas as fontes do projeto efetuando o
cadastramento de contas e posterior pagamento.
Responsável por organizar a documentação referente aos
pagamentos e desenvolver as planilhas de prestação de
contas. É quem executa toda a comunicação junto aos
prestadores de serviço e fornecedores. Mostra-se
necessário para a execução especialmente dos processos
financeiros, em caráter auxiliar e subordinhado à
coordenação administra�va e financeira.

1 Serviço 1 Mês  R$  
1.500,00

 R$            
1.500,00

Valor
referenciado
na tabela FGV
cód. 22 +
ajuste IPCA.

                                                                                                                                                                                                                        
                                   TOTAL ETAPA 2

R$ 5.500

00
 

3.1

Coordenação Geral: Responsável pela coordenação de
todas as diferentes partes envolvidas no projeto inteiro, da
pré-produção à pós do projeto, incluindo a coesão do
planejamento e execução do plano de comunicação com
as diferentes partes do projeto, tais como: concepção
ar�s�ca e musical, iden�dade visual, planejamento,
cronograma e execução de comunicação, coordenação de
montagem e técnica de som, luz e palco, coordenação
administra�va e financeira, atendimento, recep�vo,
ar�s�co, e coesão da parte audiovisual com o restante do
projeto - Necessário por todo período de execução do
projeto (até a prestação de contas) para coordenação e
supervisão de todas as frentes envolvidas

1 Serviço 1 Mês  R$  
4.000,00

 R$            
4.000,00

tabela Mão de
obra
FGV/MinC, 
código nº 60

3.2

Direção Ar�s�ca e Musical: Responsável pela concepção,
roteirização e direção esté�ca e ar�s�ca coesa da
iden�dade visual, da execução do concerto e do registro
audiovisual do projeto, em especial no tocante à boa
qualidade da apresentação de obras coesas entre si e
temporalmente e este�camente adequadas para o público
final, incluindo homenagens ao maestro Silvio
Barbato. Necessário por todo período de execução do
projeto (até a prestação de contas)

1 Serviço 1 Mês  R$  
4.000,00

 R$            
4.000,00

Tabela Mão de
obra
FGV/MinC, 
código  nº 51

3.3

Assistente de Produção - Ar�s�co/Técnico: Responsável
pelo acompanhamento da montagem e desmontagem dos
fornecedores de sonorização, iluminação , video e equipe
técnica. É quem organiza o cronograma de montagem,
ensaios, passagem de som e demais testes audiovisuais.
Alinha os horários e acompanha para ser executado da
melhor maneira. Esse profissional também organiza os
horários de cada ar�sta, bem como cuida da alimentação e
demais necessidades de todos. Necessário por todo
período de execução do projeto (até a prestação de contas
para entrega final)

1 Serviço 1 Mês  R$  
2.990,00

 R$            
2.990,00

tabela Mão de
obra
FGV/MinC,
código nº 22

3.4 Diretor de palco: responsável por montar o rider de som e
imput list. É quem alinha com o fornecedor os
equipamentos que serão necessários para a perfeita
execução do concerto e quem faz a montagem do palco
com a banda e orquestra. São ao total 60 ar�stas no palco.
Esse profissional é responsável pela organização e

1 Serviço 1 Diária  R$     
750,00

 R$               
750,00

tabela Mão de
obra
FGV/MinC, 
código nº 154
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execução da passagem de som e apresentação do
concerto (1 diária para o concerto).

3.5

Operador de Som (PA e retorno): Necessário para ensaios
e realização do concerto (2 diárias para o concerto, 1 para
o operador de PA e 1 para o operador de Retorno). Serão
dois técnicos, um responsável por operar o monitor (que é
o som que os músico escutam do palco) e outro para
operar o PA (que é o som que o público escuta).

2 Serviço 1 Diária  R$     
300,00

 R$               
600,00

tabela Mão de
obra
FGV/MinC, 
código nº 98

3.6

Iluminador: Necessário para elaboração do plano de
iluminação e supervisão da operação de luz no concerto ,
além do planejamento específico para a concomitância
com a captação audiovisual do concerto, que tem
restrições quanto a �pos específicos de iluminação

1 Serviço 1 Diária  R$     
250,00

 R$               
250,00

tabela Mão de
obra
FGV/MinC, 
código nº 73

3.7 Operador de Luz: Necessário para operação de luz no
concerto 1 Serviço 1 Diária  R$     

142,50
 R$               
142,50

tabela Mão de
obra
FGV/MinC, 
código nº 96

3.8 Roadie: Necessários para montagem técnica de palco  ( 2
profissionais para o dia do concerto) 2 unidade 1 Diária  R$     

115,00
 R$               
230,00 orçamento

3.9

Produtor de base: Profissional responsável pela
organização de todas as demandas do evento, incluindo
cotações, elaboração, acompanhamento e cronograma de
a�vidades de cada área.

