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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/Entidade Proponente: INSTITUTO EU LIGO CGC/MF: 05.917.191/0001-74

Endereço: SCS QUADRA 1, BLOCO I, SALA 305 – PARTE B -ED. CENTRAL

Cidade: Brasília UF: DF CEP: 70.304-900 DDD/Telefone: (61) 9 9229-0407

Nome do Responsável: Marco Antônio Santos Wanderlei CPF: 577.353.521-15

CI/Órgão Expedidor: 1360749 SSP DF Cargo/Função: Presidente E-mail de contato: marco.wanderlei@gmail.com

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto: GRANJA 2018 Período de Execução: 28/8/2018 a 28/11/2018

Local de Realização: Parque de Exposições Agropecuárias da Granja do Torto

2.1 APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO:

 

O Instituto Eu Ligo criado em 2003 o Instituto EU LIGO, uma entidade sem fins lucrativos, organizado por um grupo de amigos Administradores e Empresários, e
profissionais de outras áreas que queriam muito contribuir e que “ligam” para um mundo melhor se juntaram para fazer mais pela sociedade. Preocupados com o
tema da dificuldade de mão de obra, hoje tem como objetivo principal fomentar a geração de emprego e renda, apoiando as organizações e empresas na seleção,
desenvolvimento e qualificação de mão de obra, mas sempre focada no resultado social da transformação das pessoas, através de um atendimento humanizado e
com o olhar crítico da ótica da Administração de empresas. Atua também no fomento de eventos culturais e esportivos. Para o que você liga? Este é o tema, e a
causa principal do Instituto. Convidamos a fazer esta ligação com um mundo melhor, transformando a vida de uma pessoa através de uma verdadeira mudança que
lhe traga renda, conhecimento e capacidade de multiplicação.

 

2.2 FINALIDADES DO INSTITUTO:

 

I - Promoção da assistência social;

 

 II – Promover e desenvolver gratuitamente as diversas manifestações culturais, intelectuais, artísticas e literárias bem como em defesa e conservação do patrimônio
histórico e artístico;

1. Apoiar e desenvolver políticas educacionais no âmbito da cultura com cursos e palestras;

2. Promover exposições artísticas e literárias;

3. Promover, apoiar e desenvolver, em seus vários desdobramentos, manifestações intelectuais, culturais, artísticas e literárias por meio de treinamento técnico,
desenvolvimento, produção, publicação, edição, tais como livros, revistas, vídeos, itens diversos de papelaria e quaisquer outros meios de divulgação e
comunicação;

4. Promoção e fomento de eventos.

 

III – Promoção gratuita da educação, observando-se a forma complementar de participação das Organizações de que trata a Lei 9.790 de 23 de março de 1999;

1. Cursos de formação ao primeiro emprego;

2. Treinamento, desenvolvimento do ensino médio e técnico, estruturados em áreas especializadas e regulamentadas pela própria educação superior;

3. Cursos livres de curta duração em diversas áreas do conhecimento profissional.

 

IV – Promoção gratuita da saúde em todas as suas instancias: ambulatorial, básica e preventiva em todas as especialidades, bem como exames em geral,
observando-se a forma complementar de participação das Organizações de que trata a Lei 9.790 de 23 de março de 1999;
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V - Promoção do esporte e do lazer:

1. Formação de atletas para o alto rendimento de forma gratuita;

2. Promover o esporte paraolímpico por meio de escolinhas gratuitas;

3. Promover e fomentar eventos e campeonatos desportivos;

4. Construir e desenvolver espaços culturais e esportivos, inclusivo, onde a comunidade possa praticar esportes em geral e servir como referência de lazer;

5. Manter e promover escolas e clubes esportivos.

 

VI – Desenvolvimento ambiental:

1. Planejamento e monitoramento ambiental;

2. Promoção de educação ambiental;

3. Manejo florestal com sustentabilidade ambiental, social e econômico;

4. Gestão de resíduos sólidos;

5. Desenvolvimento de tecnologia ambiental para solucionar problemas relativos aos recursos hídricos, educação, energia, saúde e saneamento.

 

VII - promoção do voluntariado;

 

VIII - promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza;

 

IX - experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio-produtivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito;

 

X – Promoção da agricultura:

1. Promover a segurança alimentar e nutricional da população de baixa renda;

2. Promover a agroecologia;

3. Promoção da prática da agricultura orgânica e da agroecologia em toda a sua plenitude e abrangência respeitando e aplicando as Leis, Decretos, Normas e
Instruções Normativas que dirigem as atividades da agricultura orgânica, da agroecologia e do meio ambiente, bem como desenvolvendo suas próprias
Normas da produção orgânica;

4. Promoção e capacitação de produtores familiares e não familiares organizados em grupo ou isolados;

5. Assessoramentos, prestação de serviços consultivos e transferências de conhecimentos agroecologicos e de produção orgânica e ou tradicional, assim como a
consumidores, distribuidores, atacadistas e comerciantes;

6. Fomento dos produtos da agricultura familiar ou nãoà população e a facilitação de abertura de canais e caminhos para comercialização permanente ou
temporária de produtos.

7. Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável;

8. Experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio-produtivos agrícolas e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito;

9.  Estudos e pesquisas em desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos em
agricultura.

2.3 REALIZAÇÕES DO INSTITUTO:

1)Projeto Academias para a Vida (2009 a 2011) – Utilização de espaços livres de academia de ginástica nos intervalos de horários ociosos (manhã e tarde) para
desenvolvimento de atividades físicas e intelectuais de jovens em integração com as suas famílias. Desenvolvido nas Academias Fitway – Águas Claras – DF

2)Projeto Eu Ligo Para o Trabalho (Desde 2001) – Orientação para o trabalho, seleção, treinamento e encaminhamento qualificado de pessoas de baixa renda para
empresas parceiras. Hoje desenvolvido no escritório do SCS (Atendimentos presenciais)

3)Projeto TEATRO PARA TODOS – (Desde 2016) Em parceria com a Cia de Teatro G7, ajudou na promoção de dezenas de sessões sociais gratuitas para públicos
diversos (Estudantes do Ensino médio, portadores de doenças. Já atendeu mais de 3500 pessoas em parceria também com o GDF.  Neste projeto também há
arrecadação de alimentos em 3 anos foram arrecadados mais de 3 toneladas e milhares de livros.

Teatro Marista SGAS 615 – Brasília DF  /// G7 Produções Artísticas LTDA.

4)CAMPANHA DO PEZINHO – (Desde 2002) Em parceria com empresários e voluntários na arrecadação para o Natal de “Tênis novos” para crianças e
adolescentes especialmente pré-selecionados, incluindo cestas de natal, panetones e chocolates.

Parceria com Grupo Vicentinos da Igreja Católica – Valparaíso - GO.

