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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: UNISOL - Central de Cooperativas e Empreendimentos
Solidários

CGC/MF:

07.293.586/0001-79

Endereço: Travessa Monteiro Lobato, 95 - 1º Andar

Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 09721-140
DDD/Telefone:

+55 11 4930 7400

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

Nome do Responsável: Leonardo Penafiel Pinho CPF: 268.682.798-09

CI / Órgão Expedidor:

26.155.850 - X - SSP/SP
Cargo/Função: Presidente Matrícula: 

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto

VI CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE MENTAL

 

Início do Período de Execução

31/08/2018 a 31/10/2018

Local:   Centro de Convenções Ulysses Guimarães - Brasília-DF

Identificação do Objeto

O 6º Congresso Brasileiro de Saúde Mental será realizado no período de 02/09/2018  a 04/09/2018, no Centro de
Convenções Ulysses Guimarães.

Apresentação da Instituição

A UNISOL BRASIL tem como missão organizar, representar e articular de forma ampla e transparente as cooperativas,
associações e outros empreendimentos autogestionários da economia solidária, resgatando e promovendo a
intercooperação, a igualdade social e econômica, a dignidade humana e o desenvolvimento sustentável.

Conselhos e Fóruns com Participação da UNISOL BRASIL

Conselho de Desenvolvimento Social – CDES.
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Conselho Nacional de Economia Solidária – CNES.

Conselho Nacional dos Direitos Humanos – CNDH

Fórum Brasileiro de Economia Solidária – FBES.

Câmara do Cooperativismo – MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento).

Conselho Nacional de Segurança Alimentar – CONSEA.

Presidência do Conselho Municipal de Drogas - COMUDA SP.

Conselho Estadual de Direitos Humanos - CONDEPE SP.

Fórum Paulista de Economia Solidária.

Coordenação Executiva da Rede Estadual de Saúde e ECOSOL – SP.

Comitê Gestor do Programa Nacional de Apoio ao Cooperativismo Social.

Frente Estadual e Nacional de Drogas.

CICOPA – União de Cooperativas do Ramo Trabalho.

ICA/ACI – Aliança Cooperativa Internacional.

RECM – Reunião Especializada de Cooperativas do MERCOSUL.

 Internacional

A Unisol Brasil atua com base no conceito do cooperativismo sobretudo com princípios colaborativos, dessa forma a
entidade avalia a participação internacional como parte fundamental da construção de uma sociedade cooperativa e justa,
onde aqueles que por nós estão representados possam também atuar dentro de um modelo cooperativo e sustentável de
produção com rendimentos igualitários.

Com o avanço brasileiro nas questões de Política Externa dos últimos 10 anos a Unisol Brasil buscou acompanhar essa
desenvoltura do cenário político internacional, contudo com uma atenção especial aos países vizinhos ao Brasil. Sendo
assim, essa entidade devido a suas bandeiras de luta foi contemplada com a ampliação na participação em diversas atuações
internacionais, entre elas a atual presidência da CICOPA Américas (União das Cooperativas de Trabalho das Américas)
cargo ocupado pelo presidente da Unisol Brasil Sr. Arildo Mota Lopes e dentre outras como a Aliança Internacional de
Cooperativas a nível mundial e a participação na Reunião Especializada de Cooperativas do MERCOSUL.

Experiência Institucional

 Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA/Secretaria de Desenvolvimento Territorial – SDT

 1)        Contrato de Repasse nº 0268207-44/2008 - Vigência: de dezembro/08 a dezembro/2014

Objeto: fortalecimento dos EES nos territórios rurais, por meio do desenvolvimento de assessoria técnica, consultorias
pontuais e realização de Planos de Negócios e Planejamento estratégico.

 2)        Contrato de Repasse nº0307912/2009 - Vigência: dezembro/2009 a dezembro/2015

Objeto: instalação e operacionalização de 13 BSC (Bases de Serviço de Apoio à comercialização); realização de
diagnósticos setoriais; promoção de seminários estaduais e nacionais voltados para a economia solidária, de feiras e
eventos, intercâmbios entre empreendimentos; desenvolvimento de assessorias e consultorias técnicas; e processos de
formação e/ou capacitação.