1 Serviço 1 Mês  R$  
2.800,00

 R$            
2.800,00

Valor
referenciado
na tabela FGV
cód. 107 

                                                                                                                                                                                                                        
                                    TOTAL ETAPA 3

R$
15.762,50  

4.1 Músicos - Orquestra: Compõem a orquestra (total de 60
músicos) 1 Cachê 60 Unidade  R$     

680,00
 R$          
40.800,00

tabela mão-
de-obra
FGV/MinC, 
código nº 90 

4.2

Arranjador (maestro): ar�s�co necessário ao projeto para
os arranjos adaptados à orquestra pelo maestro (sendo as
unidades referentes ao número de arranjos
confeccionados)

1 Cachê 6 Unidade  R$  
1.000,00

 R$            
6.000,00

tabela
Serviços
FGV/MinC, 
código nº 5

                                                                                                                                                                                                                        
                                    TOTAL ETAPA 4

R$
46.800,00  

5.1

Brigadistas - diárias de 12h: Profissionais responsáveis pelo
pronto atendimento ao público no caso de emergências
com diária de 12h. O Complexo Cultural Funarte tem
disponível apenas uma chefe de brigada, que não pode
atender ao público esperado sozinha de maneira efe�va,
ocasinando a necessidade da contratação de mais
brigadistas.

2 Diárias 1 Unidade  R$     
184,00

 R$               
368,00 orçamento

5.2

Carregadores - diárias de 10h: Profissionais responsáveis
pelo carregamento de cargas durante o evento com diária
de 10h, sendo 3 profissionais para a montagem e 3 para a
desmontagem

6 Diárias 1 Unidade  R$     
160,00

 R$               
960,00 orçamento

5.3

Limpeza - diárias de 12h: auxiliares de limpeza com
material incluso com diárias de 12h. O Complexo Cultural
Funarte tem disponível apenas um funcionário de limpeza
para a realização do concerto, ocasionando a contratação
de mais unidades devido ao público esperado

7 Diárias 1 Unidade  R$     
170,00

 R$            
1.190,00 orçamento

5.4

Segurança - diárias de 12h: Segurança desarmada e
patrimonial para a montagem, evento e desmontagem
com diária de 12h. O Complexo Cultural Funarte possio
apenas 1 segurança patrimonial, que fica na portaria da
entrada administra�va (e de serviço do Teatro Plínio
Marcos), ocasionando a necessidade da contratação de
mais seguranças por causa do público esperado. Para o dia
do concerto:  10 seguranças, sendo 2 seguranças no
lounge externo, 2 seguranças na entrada do sala, 2
seguranças no palo e 2 seguranças na área de camarins e 2
seguranças dos fundos.

10 Diárias 1 Unidade  R$     
190,00

 R$            
1.900,00 orçamento

5.5
Recepcionista: Profissionais responsáveis por orientação e
atendimento ao público no local do evento ("Posso
ajudar") 

4 Diárias 1 Serviço  R$     
128,00

 R$               
512,00 orçamento

5.6 Bilheteiros: Profissionais responsáveis pela distribuição e
recolhimento de ingressos no local do evento 2 Diárias 1 Serviço

 R$     
120,00

 R$               
240,00 orçamento
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5.7

Projeção mapeada: Projeção mapeada na fachada externa
da sala Plínio Marcos incluindo serviços de planejamento,
montagem, configuração, teste, operação e desmontagem
dos equipamentos e sistemas; produção de conteudo com
animações inspiradas na capa do álbum, BG para aplicação
de logomarcas de patrocínio; sistema de projeção
mapeada composto por 03 projetores de 16000
ansilumens WUXGA, 03 lentes TDL, 01 media server 8k, 02
pares conversores DVI x Fibra, 01 sistema de AC, main
power e cabeamento stack , 01 câmera filmadora com
cinegrafista, 02 caixas de som amplificadas, 01 mesa de
som yamaha, 03 estruturas para proteger os
equipamentos contra a chuva, 06 pra�cáveis, 40 m de
gradio de isolamento; infraestrutura composta por
segurança para os equipamentos por 24h por dia, Q30
para instalação do projetor e energia de 220V.