5)Registro junto ao Ministério da Justiça como OSCIP - 31/05/2016 (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) MJ 08000.020809/2016-35

6)Vencedor de EDITAL DE PATROCÍNIO – BRB - BANCO DE BRASÍLIA (2017) – Espetáculo Teatral “Eu Odeio Meu Chefe” com sessões comerciais e sociais.

2.4 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:
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Circuito cultural de 4 dias de shows, objetivando a difusão da música sertaneja em seus variados estilos, proporcionando contato com a música de raiz e a nova
vertente do sertanejo, a população do Distrito Federal e entorno.

O Evento acontecerá no Parque de Exposições Agropecuárias da Granja do Torto, entre os dias 04/09 a 11/09/2018. Sendo dia 04 inicio da montagem do evento, dia
06 a 09 shows, e a desmontagem do evento até dia 11/09/2018.

2.5 JUSTIFICATIVA:

O projeto GRANJA 2018 se justifica por seu apelo cultural, trazendo para Brasília, por 4 dias artistas do cenário musical sertanejo de Brasília e do Brasil. A
programação preliminar dessa edição irá oferecer apresentações artísticas sertanejas como Pedro Paulo & Matheus, Henrique & Ruan, SPX – Só Para Xamegar,
Danilo & Daniel, Rio Negro & Solimões, Fernando & Sorocaba, Eduardo Costa.

As apresentações ocorrerão no Parque de Exposições Granja do Torto entre os dias 06 e 09 de Setembro de 2018.

RETOMADA DO HISTORICO DA GRANJA DO TORTO

A MÚSICA SERTANEJA

A música sertaneja é, sem dúvida, um dos estilos musicais mais ouvidos e disseminados no Brasil. O cancioneiro sertanejo é abrangente, envolvendo desde a música
de raiz, tocada nas rodas de viola, por boiadeiros e lavradores, até os sucessos das famosas duplas. Precisar quando surgiram as primeiras músicas sertanejas no país
é difícil, mas há alguns marcos importantes sobre a história deste gênero musical: 1920, o pós-guerra e os a partir dos anos 90, quando as duplas sertanejas se
despontaram no cenário fonográfico do Brasil.

Os anos 90 marcaram a convivência de dois segmentos musicais originários dos gêneros rurais: o dos mencionados sertanejos-pop, voltado para grandes mercados
internacionais, e o dos novos-caipiras - músicos saídos das universidades, dispostos a retrabalhar a música raiz. No mesmo período, jovens oriundos de regiões
interioranas dos Estados ingressaram nas universidades,com isso trouxeram seus violões e romperam definitivamente com estigma do universitário que era
associado ao rock in roll. Com violas e violões disseminaram nos campus e repúblicas a velha música sertaneja de raiz.

SUBGÊNEROS DA MÚSICA SERTANEJA

A Música Sertaneja, assim como vários outros estilos de música, pode ser subdivido em sub-gêneros, alguns até mesmo muito diferentes entre si .

Entre os principais estão: · Música Sertaneja Caipira ou de Raiz · Música Sertaneja Romântica · Música Sertaneja Country (vínculo absolutamente comercial) ·
Musica Sertaneja Universitária. Sertanejo Eletrônico.

 A música sertaneja, principalmente através da mistura de ritmos, se popularizou através dos benefícios oriundos da tecnologia da informação, onde veiculados pela
mídia tem valorizado artistas e é fator de manipulação da cultura de massa.

2.6 EIXOS TEMÁTICOS

Cultural

O projeto “Granja 2018” PRETENDE ser realizado por se destacar na programação cultural da cidade, primando pela sua excelência na criação de uma atmosfera
de intercâmbio cultural entre os artistas, os participantes e a população, além de valorizar a cultura local ao colocar em destaque artistas, dando-lhes a oportunidade
de contanto com grandes nomes de suas áreas de atuação. O sertanejo por ser um ritmo muito bem quisto pela sociedade, será de forte ponto para levar o lazer e
diversão ao público. É importante ressaltar também que a cidade de Brasília se faz o cenário ideal para a realização de um projeto culturalmente abrangente, por
apresentar um histórico de constante contribuição em relação à popularização e o reconhecimento das mais diversas formas de expressões artísticas.

Ambiental: Coleta Seletiva e Pareceria com Cooperativas

Serão disponibilizadas lixeiras adequadas para realizar a coleta seletiva para reaproveitar parte dos materiais descartados e ainda conscientizar os participantes sobre
ações que contribuem para um ambiente mais limpo e sustentável. O lixo reciclável recolhido durante o evento será doado para cooperativas que irão se beneficiar
dele, gerando lucro e renda para os trabalhadores que dela dependem. Além disso, o benefício alcançará a comunidade em geral, já que essa simples atitude
contribui significativamente para a redução da poluição.Ademais, o evento estará adequado a nova legislação relativa aos grandes geradores de lixo (Lei Distrital nº
5610; Decreto 37.568/2016; Instrução Normativa nº 89/2016 do SLU; e Resolução da Adasa nº14/2016).

As cooperativas ainda serão definidas.

Social

O projeto realizará campanha com arrecadação de alimentos não perecíveis que serão direcionados POR MEIO DE DOAÇÃO ESPONTÂNEA para o Banco de
Alimentos do DF – CEASA, que ficará responsável pela logística de recebimento, classificação e distribuição dos alimentos arrecadados para sua rede de entidades
sócio assistenciais cadastradas.

 

2.7 IMPACTO NA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL / OPORTUNIDADE DE EMPREGOS

As empresas que prestarão serviços para o projeto são todas do Distrito Federal, favorecendo a mão-de-obra e contratações de profissionais locais.

Com o projeto são criadas oportunidades de empregos diretos, refletindo positivamente na melhoria da qualidade de vida de toda população. Será gerado
aproximadamente cerca de 1.000 empregos.

Ademais, com as atividades do projeto no Parque de Exposição Granja do Torto, durante o processo de pré-produção , produção e realização do evento, haverá
impacto nos principais setores do turismo, tais como: Hotelaria; Operadoras Turísticas;  Agências de Viagens;  Transportadoras Aéreas; Transportadoras Terrestres;
Indústria de Alimentos; Comunicações; Sinalização; Guias de Turismo; Equipamentos Culturais; Equipamentos de Lazer; Comércio; Serviços; Casas de Câmbio;
Infraestrutura; Formação de Mão de Obra; Restaurantes; Bares; Lanchonetes; Organizadoras de Eventos; Marketing; Organizações Turísticas; Casas Noturnas;
Táxis; entre outros. O Turismo movimenta 52 setores da economia. 

 

2.8 DA SINGULARIDADE DO EVENTO

O projeto tem como característica ser o único do gênero a ser realizado em Brasília. Um evento tipicamente de cultura sertaneja, num cenário rural, com estrutura e
logística de alta qualidade.

 

2.9 INGRESSOS
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Quinta a domingo:

R$20,00 inteira e R$10,00 a meia entrada

O publico ainda tem a opção de doar 1kg de alimento não perecível pagar meia entrada, colaborando diretamente com a campanha de arrecadação de alimentos que
serão destinados a instituição de caridade. 