 Secretaria Nacional de Economia Solidária – SENAES / Ministério do Trabalho e Emprego – MTE

 1)    Convênio nº702457/2008 - Vigência: dezembro/2008 a maio/2012.

Objeto: constituição e fortalecimento de redes de cooperação; consolidação de redes setoriais e cadeias produtivas;
desenvolvimento de consultorias e assessorias técnicas junto aos EES; e realização de seminários.

2)    Convênio nº751688/2010 - Vigência: dezembro/2010 a março/2016
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Objeto: fortalecimento de empresas recuperadas (ER) por meio do desenvolvimento de consultorias e assessorias técnicas;
realização de encontros e seminários; desenvolvimento de processos de inovação produtiva, gerencial e novos produtos.

3)    Convênio nº723646/2009 - Vigência: dezembro/2009 a dezembro/2013

Objeto: desenvolvimento local e fortalecimento de EES da região Sudeste por meio da disponibilização de assessores
técnicos e agentes locais; realização de seminários e participação em eventos.

4)    Convênio nº776121/2012 - Vigência: dezembro/2012 a dezembro/2016

Objeto: Implementar ações de apoio às Redes de Cooperação Solidária nos processos de gestão, planejamento e controle
social, buscando ampliar e qualificar a estratégia de desenvolvimento territorial com foco na dinâmica do Programa Brasil
Sem Miséria do Governo Federal.

5)    Termo de Fomento nº 014/2017 – SICONV nº 852904/2017 - Vigência: dezembro/2017 a dezembro/2019

Objeto: Promover a eficácia econômica e organizativa das 17 Redes de Cooperação Solidária, visando seu fortalecimento e
a sua organização, alinhados com o desenvolvimento territorial sustentável e autonomia econômica das mulheres, como
estratégia de promoção da igualdade de gênero, protagonismo das mulheres e o pleno exercício de cidadania da mulher.

Fundação Banco do Brasil – FBB

1)    Convênio nº 6404 - Vigência: dezembro/2006 a novembro/2009

Objeto: constituição e fortalecimento da cadeia de biojóias por meio do desenvolvimento de consultorias e assessorias
técnicas; investimento em equipamentos de trabalho; e processos de capacitação técnica.

2)    Convênio nº 6464 - Vigência: dezembro/2006 a novembro/2009

Objeto: fortalecimento da cadeia produtiva Justa Trama por meio do desenvolvimento de consultorias e assessoria técnica;
investimento em equipamentos de trabalho; e processos de capacitação técnica.

3)    Convênio nº 6465 Vigência: dezembro/2006 a novembro/2009

Objeto: fortalecimento de empresas recuperadas (ER) por meio do desenvolvimento de consultorias e assessorias técnicas;
e realização de encontros e seminários.

4)    Convênio nº 8496 - Vigência: fevereiro/2009 a fevereiro/2010

Objeto: desenvolvimento de assessorias e consultorias técnicas e aquisição de equipamentos para empreendimentos das
UF: SP, PE, RS e RS.

5)    Convênio nº 9484 - Vigência: dezembro/2009 a abril/2012

Objeto: desenvolvimento de apostilas voltadas para 10 temas da economia solidária.

6)    Convênio nº 11226 - Vigência: dezembro/2011 a junho/2012

Objeto: desenvolvimento do Guia Referencial Brasileiro de Análise de EES, em conjunto com o DIEESE.

7)    Convênio nº 11784 - Vigência: dezembro/2011 a outubro/2015

Objeto: fortalecimento da COOPASUB, CENTCOOP e COPACAJU por meio de assessorias e consultorias técnicas.

8)    Contrato nº 9337 “Projeto CATAFORTE” - Vigência: dezembro/2009 a dezembro/2012

Objeto: Formação, capacitação de lideranças, assessoria e consultoria técnica e elaboração de planos de logística para os
empreendimentos dos Catadores de Materiais Recicláveis de Santa Catarina, beneficiando mais de 200 trabalhadores e
trabalhadoras.

9)    Contrato nº 9331 “Projeto CATAFORTE” - Vigência: dezembro/2009 a dezembro/2012

Objeto: Formação, capacitação de lideranças, assessoria e consultoria técnica e elaboração de planos de logística para os
empreendimentos dos Catadores de Materiais Recicláveis de São Paulo, beneficiando mais de 1.000 trabalhadores e
trabalhadoras.