1 Serviço 1 Serviço  R$
19.000,00

 R$          
19.000,00 Orçamento

                                                                                                                                                                                                                        
                                    TOTAL ETAPA 5

R$
24.170,00  

6.1

Iluminação de grande porte: 08 Viper ou ROBE 1200m, 11
Robe Wash 600 (ou similar com zoom), 16 Beam 200
Mar�n MH3 ou similar, 09 Atomic Colors - Srtobo Color em
úl�mo caso Ribalta LED RGBWA, 16 PAR LED, 12 Brut 04
lâmpadas, 
02 Canhão seguidor, 02 fog 1200 com Fan ou Haze
machine, 01 canhão. Estrutura: 2 Quadrado de Q30 de 4x3
preso com talha ao teto (estrutura para pendurar 4 Viper e
03 Mar�n MH3), 02 hastes T 1,50 cm, 02 hastes de 1 mt,
02 hastes de 0,05cm (Para pendurar 06 Beans), 12
Algemas, 02 Torre de Q30 de 2 Mt com Base, 02 Torre de q
30 de 1 mt com Base, 02 torre de Q 30 de 0,50 com base
(para Robe ledwash 600 do chão).

1 Serviço 1 Diária  R$  
6.450,00

 R$            
6.450,00 orçamento

6.2

Sonorização de grande porte: P.A. Norton com front fill,
mesa de som para orquestra, mesa de som Yamaha M7
para monitore in-ear, mesa de som digiprofile 48 canais
para P.A., microfonação, 8 monitores in-ear com fones, 2
baterias, 1 aquario de acrilico transparente para bateria

1 Serviço 1 Diária  R$  
5.500,00

 R$            
5.500,00 orçamento

6.3

Gerador 80 Kva: Necessários para a realização do concerto,
uma vez que a u�lização de apenas 1 gerador pode causar
interferência na qualidade da captação audiovisual, e não
haverá outra chance para tal captação.

1 Unidade 2 Diárias  R$     
740,00

 R$            
1.480,00

tabela
Serviços
FGV/MinC, 
código nº 18

                                                                                                                                                                                                                        
                                   TOTAL ETAPA 6

R$
13.430,00  

7.1
Rádio HT: Necessário para comunicação interna de
equipes de execução do projeto durante a realização do
concerto e na desmontagem

20 unidade 2 Diária  R$       
38,00

 R$            
1.520,00

tabela
Serviços
FGV/MinC,
código nº 16,1

7.2

Mobiliário: Composto por 6 mesas (sendo 3 80x140cm e 3
100x200cm), 90 cadeiras estofadas (75cm), 4 sofás de 3
lugares, 2 �nas para bebidas. Incluso frete e mão de obra
de montagem e desmontagem – Necessário para
acomodação de 61 ar�stas no camarim e de até 52
cadeiras (75cm) e 5 bancos (40cm) para ar�stas
simultaneamente no palco

1 Serviço 1 Unidade  R$  
2.290,00

 R$            
2.290,00 orçamento

                                                                                                                                                                                                                        
                                   TOTAL ETAPA 7

R$
3.810,00  

                                                                                                                                                                                                                        
                                   TOTAL GERAL

R$
142.917,90  

 

11. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta Etapa Especificação

Duração

Mês

Início Término

1 Realização do Trampa Sinfônica   

1.1 Planejamento e Execução do Plano de Comunicação e Registro Audiovisual out/18 nov/18

1.2 Planejamento e Execução dos Serviços Administra�vos out/18 nov/18
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1.3 Contratação de Recursos Humanos Especializados out/18 nov/18

1.4 Contratação de Ar�stas out/18 out/18

1.5 Contratação de Serviços Diversos out/18 nov/18

1.6 Contratação de Locação de Equipamentos out/18 out/18

1.7 Contração de Locação de Estruturas out/18 out/18

 

12. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Especificação Total

1 Planejamento e Execução do Plano de Comunicação e Registro
Audiovisual R$33.445,40

2 Planejamento e Execução dos Serviços Administra�vos R$5.500,00

3 Contratação de Recursos Humanos Especializados R$15.762,50

4 Contratação de Ar�stas R$46.800,00

5 Contratação de Serviços Diversos R$24.170,00

6 Contratação de Locação de Equipamentos R$13.430,00

7 Contração de Locação de Estruturas R$3.810,00

                                                                                                            TOTAL R$142.917,90

13. PLANO DE APLICAÇÃO

CÓDIGO Especificação Total

META 1 Realização do Trampa Sinfônica  

 1 Planejamento e Execução do Plano de Comunicação e Registro Audiovisual R$33.445,40

33.90.39 1.1 Banner R$1.520,00

33.90.39 1.2 Banner - Parque da Cidade R$960,00

33.90.39 1.3 Q15: para banner R$670,40

33.90.39 1.4 Social Media R$2.000,00

33.90.39 1.5 Fotógrafos R$1.650,00

33.90.39 1.6 Cinegrafista (audiovisual) R$1.440,00

33.90.39 1.7 Produtor cinematográfico (audiovisual) R$4.200,00

33.90.39 1.8 Gaffer (audiovisual) R$455,00

33.90.39 1.9 Aluguel de câmera para gravação em formato HDV (audiovisual) R$1.584,00

33.90.39 1.10 Técnico de som (audiosivual) R$224,00

33.90.39 1.11 Microfonista (audiovisual ) R$250,00

33.90.39 1.12 Editor (audiovisual) R$5.400,00

33.90.39 1.13 Assistente de editor (audiovisual) R$2.160,00

33.90.39 1.14 Diretor Geral (audiovisual) R$6.000,00

33.90.39 1.15 Diretor de fotografia (audiovisual) R$985,00

33.90.39 1.16 Diretor cinematográfico (audiovisual) R$347,00

33.90.39 1.17 Assistente de diretor (audiovisual) R$3.600,00

 2 Planejamento e Execução dos Serviços Administra�vos R$5.500,00

33.90.39 2.1 Coordenação administra�va e financeira R$4.000,00

33.90.39 2.2 Assistente financeiro R$1.500,00

 3 Contratação de Recursos Humanos Especializados R$15.762,50

33.90.39 3.1 Coordenação Geral R$4.000,00
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33.90.39 3.2 Direção Ar�s�ca e Musical R$4.000,00

33.90.39 3.3 Assistente de Produção - Tecnico/Ar�s�co R$2.990,00

33.90.39 3.4 Diretor de Palco R$750,00

33.90.39 3.5 Operador de Som (PA e retorno) R$600,00

33.90.39 3.6 Iluminador R$250,00

33.90.39 3.7 Operador de Luz R$142,50

33.90.39 3.8 Roadie R$230,00

33.90.39 3.9 Produtor de base R$2.800,00

 4 Contratação de Ar�stas R$46.800,00

33.90.39 4.1 Músicos - Orquestra R$40.800,00

33.90.39 4.2 Arranjador R$6.000,00

 5 Contratação de Serviços Diversos R$24.170,00

33.90.39 5.1 Brigadistas - diárias de 12h R$368,00

33.90.39 5.2 Carregadores - diárias de 10h R$960,00

33.90.39 5.3 Limpeza - diárias de 12h R$1.190,00

33.90.39 5.4 Segurança - diárias de 12h R$1.900,00

33.90.39 5.5 Recepcionista R$512,00

33.90.39 5.6 Bilheteiros R$240,00

33.90.39 5.7 Projeção mapeada R$19.000,00

 6 Contratação de Locação de Equipamentos R$13.430,00

33.90.39 6.1 Iluminação de grande porte R$6.450,00

33.90.39 6.2 Sonorização de grande porte R$5.500,00

33.90.39 6.3 Gerador 80 Kva R$1.480,00

 7 Contração de Locação de Estruturas R$3.810,00

33.90.39 7.1 Rádio HT R$1.520,00

33.90.39 7.2 Mobiliário R$2.290,00

                                                                                                                                                             TOTAL R$142.917,90

 

14. Cronograma de desembolso

Meta Etapa Especificação out-18 nov-18

1 Realização do Trampa Sinfônica

1.1 Planejamento e Execução do Plano de Comunicação e Registro Audiovisual  R$      33.445,40 R$ -

1.2 Planejamento e Execução dos Serviços Administra�vos  R$        5.500,00 R$ -

1.3 Contratação de Recursos Humanos Especializados  R$      15.762,50 R$ -

1.4 Contratação de Ar�stas  R$      46.800,00 R$ -

1.5 Contratação de Serviços Diversos  R$      24.170,00 R$ -

1.6 Contratação de Locação de Equipamentos  R$      13.430,00 R$ -

1.7 Contração de Locação de Estruturas  R$        3.810,00 R$ -

                                                                                                                                                        TOTAL  R$     142.917,90 R$ 0,00

 