 

2.10 PUBLICO ALVO

Publico estimado: 120.000 (cento e vinte mil) pessoas, entre elas jovens e adultos, a partir de 18 anos.

 

2.11 PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Será realiza uma pesquisa de satisfação durante a realização do evento composta por questionário buscando informações diversas diretamente com o público
participante do evento durante os 4 dias.

A pesquisa será aplicada através da mobilização de voluntários, que irão abordar o público durante todo o período de realização do evento buscando atingir o maior
número de resultado para a pesquisa. A abordagem e foco da pesquisa é identificar informações que vão desde: a origem, recorte econômico, idade, profissão,
motivação de participar do evento, etc, das quais gerarão uma base de dados que serão de suma importância para o entendimento das necessidades para melhorias
para o evento, opinião do público, perfil do público participante, dados estáticos socioeconômicos, abrangência e localidade do publico atingido.

 

3.OBJETIVO

 

3.1 OBJETIVO GERAL

Objetiva difundir a música sertaneja em seus variados estilos, proporcionando contato com a música de raiz e a nova vertente do sertanejo, a população do Distrito
Federal e entorno.

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Gerar emprego e renda e a promoção de ações de incentivo ao desenvolvimento econômico do Distrito Federal;

Movimentar a cadeia a economia no DF para a valorização do protagonismo local com inclusão social e fortalecimento da cidadania;

Incentivar a promoção da produção cultural e artística brasiliense, com valorização de recursos humanos e de infraestrutura local;

 Estimular a produção de projetos artísticos comprometidos com a identidade cultural, visando contribuir com a profissionalização.

 

3.3 RESULTADOS ESPERADOS

 

Aplicar e apresentar resultados de pesquisa de satisfação;

Realizar a coleta para doação do alimento não perecível, e distribuir para instituição beneficente;

Gerar empregos e renda para a população do Distrito Federal;

Realizar programação artística dando a oportunidade para artistas locais.

 

3.4.PROGRAMAÇÃO DO EVENTO:

 

04/09 – Inicio da montagem do evento

06/09- Abertura da Granja 2018

06/09- Show com: Danilo & Daniel

07/09 – Show com: Henrique&Ruan

08/09 – Show com: Pedro Paulo & Matheus

09/09 – Show com: SPX – Só Pra Xamegar

09/09 - Encerramento da Granja 2018

10/09- Inicio da desmontagem do evento

11/09- Término da desmontagem.

 

Além disso, é prevista a contratação dos artistas:  Rio Negro & Solimões, Fernando & Sorocaba, Eduardo Costa.
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3.5 RESPONSABILIDADES DO INSTITUTO EU LIGO:

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. Obrigatoriamente o material deverá ser disponibilizado e aprovado pela equipe da Subsecretaria de Promoção e Marketing da
Secretaria Adjunta de Turismo;

2. Divulgação compartilhada do plano de mídia do evento, com a equipe da Subsecretaria de Promoção e Marketing da Secretaria Adjunta de Turismo, visando
à divulgação simultânea nas redes sociais;

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

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

5. Realização de pesquisa com o público do evento;

6. Em todos os eventos artísticos, culturais e esportivos promovidos diretamente ou patrocinados com dinheiro público, sejam inseridas placas informativas no
local, contendo, de forma visível e compreensível a todos, os dados relativos ao uso de tais recursos, em especial o órgão responsável pela contratação, a
pessoa física e/ou jurídica contratada, bem como os respectivos valores empenhados ou liquidados, se o caso.

Tal responsabilidade visa atender a recomendação conjunta:

Termo de Recomendação Conjunta nº 03/2017 – 6ª PRODEP/PROREGs do MINISTÉRIO Público do Distrito Federal e Territórios e que precisa ser acatada, link:

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

Tais obrigações foram alinhadas com as áreas da Secretaria Adjunta de Turismo e a Entidade.

 

3.6 PLANTA DO EVENTO

anexo

 

4. METAS E ETAPAS

De acordo com a Planilha GLOBAL apresentada, o projeto prevê outras fontes de recursos. As etapas e itens selecionadas para serem custeadas com os recursos
provindos da celebração do Termo de fomento estão diretamente ligados a Execução do projeto.

 

4.1 CRONOGRAMA DE TRABALHO

Meta 01- Planejamento e Pré-Produção

Período de Execução da Meta 01: 28/08/2018 à 09/09/2018

Etapa 1.2 Comunicação / Material Gráfico

Meta 02 – Realização e Execução

Período de Execução da Meta 02: 28/08/2018 à 30/08/2018

Etapa 2.1 Contratação de serviços de Estrutura

Meta 03 – Pós - Produção

Período de Execução da Meta 03: 10/09/2018 à 28/11/2018

Etapa 3.1 Prestação de Contas

Obs.: Referente a Metas e Etapas:  Meta 01 (1.1,1.3, 1.4 e 1.5) , Meta 02 (2.2) e Meta 03 ( 3.1) serão pagos através de outras fontes pagadoras, que será detalhado na
planilha Global.

 

4.2  INDICADORES DE MONITORAMENTO

 

Metas Indicadores de monitoramento Meios de verificação

Meta 01 – Etapa 1.2:Contratação de serviços necessários para a divulgação e comunicação
antes e durante o projeto

- Divulgação das atividades da
programação na imprensa;

- Aplicação da arte no material
(site, mídias sociais, material
gráfico e lonas);

- Monitoramento das atividades.

- Comprovação das Mídias

- Relação da equipe;

- Registros fotográficos

Meta 02 – Etapa 2.1: - Montagem da estrutura do
evento conforme projeto;

- Registro fotográfico e
videográfico das ações da
programação;
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Contratação de serviços necessários para a montagem, estrutura e logística do projeto. A meta
02 tem como objetivo a produção e execução de todas as ações relacionadas para o empenho
do plano de trabalho.

- Realização das atividades da
programação;

- Cópia de documentação de
licenças e alvarás

- Relatórios de produção.

- Fotos das equipes;

- Lista de presença das equipes.

- Comprovação da documentação
das licenças emitidas.