10)  Convênio nº11800 - Vigência: dezembro/2011 a dezembro/2013
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Objeto: Constituir infraestrutura para o acompanhamento técnico das diversas políticas públicas, a fim de inseri-los nos
programas de incentivo, apoio e fortalecimento da economia.

11)  Convênio nº12451 – 1ª FASE - Vigência: janeiro/2013 a janeiro/2015

Objeto: Aplicação do referencial Brasileiro para análise de Empreendimentos de Economia Solidária e estruturação da rede
do leite do Paraná.

12)  Convênio nº12451 – 2ª FASE - Vigência: janeiro/2013 a janeiro/2015

Objeto: Organização e estruturação de escritório de assessoria a empreendimentos da Economia Solidária, voltado para
projetos de estruturação de plano de negócios e de apoio a captação de recursos junto a entidades financiadoras e
apoiadoras. Estruturadora Brasileira de Projetos Sociais – EBPS.

13)  Convênio nº13832 - Vigência: setembro/2013 a fevereiro/2015

Objeto: Acompanhar, propor e articular junto ao poder público federal e demais parceiros, ações e projetos que visem o
fortalecimento e crescimento da economia solidária. Da mesma forma, acompanhar os trâmites, encaminhamentos e
articular projetos de lei no Congresso Nacional que sejam de interesse do cooperativismo, associativismo e
empreendedorismo autogestionário.

14)  Contrato nº2014/14574 – Vigência: março/2015 a setembro/2017

Objeto: constituição de uma Base de Serviços a partir dos objetivos do Cataforte III para atender a Rede
COOPERHORIZONTE, rede constituída por 21 empreendimentos abrangendo 11 municípios em Santa Catarina, tendo por
objetivo a estruturação da rede de modo a possibilitar avanços na cadeia de valor e inserção no mercado da reciclagem, o
fortalecimento de sua autogestão e vitalidade associativa, atuando na lógica de negócio sustentável e solidário e em
consonância com a Política Nacional de Resíduos Sólidos e com o Programa Pró-catador. Elaboração e implementação do
Plano de Negócios Sustentável da REDE.

15)  Contrato nº2014/14571 – Vigência: março/2015 a setembro/2017

Objeto: O Projeto COOPETSINOS tem por objetivo potencializar as ações da Cadeia Solidária Binacional do Pet e da
cadeia do Plástico Mole além de ampliá-las para outras regiões do Estado visando a melhoria da qualidade de vida na auto-
gestão dos catadores protagonizando-os na cadeia produtiva dos materiais recicláveis. Elaboração e implementação do
Plano de Negócios Sustentável da REDE.

16) Contrato nº2014/14922 – Vigência: outubro/2015 a abril/2018

Objeto: O Projeto COOPERCAN tem por objetivo potencializar as ações da Cadeia Solidária Binacional do Pet e da cadeia
do Plástico Mole além de ampliá-las para outras regiões do Estado visando a melhoria da qualidade de vida na auto-gestão
dos catadores protagonizando-os na cadeia produtiva dos materiais recicláveis.

SEBRAE Nacional

1)    Convênio nº 050/2008 - Vigência novembro/2008 a junho/2011

Objeto: fortalecimento de empreendimentos autogestionários, em âmbito nacional, por meio de assessorias e consultorias
técnicas especializadas; realização de seminários e encontros; e participação em feiras e eventos.

2)    Convênio nº 045/2012 - Vigência novembro/2012 a julho/2016

Objeto: Estimular e promover a organização, o desenvolvimento e a sustentabilidade de micro e pequenos
empreendimentos autogestionários por meio do aprimoramento da gestão, da otimização e inovação do processo produtivo
e da aplicação de novas estratégias de acesso ao mercado, visando o desenvolvimento social e econômico.

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República- SDH/PR

 1)    Convênio nº813119/2014 – Vigência: dezembro/2014 a dezembro/2015

Objeto: Fomentar os direitos para população em situação de rua, promovendo os direitos econômicos e sociais. Sob essa
perspectiva, as ações do projeto giram em torno de: 1) qualificação para o fomento da geração de emprego e renda; e, 2)
formação de multiplicadores de Direitos Humanos. Todas as atividades serão realizadas no espaço CISARTE – Centro de
Inclusão pela Arte, Cultura, Trabalho e Educação, espaço cedido pela Prefeitura de São Paulo para o Movimento Nacional
de População em Situação de Rua – MNPR.