15. PLANILHA GLOBAL / RECEITAS E DESPESAS

Item Descrição Unidade de
Medida Quan�dade  Valor Unitário  Valor Total Fonte
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ETAPA 1 - COMUNICAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL      

1.1 Banner m2 38  R$                               
40,00

 R$             
1.520,00 FOMENTO

1.2 Banner: Parque da Cidade Unidade 1  R$                             
960,00

 R$                
960,00 FOMENTO

1.3 Q15: para banner Serviço 1  R$                             
670,40

 R$                
670,40 FOMENTO

1.4 Social Media Serviço 1  R$                         
2.000,00

 R$             
2.000,00 FOMENTO

1.5 Fotógrafos Diárias 3  R$                             
550,00

 R$             
1.650,00 FOMENTO

1.6 Cinegrafista (audiovisual) Diária 5  R$                             
288,00

 R$             
1.440,00 FOMENTO

1.7 Produtor cinematográfico (audiovisual) Diária 15  R$                             
280,00

 R$             
4.200,00 FOMENTO

1.8 Gaffer (audiovisual) Diária 1  R$                             
455,00

 R$                
455,00 FOMENTO

1.9 Aluguel de câmera para gravação em formato HDV
(audiovisual) Diária 8  R$                             

198,00
 R$             
1.584,00 FOMENTO

1.10 Técnico de som (audiosivual) Diária 1  R$                             
224,00

 R$                
224,00 FOMENTO

1.11 Microfonista (audiovisual ) Diária 1  R$                             
250,00

 R$                
250,00 FOMENTO

1.12 Editor (audiovisual) Semana 3  R$                         
1.800,00

 R$             
5.400,00 FOMENTO

1.13 Assistente de editor (audiovisual) Semana 3  R$                             
720,00

 R$             
2.160,00 FOMENTO

1.14 Diretor Geral (audiovisual) Semana 4  R$                         
1.500,00

 R$             
6.000,00 FOMENTO

1.15 Diretor de fotografia (audiovisual) Diária 5  R$                             
197,00

 R$                
985,00 FOMENTO

1.16 Diretor cinematográfico (audiovisual) Diária 1  R$                             
347,00

 R$                
347,00 FOMENTO

1.17 Assistente de diretor (audiovisual) Diária 4  R$                             
900,00

 R$             
3.600,00 FOMENTO

1.18 Assessoria de imprensa Mês 2  R$                         
2.000,00

 R$             
4.000,00 BRB

1.19 Designer gráfico Mês 2  R$                         
1.000,00

 R$             
2.000,00 BRB

    SUB-TOTAL  META
1>>>>>

 R$           
39.445,40  

ETAPA 2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS   

2.1 Coordenação administra�va e financeira Mês 1  R$                         
4.000,00

 R$             
4.000,00 FOMENTO

2.2 Assistente financeiro Mês 1  R$                         
1.500,00

 R$             
1.500,00 FOMENTO

    SUB-TOTAL  META
2>>>>>

 R$             
5.500,00  

ETAPA 3 - RH ESPECIALIZADO   

3.1 Coordenador Geral Mês 1  R$                         
4.000,00

 R$             
4.000,00 FOMENTO

3.2 Direção Ar�s�ca e Musical Mês 1  R$                         
4.000,00

 R$             
4.000,00 FOMENTO

3.3 Assistente de Produção - Técnico/Ar�s�co Mês 1  R$                         
2.990,00

 R$             
2.990,00 FOMENTO
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3.4 Diretor de Palco Diária 1  R$                             
750,00