Meta 03

Pós-produção

 

- Prestação de contas;

- Confecção de relatórios de
registros fotográficos e
videográficos;

- Levantamento de valoração de
mídia, clipagem do evento;

- Prestação de contas final a
correalizadores, patrocinadores e
apoiadores;

 

5. DEMONSTRATIVO DE DESPESAS – TERMO DE FOMENTO

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID.
MEDIDA QTD       DIÁRIA UNIT VALOR

TOTAL FONTE

 

META 01 -  Planejamento e Pré-Produção

Etapa 1.2 - COMUNICAÇÃO / MATERIAL GRÁFICO 

1.2.1 CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE FOLDER 15X21 4/4CoresCouchê 150g UNIDADE 300.000 1 R$ 0,13 R$
39.000,00 TF

1.2.2

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

UNIDADE 881 1 R$ 30,00 R$
26.430,00 TF

1.2.3 Rádios HT: Locação de rádios comunicadores com alcance de até 8 Km, 02 baterias inclusas,
01 fone de ouvido e antena (10 dias de montagem e desmontagem e 10 dias de evento) Unidade 42 4 R$ 35,00 R$

5.880,00 TF

1.2.4 Cartaz - Confecção de IMPRESSÃO DE CARTAZ no formato A3 UNIDADE 12.000 1 R$ 1,77 R$
21.240,00 TF

TOTAL ETAPA 1.2 R$ 92.550,00

META 02 -  Realização e Execução

Etapa 2.1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTRUTURA

2.1.1

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO GEO SPACE18X16m: Locação com montagem e
desmontagem de palco, nas dimensões de 18 metros de frente por 16 metros de profundidade,
na altura variável de 1,00m a 2,00m, com piso e estrutura metálica tubular industrial e
tablados de 2,20 x 1,60mts em compensados de 20mm na cor preta encarpetado, com escada,
teto em duralumínio na forma de ¼ de esfera (tipo Geo Space), pé-direito de 5,50m de altura,
com cobertura em lona nightandday, 5 praticáveis reguláveis medindo no mínimo 2,0 x 1,0 x
,050m, com senário em groundstubolar 9x7mts, com abas laterais no formato de gol vertical
para suporte de som de sistema line, fechamento frontal com disciplinadores 1,50 X 1,00mts,
fundo e lateral em fechamento em placas metálicas 2,20 x 1,80mts, housemix para mesas de
PA e monitor, medindo no mínimo 5x5m tipo tenda, escada de acesso, 01 camarim 4,0 x
4,0mts em stand montável com tenda 5,0 x 5,0mts, com piso em chapa de compensado naval
encarpetado

UNIDADE 1 4 R$
16.000,00

R$
64.000,00 TF

2.1.2 Cobertura do tipo Galpão no formato duas águas, medindo 30 (trinta) metros de largura e
comprimento sendo de 20,00 (vinte metros) sendo em 04 módulos de 150m², 10,39 (dez
metros e trinta e nove centímetros) de altura central, pé direito lateral de 5 (cinco) metros. 
Fabricado em material de aço galvanizado a fogo e acabamentos com perfil em aço
galvanizado. Estrutura fixada ao piso por meio de Sapatas fixada com parafusos do tipo
Parabolts/ ponteiras de fixação e mão francesa em aço galvanizado.  A Estrutura é sustentada
em cabos de aços e esticadores no formato de X estaiada pela própria sapata com ponteiras
longas. Coberta (Teto e Lateral) em lonas do tipo Vinilica confeccionada em tecido sintético

UNIDADE 3 4 R$
18.320,00

R$
219.840,00

TF
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especial de alta tenacidade do tipo blackout com aditivos químicos auto extinguível, anti
mofo, anti fungos,e laca anti raios UV e IV com Bloqueador Solar, Não Inflamável.
Capacidade de Carga máxima por tesoura 500Kgf. Peso da Lona por m² 700g/m². Estrutura
fabricada de acordo com normas ABNT

2.1.3

Alambrado - Montagem, manutenção e desmontagem de Alambrado Disciplinador de
público – estrutura de alambrado em modulo de 2,00 x 1,00, do po grade metálica tubular,
fixados ao solo por pés tubulares com altura de 1,20m, com acabamento em pintura
metalizada na cor alumínio ou zincada.

Mts linear 1.250 4 R$ 4,00 R$
20.000,00 TF

2.1.4

Locação de Tenda Pirâmide 10,00x10,00: medindo 10,00 x 10,00 (COM CALHA) 4 águas
com armação em ferro quadrado galvanizado dotadas com calhas metálicas e revesda em lona
de PVC Branca an-chama, com altura mínima de 2 metros e máxima de 3 metros de seus pés
de sustentação, estaqueadas com cabos de aço e estacas arredondadas de no mínimo 40 cm de
profundidade.

UNIDADE 50 4 R$
450,00

R$
90.000,00 TF

2.1.5

Locação de Sistema de Sonorização de Mega Porte - 02 mesa digital 56 canais de entrada ,
equalização paramétrica , compressor , gate, equalizador por canal , 16 canais de saída com
equalizador gráfico , compressor ( Yamaha 5 DRH , Soundcra Vi 6, Digidesigner Mix Rack ,
Digico SD 8, Midas Pro 6); 01 computador com soware de gerenciamento do sistema e
sowaresmart Live; 01 microfone calibrado para alinhamento do sistema; Rack drive composto
por processador digital com 4 entradas e 12 saídas ( Dolby Lake Contour, Drive Rack DBX,
XTA 448, Dolby 226); Sistema de PA composto por 12 elementos / caixas por lado - L/ R ,
LineArrayTree Way , passivo com 2 falantes de 10", 12" ou 15" para as frequências graves , 2
falantes 6,5", 8" , 9" ou 10" para as frequências médias e 1 drive para as altas frequências;
Sistema de front fill composto por 4 caixas LineArrayTree Way , passivo com 2 falantes de
10", 12" ou 15" para as frequências graves , 2 falantes 6,5", 8" , 9" ou 10" para as
frequências...

UNIDADE 1 4 R$
25.000,00

R$
100.000,00TF

2.1.6
Locação de Sistema de Iluminação de Mega Porte-composto por 30 par 64; 20 Par LEDs;
30 Movingheads; 4 mini bruts; 2 Canhões Seguidores; 5 Elipse downs; Equipes de montagem,
operação e desmontagem.

UNIDADE 1 4 R$
12.400,00

R$
49.600,00 TF

2.1.7 Locação de Fechamento - Placas Cegas - metro linear Mts linear 5.000 4 R$ 4,00 R$
80.000,00 TF

2.1.8

LOCAÇÃO DE OCTANORME, placas TS brancas, com perfis em alumínio, lâmpadas spot
lights de 100 W, na razão de uma para cada três metros quadrados de estande, um ponto de
iluminação de bivolt, disjuntor protetor de circuito, carpete tipo forração na cor grafite
aplicado diretamente no piso elevado de madeirite impermeável de aproximadamente 5 cm a
ser fornecido pela empresa, testeira com o nome do expositor em letra Helvétrica normal, em
vinil preto.