Ministério dos Direitos Humanos da Presidência da República- MDH/PR
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 1)    Termo de Fomento nº843351/2017 – Vigência: dezembro/2017 a dezembro/2018

Objeto: Ampliar os Direitos dos Usuários da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) a partir da reflexão sobre as
possibilidades abertas de acesso a direitos com a aprovação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
Ampliar o conhecimento dos técnicos, usuários, familiares e entidades de apoio, representação e fomento acerca da
Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF).

Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo da Prefeitura Municipal de São Paulo –
SDTE/PMSP

 1)    Convênio nº025/2014 – Vigência: dezembro/2014 a dezembro/2016

Objeto: Empreendedorismo solidário como instrumento de inserção e desenvolvimento social, gerador de renda e trabalho.
Desenvolvendo atividades de mobilização, sensibilização, incubação, formação em cooperativismo e associativismo,
assessoria e consultoria técnica para a constituição de empreendimentos, cadeias e redes solidárias no Município de São
Paulo.

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura de São Paulo – SMADS/PMSP

 1)    Convênio nº 177/SMADS/2015 – Vigência: setembro/2015 a dezembro/2016

Objeto: Projeto de ações integradas visando promover o desenvolvimento local e o empoderamento da população em
situação de rua, vulnerabilidade social e suscetíveis a utilização abusiva de psicoativos, a partir da inclusão socioeconômica
desses grupos, com base nos princípios da economia solidária.

Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR

1)    Convênio nº 194/2015 – Vigência: dezembro/2015 a dezembro/2016

Objeto: Fomentar a qualificação da comercialização de 60 empreendimentos coletivos da Agricultura familiar, a inserção
de 25 empreendimentos nas compras públicas, a ampliação mínima de 50% dos volumes de vendas públicas de 25
empreendimentos, a formalização de 04 Redes de Economia Solidária e a constituição de 03 organizações de controle
Social do Sistema Participativo de Garantia – SPG.

Secretaria de Desenvolvimento Rural – SDR/BAIHATER

1)    Contrato nº 020/2015 – Vigência: dezembro/2015 a abril/2019

Objeto: Assistência Técnica e extensão rural destinados a estruturação produtiva e articulação de politicas públicas para
promoção da sustentabilidade das Unidades Produtivas Familiares (UPF).

Cooperativa Chico Mendes

1)    Contrato – Vigência: junho/2016 a junho/2017

Objeto: viabilizar por meio de consultoria técnica, acompanhamento, avaliação e análise de ações que contribuam para a
melhoria no processo de gestão e do beneficiamento da amêndoa.

Projetos e Convênios Internacionais

 1)    Red Del Sur – Vigência: agosto/2011 a dezembro/2014

Objeto: Promover o desenvolvimento e a cooperação solidária de empreendimentos da Economia Solidária do Mercosul.

2)    Nexus - Acordo de Projeto nº035/2014 – Vigência: maio/2014 a maio/2015

Objeto: Formação política de lideranças da Economia solidária para o fortalecimento do cooperativismo.

3)    Agência Brasileira de Cooperação – Ministério das Relações Exteriores – Projeto BRA/04/044 – Vigência:
fevereiro/2011 a novembro/2014

Objeto: Criação e desenvolvimento da reciclagem em Cabo Verde, África, por meio de processos formativos e elaboração
de estudos de viabilidade.

4)    ViiV Healthcare UK Ltd. – Vigência: dezembro/2014 a dezembro/2015 – Fase I

Objeto: Proporcionar reintegração de jovens e adultos que estão em situação de risco extremo de vulnerabilidade social e
de saúde, que fazem uso abusivo de substâncias psicoativas na região central de São Paulo. Essas pessoas estão inseridas
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no Programa Municipal "DE BRAÇOS ABERTOS". O projeto tem como objetivo, viabilizar a construção da cidadania por
meio de oficinas e atividades que promovam a redução de danos culturais, como estratégia de atenção

5)    ViiV Healthcare UK Ltd. – Vigência: setembro/2016 a dezembro/2017 – Fase II

Objeto: Proporcionar reintegração de jovens e adultos que estão em situação de risco extremo de vulnerabilidade social e
de saúde, que fazem uso abusivo de substâncias psicoativas na região central de São Paulo. Essas pessoas estão inseridas
no Programa Municipal "DE BRAÇOS ABERTOS". O projeto tem como objetivo, viabilizar a construção da cidadania por
meio de oficinas e atividades que promovam a redução de danos culturais, como estratégia de atenção.