 R$                
750,00

FOMENTO

3.5 Operador de Som (PA e retorno) Diárias 2  R$                             
300,00

 R$                
600,00 FOMENTO

3.6 Iluminador Diárias 1  R$                             
250,00

 R$                
250,00 FOMENTO

3.7 Operador de Luz Diária 1  R$                             
142,50

 R$                
142,50 FOMENTO

3.8 Roadie Diária 2  R$                             
115,00

 R$                
230,00 FOMENTO

3.9 Produtor de base Mês 1  R$                         
2.800,00

 R$             
2.800,00 FOMENTO

3.10 Produção Execu�va Mês 3  R$                         
8.000,00

 R$           
24.000,00 BRB

    SUB-TOTAL  META
3>>>>>

 R$           
39.762,50  

ETAPA 4 - CACHÊS   

4.1 Músicos - Orquestra Cachê 60  R$                             
680,00

 R$           
40.800,00 FOMENTO

4.2 Arranjador Unidade 6  R$                         
1.000,00

 R$             
6.000,00 FOMENTO

4.3 Ar�sta nacional - Trampa Cachê 1  R$                       
20.000,00

 R$           
20.000,00 BRB

    SUB-TOTAL  META
4>>>>>

 R$           
66.800,00  

ETAPA 5 - SERVIÇOS DIVERSOS   

5.1 Brigadistas - diárias de 12h Diárias 2  R$                             
184,00

 R$                
368,00 FOMENTO

5.2 Carregadores - diárias de 10h Diárias 6  R$                             
160,00

 R$                
960,00 FOMENTO

5.3 Limpeza - diárias de 12h Diárias 7  R$                             
170,00

 R$             
1.190,00 FOMENTO

5.4 Segurança - diárias de 12h Diárias 10  R$                             
190,00

 R$             
1.900,00 FOMENTO

5.5 Recepcionista Diárias 4  R$                             
128,00

 R$                
512,00 FOMENTO

5.6 Bilheteiros Diárias 2  R$                             
120,00

 R$                
240,00 FOMENTO

5.7 Projeção mapeada Serviço 1  R$                       
19.000,00

 R$           
19.000,00 FOMENTO

    SUB-TOTAL  META
5>>>>>

 R$           
24.170,00  

ETAPA 6 - EQUIPAMENTOS   

6.1 Iluminação de grande porte Diárias 1  R$                         
6.450,00

 R$             
6.450,00 FOMENTO

6.2 Sonorização de grande porte Diárias 1  R$                         
5.500,00

 R$             
5.500,00 FOMENTO

6.3 Gerador 80 Kva Diárias 2  R$                             
740,00

 R$             
1.480,00 FOMENTO

    SUB-TOTAL  META
6>>>>>

 R$           
13.430,00  

ETAPA 7 - ESTRUTURAS   

7.1 Rádio HT Diárias 40  R$                               
38,00

 R$             
1.520,00 FOMENTO

7.2 Mobiliário Unidade 1  R$                          R$             FOMENTO
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2.290,00 2.290,00

    SUB-TOTAL  META
7>>>>>

 R$             
3.810,00  

ETAPA 8 - LOGÍSTICA   

    SUB-TOTAL  META
8>>>>>

 R$                          
-   

                                                                                                                                                                                                                                 
       TOTAL  R$   192.917,90  

 

Receitas R$

Emenda Parlamentar Deputada Cláudio Abrantes R$ 160.000,00

BRB R$ 50.000,00

TOTAL R$ 210.000,00

Despesas R$

Termo de Fomento R$ 142.917,90

BRB R$ 50.000,00

TOTAL R$   192.917,90

 

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

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

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

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

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

Ressaltamos também que, conforme detalhado nas planilhas orçamentárias enviadas todas as receitas do projeto serão integralmente des�nadas ao custeio do
projeto TRAMPA SINFÔNICA, demonstrando um bene�cio para o Estado, pois não haverá lucro algum para o Ins�tuto Rosa dos Ventos de Arte, Cultura e
Cidadania com a organização do evento.  Recursos excedentes serão transpassados aos cofres do Distrito Federal, em sua integralidade.

 

16. 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, 11 de outubro de 2018.
 

Steffanie Elisa Silva de Oliveira

 

17.APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE

Aprovo o presente Plano de Trabalho  

Brasília-DF, 11 de outubro de 2018.

 

 

 

 

Sandro Bernardo da Cunha Castello B

Subsecretário de Promoção e Mark

 

Documento assinado eletronicamente por SANDRO BERNARDO DA CUNHA CASTELLO BRANCO
- Matr.0233268-X, Subsecretário(a) de Promoção e Marke�ng, em 11/10/2018, às 12:35,
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 Stéffanie Oliveira, Usuário Externo, em 11/10/2018,
às 13:59, 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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