M² 2.000 4 R$ 75,00 R$
600.000,00TF

2.1.9

LOCAÇÃO DE BARRICADA - Montagem, manutenção e desmontagem de Barricada de
contenção de público – estrutura de grade de barricada do po alto-sustentável, medindo 1,00m
x 1,00 fixadas uma as outras por pinos metálicos de aço contra pinados e parafusos, com mão
de força, fabricada em quadros metálicos de duralumínio, revesdo em chapa na base e na parte
frontal. Metro linear

Mts linear 100 4 R$ 19,00 R$
7.600,00 TF

2.1.10

LOCAÇÃO DE TELÕES DE LED Alta Definição fundo de palco (m²) - 12x4 metros -
Painéis de LED modular com gabinetes slim fabricados em alumínio fundido e com peso
inferior a 56 Kgf/m2, painéis do po SMD (3 in 1) ou RGB, com resolução (dotpitch) entre
8mm e 16mm real, taxa de refresh rate de no mínimo 800Hz, temperatura de cor entre 8000K
+ ou – 1000K, ângulo de visão mínimo de 140 graus e brilho de 5.000 NITS, painéis dotados
de sistema de hanging (sustentação) compostos de bumper e hastes vercais em alumínio com
resistência mecânica a tração de no mínimo 260Mpa, com encaixes macho e fêmea
comparlhado em linhas vercais, com capacidade de sustentar em cada apoio até 500 kgf.

M² 100 4 R$
350,00

R$
140.000,00TF

2.1.11 LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS - estruturas de Q30 para
Delays e Sinalização (Metro linear) Mts linear 1.100 4 R$ 31,00 R$

136.400,00TF

                                                                                                                                        TOTAL ETAPA 2.1 R$ 1.507.440,00

                                                                                                                                      TOTAL META 1 e 2 R$ 1.599.990,00

 

6. FISICO E FINANCEIRO

META ETAPA DESCRIÇÃO CONCEDENTE CONVENENTE

1 Meta 01 - PLANEJAMENTO E PRÉ PRODUÇÃO
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1.1 Recursos Humanos R$0,00 R$0,00

1.2 Comunicação / Material Gráfico R$ 92.550,00 R$ 0,00

1.3 Comunicação Digital / Imprensa R$0,00 R$ 0,00

1.4 Cachê R$0,00 R$ 0,00

1.5
Liberação do Evento

 
R$0,00 R$ 0,00

 Meta 02 - REALIZAÇÃO E EXECUÇÃO

 

2

2.1 Contratação de serviços de Estrutura R$ 1.507.440,00 R$ 0,00

2.2 Serviços Gerais R$0,00 R$ 0,00

Meta 03 - PÓS-PRODUÇÃO

3 3.1 Contratação de serviços para elaboração de contratos e para finalização do projeto R$0,00 R$ 0,00

                                                                                                                                                             TOTAL R$ 1.599.990,00 R$ 0,00

 

7. PLANO DE APLICAÇÃO

Código Especificação Total

Meta 01 - PLANEJAMENTO E PRÉ PRODUÇÃO

 Recursos Humanos R$0,00

335041 Comunicação / Material Gráfico R$92.550,00

 Comunicação Digital / Imprensa R$0,00

 Cachê R$0,00

 Liberação do Evento R$0,00

Meta 02 - REALIZAÇÃO E EXECUÇÃO

335041 Contratação de serviços de Estrutura    R$1.507.440,00

 Serviços gerais R$0,00

Meta 03 - PÓS-PRODUÇÃO

 Contratação de serviços para elaboração de contratos e para finalização do projeto R$0,00

TOTAL GERAL R$ 1.599.990,00

 

8.CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Meta Etapa Descrição AGOSTO/2018 SETEMBRO/2018

 

 

Meta 01 - Planejamento e Pré produção
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1

1.1 Recursos Humanos R$0,00 R$0,00

1.2 Comunicação / Material Gráfico R$92.550,00 R$ 0,00

1.3 Comunicação Digital / Imprensa R$0,00 R$ 0,00

1.4
Cachê

 
R$0,00 R$ 0,00

1.5
Liberação do Evento

 
R$0,00 R$ 0,00

 Meta 02 – Realização e Execução

 

2

2.1 Contratação de serviços de Estrutura R$1.507.440,00 R$ 0,00

2.2 Serviços gerais R$0,00 R$ 0,00

Meta 03 – Pós - produção

3 3.1 Contratação de serviços para elaboração de contratos e para finalização do projeto R$0,00 R$ 0,00

                                                                                TOTAL R$ 1.599.990,00 R$ 0,00

 

9.PLANILHA GLOBAL DE RECEITAS E DESPESAS

ITEM DESCRIÇÃO UNID.
MEDIDA QTD       DIÁRIA VALOR

UNIT
VALOR
TOTAL FONTE

Meta 01 - Planejamento e Pré produção

 1.1 Etapa 1.1 - Recursos Humanos       

1.1.1
Gestão financeira - Contratação de profissional responsável pela coordenação dos
cronogramas, planos de trabalhos e estratégias administravas traçadas pela Direção
Geral, Direção Executiva e Direção Administrava.(Unidade de medida: diária/12h)

UNID/
SEMANA 1 4 R$

2.618,00
R$
10.472,00 OF

1.1.2

Coordenador de Infraestrutura/técnico: contratação de profissional com atribuições
para coordenar a execução controle de montagem e desmontagem de todas as estruturas
que compõe o evento, bem como o controle de cronograma de montagem e de equipe
geral atendendo todos os prazos estabelecidos no plano de trabalho. (Unidade de medida:
diária/12h)

UNID/
DIÁRIA 1 8 R$ 920,00 R$

7.360,00 OF

1.1.3
Coordenador de Logística:Contratação de profissionais responsáveis pela logísca do
projeto: Alimentação, hospedagem e passagens com experiência comprovada. (Unidade
de medida: diária/12h)

UNID/
SEMANA 1 4 R$

1.200,00
R$
4.800,00 OF

1.1.4 Coordenador de Portaria - Contratação de profissionais responsáveis pela organização,
e coordenação da portaria do evento. (Unidade de medida: diária/12h) UNID/DIÁRIA 5 4 R$ 850,00 R$

17.000,00 OF

1.1.5

Coordenador de Patrimônio - Contratação de profissional responsável pela
organização, preservação e manutenção de todo o patrimônio do evento, levantamento e
controles de estoques, entradas e saídas de materiais com experiência comprovada
(Unidade de medida: diária/12h)

UNID/
SEMANA 1 4 R$

1.750,00
R$
7.000,00 OF

1.1.6 Assistente de Produção (direção geral): profissional responsável por assistenciar a
direção geral (Unidade de medida: diária/12h)

UNID/
SEMANA 1 6 R$ 770,00 R$

4.620,00 OF

1.1.7
Assistente Administravo / financeiro - Contratação de profissional especializados para
assistenciar à coordenação administrava com experiência comprovada. (Unidade de
medida: diária/12h)

UNID/
SEMANA 1 6 R$

1.020,00
R$
6.120,00 OF
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1.1.8 Assistente de produção (Patrimônio): Contratação de Serviços especializados para
assisr à Coordenação de Patrimônio com experiência comprovada. (Unidade de medida:
diária/12h)

UNID/
SEMANA

1 2 R$
1.200,00

R$
2.400,00

OF

1.1.9

Coordenação administrava: Contratação de profissional responsável pela coordenação
dos cronogramas, planos de trabalhos, acompanhamento processual instucional,
estratégias administravas em consonância com as avidades traçadas pela Direção Geral,
produção Execuva e gestão financeira. (Unidade de medida: diária/12h

UNID/
SEMANA 1 2 R$

2.618,06
R$
5.236,12 OF

1.1.10 Apresentador - Contratação de profissional especializado em locução de eventos de
grande porte. (Unidade de medida: diária/06h)

UNID/
DIÁRIA 1 4 R$

1.500,00
R$
6.000,00 OF

                                                                                                                    SUB TOTAL ETAPA 1.1 R$ 71.008,12

1.2 Etapa 1.2 - COMUNICAÇÃO / MATERIAL GRÁFICO 

1.2.1 CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE FOLDER15X21 4/4Cores Couchê 150g UNIDADE 300.000 1 R$ 0,13 R$
39.000,00 TF

1.2.2

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

UNIDADE 881 1 R$ 30,00 R$
26.430,00 TF

1.2.3
Rádios HT: Locação de rádios comunicadores com alcance de até 8 Km, 02 baterias
inclusas, 01 fone de ouvido e antena (10 dias de montagem e desmontagem e 10 dias de
evento)

SERVIÇO 42 4 R$ 35,00 R$
5.880,00 TF

1.2.4 Cartaz - Confecção de IMPRESSÃO DE CARTAZ no formato A3 UNIDADE 12.000 1 R$1,77 R$
21.240,00 TF

                                                                                                                     SUB TOTAL ETAPA 1.2 R$ 92.550,00

1.3 Etapa 1.3 COMUNICAÇÃO DIGITAL / IMPRENSA

1.3.1

Assessoria de imprensa e comunicação - Promoção do relacionamento com a
imprensa, fazendo o intercâmbio entre os jornalistas e os organizadores, bem como entre
os jornalistas e as assessorias dos arstas que se apresentarão no Evento. Apresentação da
estrutura do evento aos jornalistas e acompanhamento da mídia em deslocamentos para a
produção de conteúdo jornalísco, com indicação de oportunidades de imagens e de
contato com fontes e personagens de relevância à pauta executada. Serviço DE PRESS
RELEASE: - Elaboração de releases: entre aviso de pautas, press releases e balanços da
agenda. Os temas a serem abordados são: estrutura do evento, atrações e programação
diária da exibição pública, além de dados sobre a cidade, impacto econômico do evento
para Brasília, entre outros assuntos.

SERVIÇO 1 1 R$
21.600,00

R$
21.600,00 OF

1.3.2 Registro Fotográfico - Contratação de Profissionais especializados para trabalhar como
Fotografo, com experiência comprovada em registro de eventos. UNID/DIÁRIA 3 4 R$ 380,00 R$

4.560,00 OF

1.3.3 Criação de VT 15" para veiculação em redes sociais e pílulas videográficas de
lançamento SERVIÇO 1 1 R$

8.000,00
R$
8.000,00 OF

1.3.4 Designer: profissional responsável pela criação da idendade visual, peças de divulgação
e aplicação em todas as peças publicitárias

UNID/
SEMANA 1 2 R$

2.500,00
R$
5.000,00 OF

1.3.5 Outdoor / front light - Impressão/Instalação (1 quinzena) UNIDADE 10 2 R$
2.000,00

R$
40.000,00 OF

1.3.6 Veiculação de VT para TV - Inserção em TV local INSERÇÃO INSERÇÃO 10 1 R$
3.956,00

R$
39.560,00 OF

1.3.7

Lona viníica (com instalação): 08 placas de sinalização externa cada uma medindo
1x1,50m totalizando 12 m²; 26 placas de sinalização de banheiros masculino e feminino
medindo 1m² cada totalizando 26m²; 10 placas saída de emergência medindo 1,5m2
totalizando 15m²; Lona Front bem-vindo medindo 27m²; Pórco estacionamento para
vagas preferenciais (idosos e deficientes) medindo 6m²; Placa primeiros socorros adm.
medindo 3m²; Placa primeiros socorros arena medindo 8m²; Placa banheiros arena
medindo 8m²; 03 Totens patrocinadores medindo 4m2 cada totalizando 12m²; 02
backdrops patrocinadores medindo 6 m2 cada totalizando 12m²; 01 Lona balcão
administração 7,1x1,5m totalizando 10,25m²; 04 Mapa operacional medindo 1x1,5m

M² 120 1 R$ 56,00 R$
6.720,00 OF
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1.3.8 Criação e produção de SPOT de rádio (30 segundos) locução e trilha - Produção SERVIÇO 1 1 R$
1.200,00

R$
1.200,00

OF

                                                                                                                     SUB TOTAL ETAPA 1.3 R$ 126.640,00

 1.4 Etapa 1.4 - CACHÊ  

1.4.1 ATRAÇÃO NACIONAL 1 - Contratação de bandas nacionais para apresentação
durante a programação musical.

UNIDADE/
CACHÊ 1 1 R$

120.000,00
R$
120.000,00BL

1.4.2 ATRAÇÃO NACIONAL 2 - Contratação de bandas nacionais para apresentação
durante a programação musical.

UNIDADE/
CACHÊ 1 1 R$

140.000,00
R$
140.000,00OF

1.4.3 BANDA REGIONAL 1 - Contratação de banda local, de grande repercussão para
apresentação durante a programação musical

UNIDADE/
CACHÊ 1 1 R$

30.000,00
R$
30.000,00 OF

1.4.4 ATRAÇÃO REGIONAL 2 - Contratação de bandas nacionais para apresentação
durante a programação musical.

UNIDADE/
CACHÊ 1 1 R$

60.000,00
R$
60.000,00 OF

1.4.5 BANDA REGIONAL 3 - Contratação de banda local, de grande repercussão para
apresentação durante a programação musical

UNIDADE/
CACHÊ 1 1 R$

30.000,00
R$
30.000,00 OF

1.4.6 BANDA REGIONAL 4 - Contratação de banda local, de grande repercussão para
apresentação durante a programação musical

UNIDADE/
CACHÊ 1 1 R$

30.000,00
R$
30.000,00 OF

1.4.7 DJS - Contratação de Djs para apresentação na programação dos espaços Moto Bar e
Palco Saloon Brasília.

UNIDADE/
CACHÊ 2 4 R$ 600,00 R$

4.800,00 OF

                                                                                                                      SUB TOTAL ETAPA 1.4 R$ 414.800,00

 1.5 Etapa 1.5 - LIBERAÇÃO DO EVENTO      

1.5.1 Alvará: licenças e alvarás (Despachante) SERVIÇO 1 1 R$
10.000,00

R$
10.000,00 OF

1.5.2 Seguro Serviço SERVIÇO 1 1 R$
20.000,00

R$
20.000,00 OF

1.5.3 ECAD (estimado) TAXA 1 1 R$
25.000,00

R$
25.000,00 OF

                                                                                                                      SUB TOTAL ETAPA 1.5 R$ 55.000,00

                                                                                                        TOTAL GERAL META 1  R$ 759.998,12

Meta 02 - REALIZAÇÃO E EXECUÇÃO

Etapa 2.1 - Contratação de serviços de Estrutura 

2.1.1

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO GEO SPACE 18X16m: Locação com
montagem e desmontagem de palco, nas dimensões de 18 metros de frente por 16 metros
de profundidade, na altura variável de 1,00m a 2,00m, com piso e estrutura metálica
tubular industrial e tablados de 2,20 x 1,60mts em compensados de 20mm na cor preta
encarpetado, com escada, teto em duralumínio na forma de ¼ de esfera (tipo Geo Space),
pé-direito de 5,50m de altura, com cobertura em lona night and day, 5 praticáveis
reguláveis medindo no mínimo 2,0 x 1,0 x ,050m, com senário em grounds tubolar
9x7mts, com abas laterais no formato de gol vertical para suporte de som de sistema line,
fechamento frontal com disciplinadores 1,50 X 1,00mts, fundo e lateral em fechamento
em placas metálicas 2,20 x 1,80mts, house mix para mesas de PA e monitor, medindo no
mínimo 5x5m tipo tenda, escada de acesso, 01 camarim 4,0 x 4,0mts em stand montável
com tenda 5,0 x 5,0mts, com piso em chapa de compensado naval encarpetado

UNIDADE 1 4 R$
16.000,00

R$
64.000,00 TF

2.1.2 Cobertura do tipo Galpão no formato duas águas, medindo 30 (trinta) metros de
largura e comprimento sendo de 20,00 (vinte metros) sendo em 04 módulos de 150m²,
10,39 (dez metros e trinta e nove centímetros) de altura central, pé direito lateral de 5
(cinco) metros.  Fabricado em material de aço galvanizado a fogo e acabamentos com
perfil em aço galvanizado. Estrutura fixada ao piso por meio de Sapatas fixada com
parafusos do tipo Parabolts/ ponteiras de fixação e mão francesa em aço galvanizado.  A
Estrutura é sustentada em cabos de aços e esticadores no formato de X estaiada pela

UNIDADE 3 4 R$
18.320,00

R$
219.840,00

TF
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própria sapata com ponteiras longas. Coberta (Teto e Lateral) em lonas do tipo Vinilica
confeccionada em tecido sintético especial de alta tenacidade do tipo blackout com
aditivos químicos auto extinguível, anti mofo, anti fungos,  e laca anti raios UV e IV
com Bl oqueador Solar, Não Inflamável. Capacidade de Carga máxima por tesoura
500Kgf. Peso da Lona por m² 700g/m². Estrutura fabricada de acordo com normas
ABNT

2.1.3

Alambrado - Montagem, manutenção e desmontagem de Alambrado Disciplinador de
público – estrutura de alambrado em modulo de 2,00 x 1,00, do po grade metálica
tubular, fixados ao solo por pés tubulares com altura de 1,20m, com acabamento em
pintura metalizada na cor alumínio ou zincada.

Mts linear 1.250 4 R$ 4,00 R$
20.000,00 TF

2.1.4

Locação de Tenda Pirâmide10,00x10,00: medindo 10,00 x 10,00 (COM CALHA) 4
águas com armação em ferro quadrado galvanizado dotadas com calhas metálicas e
revesda em lona de PVC Branca an-chama, com altura mínima de 2 metros e máxima de
3 metros de seus pés de sustentação, estaqueadas com cabos de aço e estacas
arredondadas de no mínimo 40 cm de profundidade.

UNIDADE 50 4 R$ 450,00 R$
90.000,00 TF

2.1.5

Locação de Sistema de Sonorização de Mega Porte - 02 mesa digital 56 canais de
entrada , equalização paramétrica , compressor , gate, equalizador por canal , 16 canais
de saída com equalizador gráfico , compressor ( Yamaha 5 DRH , Soundcra Vi 6,
Digidesigner Mix Rack , Digico SD 8, Midas Pro 6); 01 computador com soware de
gerenciamento do sistema e soware smart Live; 01 microfone calibrado para alinhamento
do sistema; Rack drive composto por processador digital com 4 entradas e 12 saídas (
Dolby Lake Contour, Drive Rack DBX, XTA 448, Dolby 226); Sistema de PA composto
por 12 elementos / caixas por lado - L/ R , Line Array Tree Way , passivo com 2 falantes
de 10", 12" ou 15" para as frequências graves , 2 falantes 6,5", 8" , 9" ou 10" para as
frequências médias e 1 drive para as altas frequências; Sistema de front fill composto por
4 caixas Line Array Tree Way , passivo com 2 falantes de 10", 12" ou 15" para as
frequências graves , 2 falantes 6,5", 8" , 9" ou 10" para as frequências...

UNIDADE 1 4 R$
25.000,00

R$
100.000,00TF

2.1.6
Locação de Sistema de Iluminação de Mega Porte  -composto por 30 par 64; 20 Par
LEDs; 30 Moving heads; 4 mini bruts; 2 Canhões Seguidores; 5 Elipse downs; Equipes
de montagem, operação e desmontagem.

UNIDADE 1 4 R$
12.400,00

R$
49.600,00 TF

2.1.7 Locação de Fechamento - Placas Cegas - metro linear Mts linear 5.000 4 R$ 4,00 R$
80.000,00 TF

2.1.8

LOCAÇÃO DE  OCTANORME, placas TS brancas, com perfis em alumínio,
lâmpadas spot lights de 100 W, na razão de uma para cada três metros quadrados de
estande, um ponto de iluminação de bivolt, disjuntor protetor de circuito, carpete tipo
forração na cor grafite aplicado diretamente no piso elevado de madeirite impermeável
de aproximadamente 5 cm a ser fornecido pela empresa, testeira com o nome do
expositor em letra Helvétrica normal, em vinil preto.

M² 2.000 4 R$ 75,00 R$
600.000,00TF

2.1.9

LOCAÇÃO DE BARRICADA - Montagem, manutenção e desmontagem de Barricada
de contenção de público – estrutura de grade de barricada do po alto-sustentável,
medindo 1,00m x 1,00 fixadas uma as outras por pinos metálicos de aço contra pinados e
parafusos, com mão de força, fabricada em quadros metálicos de duralumínio, revesdo
em chapa na base e na parte frontal. Metro linear

Mts linear 100 4 R$ 19,00 R$
7.600,00 TF

2.1.10

LOCAÇÃO DE TELÕES DE LED Alta Definição fundo de palco (m²) - 12x4 metros -
Painéis de LED modular com gabinetes slim fabricados em alumínio fundido e com peso
inferior a 56 Kgf/m2, painéis do po SMD (3 in 1) ou RGB, com resolução (dot pitch)
entre 8mm e 16mm real, taxa de refresh rate de no mínimo 800Hz, temperatura de cor
entre 8000K + ou – 1000K, ângulo de visão mínimo de 140 graus e brilho de 5.000
NITS, painéis dotados de sistema de hanging (sustentação) compostos de bumper e
hastes vercais em alumínio com resistência mecânica a tração de no mínimo 260Mpa,
com encaixes macho e fêmea comparlhado em linhas vercais, com capacidade de
sustentar em cada apoio até 500 kgf.

M² 100 4 R$ 350,00 R$
140.000,00TF

2.1.11 LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS - estruturas de Q30
para Delays e Sinalização (Metro linear) Mts linear 1.100 4 R$ 31,00 R$

136.400,00TF

2.1.12

GRUPO GERADOR SINGULAR DE 250KVA - Com potência máxima em regime de
trabalho de 250 KVA´s - com combusvel, operador e cabos elétricos para ligação até
50mt do local do evento, Período de funcionamento de no máximo 12h. - Nota: Unidade
de medida (Diária de 12h).

UNID/DIÁRIA 5 4 R$
2.200,00

R$
44.000,00 OF

2.1.13 Decoração e locação diária de mobiliários e equipamentos para Camarins Locação de
material para decoração e ambientação de espaço para o evento  GRANJA 2018. SERVIÇO 1 4 R$

5.000,00
R$
20.000,00 OF

2.1.14 Montagem, manutenção e desmontagem de 20 caixas Intermediárias de Distribuição
Elétrica com barramento sendo: (03 fases, neutro e terra), Painel com Grau de Proteção
IP65; Proteção Externa: Envelopamento em aço comproteção ao tempo. Proteção

SERVIÇO 1 20 R$ 500,00 R$
10.000,00

OF
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interna: Policarbonato com 4mm de espessura e quadro com disjuntores adequados para
atender as demandas. Instalação e manutenção pelo período de 6 dias.

                                                                                                                        SUB TOTAL ETAPA 2.1 R$ 1.581.440,00

 2.2 Etapa 2.2 - Serviços Gerais       

2.2.1 Carregadores Montagem e desmontagem - Auxiliar no carregamento de caixas de
demais itens necessários (Unidade de medida: diária/12h) UNID/DIÁRIA 20 4 R$ 130,00 R$

10.400,00 OF

2.2.2 Auxiliar de limpeza (Serviço de limpeza 24h - TIPO 02) - Prestação de serviços gerais
de limpeza, conservação, higienização das áreas de circulação do evento UNID/DIÁRIA 60 4 R$ 120,00 R$

28.800,00 OF

2.2.3

Posto de Primeiros Socorros (Somente Equipe e insumos) - Plantão de 24h,
compreendendo: 2 enfermeiros com experiência comprovada em pronto atendimento
emergencial (primeiros socorros), macas, cadeiras de rodas, suportes para soro, mesas de
pvc com cadeiras de PVC, kit primeiros socorros, medidor de pressão, desfibrilador,
recipiente para lixo hospitalar.

UNID/DIÁRIA 1 4 R$ 834,00 R$
3.336,00 OF

2.2.4 Brigadistas: contratação de brigadista para salvaguarda e atedimento ao público UNID/DIÁRIA 8 4 R$ 160,00 R$
5.120,00 OF

2.2.5 Segurança de Eventos -Serviço de Segurança desarmado (segurança de eventos) -
(Unidade de medida: diária/12h). UNID/DIÁRIA 50 4 R$ 160,00 R$

32.000,00 OF

2.2.6
Ambulância UTI MÓVEL - Fornecimento de ambulância para plantão de primeiros
socorros, compreendendo: ambulância UTI com motorista Socorrista, Médico Clinico
Geral e Enfermeiro (Unidade de medida: diária/12h).

SERVIÇO 1 4 R$
1.800,00

R$
7.200,00 OF

2.2.7
Ambulância UTE MÓVEL - Fornecimento de AMBULÂNCIA DE PRIMEIROS
SOCORROS UTE com motorista Socorrista, e Enfermeiro (Unidade de medida:
diária/12h).

SERVIÇO 2 4 R$
1.150,00

R$
9.200,00 OF

                                                                                                                        SUB TOTAL ETAPA 2.2 R$ 96.056,00

                                                                                                        TOTAL GERAL META 2 R$ 1.677.496,00

Meta 03 - PÓS-PRODUÇÃO

Etapa 3.1 Contratação de serviços para elaboração de contratos e para finalização do projeto

3.1.1 Contador - Contratação de profissional competente para organização da documentação
contábil do projeto. SERVIÇO 1 4 R$ 170,00 R$ 680,00  OF

3.1.2 Secretaria - Contratação de profissional com experiência em secretária para organização
de documentos, arquivos, atendimento e demais ações. SERVIÇO 1 4 R$ 700,00 R$

2.800,00  OF

3.1.3 Advogado - Contratação de profissional com OAB para assessoria jurídica do projeto. SERVIÇO 1 8 R$ 800,00 R$
6.400,00  OF

                                                                                                           TOTAL GERAL META 3  R$  9.880,00

                                                                                                                              TOTAL META 1,2 e 3  R$ 2.447.374,12

 RECORTE POR FONTE VALOR  

 TF –TERMO DE FOMENTO R$ 1.599.990,00  

 OF – OUTRAS RECEITAS  R$ 727.384,12  

 BL - BILHETERIA R$ 120.000,00  

 TOTAL GLOBAL  R$ 2.447.374,12  

Informamos para dos devidos fins que todos os cachês são colocados, isso agrega hospedagem, alimentação e transporte dos artistas.
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10. DECLARAÇÕES

10.1 Declaração de Art. 18 do Decreto Nº 37.843, de 13 de Dezembro de 2016, Itens V e VI

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 mesmossão 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 Artigo, esclarecemos:

V - Informamos que toda a mão de obra contratada será via prestação de serviços, através de contrato temporário e emissão de nota fiscal, não havendo nenhuma
responsabilidade sobre os valores de tributos e encargos cobrados para a empresa contratante. Por não existir 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 tipo de valor rescisório e trabalhista a ser pago no final do projeto.

 

10.2 Declaração de Não Aferição de Lucro

Conforme detalhado nas planilhas orçamentárias enviadas todas as receitas do projeto serão integralmente destinadas ao custeio do PROJETO GRANJA
2018 demonstrando um benefício para o Estado, pois não haverá lucro algum para o INSTITUTO EU LIGO com a organização do evento, ocasião em que, havendo
recursos excedentes, esses serão transpassados aos cofres do Distrito Federal, em sua integralidade.

 
10. DECLARAÇÃO

 

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

Pede deferimento,

 

Brasília, 28 de Agosto de 2018
 

Marco Antônio Santos Wanderlei

 

11. APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE

Aprovo o presente Plano de Trabalho

                   Brasília, 28/08/2018.
Sandro Bernardo da Cunha Castello Branco

Subsecretário de Promoção e Marketing
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