6)    NEXUS - Termo De Cooperação Técnica e Financeira  - Atividades 2016 – 2017 – Vigência: outubro/2016 a
setembro/2017

Objeto: Fomentar intercâmbios de experiências e propiciar debate sobre Economia Solidária e o novo papel que o
sindicalismo pode ter neste setor; unir as estratégias gerais da UNISOL Brasil com as estratégias para Mulheres
(federalização, fortalecimento dos estados/regiões, articulação nacional); fortalecimento da organização local para a
construção das UNISOL estaduais e a maior participação das mulheres nesses processos; Promover a inclusão social e
econômica das pessoas em situação de desvantagem social (pessoas com deficiência ou problemas mentais, libertados da
prisão, consumidores de álcool e drogas, jovens com dificuldades de acesso ao emprego, pessoas sem abrigo), através da
cooperação social e Trabalho decente; Criar um Programa de Finanças Solidárias que tenha esses referenciais e que possa
ser implementado e multiplicado em outras regiões do país; Dispor de serviços técnicos para o fomento e fortalecimento
dos empreendimentos; e Apoiar reuniões institucionais da diretoria executiva e ampliada da UNISOL Brasil.

Capacidade Operacional

Em sua sede, localizada no centro da cidade de São Bernardo do Campo / SP, a UNISOL Brasil possui escritório equipado
com: acesso a internet de banda larga, três (3) impressoras multifuncionais, vinte (20) computadores, sala de reuniões para
10 pessoas, projetor (datashow), ventiladores, sala para arquivos físicos, servidor de domínio Dell (modelo) Intel Xeon 2.2
(Windows 2008) e servidor de proxy/firewall  (zentyal/Ubuntu), telefonia fixa (PABX). Além de sua própria sede, a
UNISOL Brasil conta com parcerias na cidade que disponibilizam espaços para realização de atividades de mobilização,
formação e eventos em geral.

Centro de Formação Celso Daniel – Conta com dois auditórios, um com capacidade para 30 pessoas e o segundo com
capacidade para 100 pessoas, ambos equipados com ar-condicionado, projetor (data show), quadro branco, cadeiras, mesas,
microfone, aparelho de som e de vídeo, bebedouros e acesso a internet banda larga. Além dos auditórios, o espaço também
conta com duas (2) salas menores para reuniões, igualmente equipadas, biblioteca, área para confraternização,
estacionamento, cozinha, banheiros, elevador. Todo o espaço tem acessibilidade garantida a pessoas com deficiência
locomotora.

Sindicato dos Metalúrgicos do ABC – conta com auditório com capacidade de acomodação para mil (1000) pessoas,
equipado com ar-condicionado, projetor (data show), cadeiras, mesas, palco, microfone, aparelho de som e de vídeo,
bebedouros e acesso a internet banda larga.

Central Nacional dos Metalúrgicos – com dois auditórios, ambos equipados com ar-condicionado, projetor (data show),
quadro branco, cadeiras, mesas, microfone, aparelho de som e de vídeo, bebedouros e acesso a internet banda larga, com
capacidade para acomodar 100 pessoas cada um.

 

JUSTIFICATIVA

A UNISOL na busca do aprimoramento na reorientação do modelo de Saúde Mental, idealiza a implantação de um sistema
de base territorial e comunitário em conjunto aos órgãos de governos, sindicatos, conselhos, academia, direitos humanos,
artesãos, sociólogos, antropólogos e profissionais de outras áreas.

Em respeito aos 40 anos da luta antimanicomial, que, inspirada pela lei Basaglia (Lei 180/1978), da Itália, aproximou a
Saúde Mental do conjunto da sociedade, e aos 30 da “Constituição Cidadã” e dos SUS, no Brasil, é preciso reforçar, em
defesa da atenção à saúde humanizada e em liberdade − princípios estabelecidos na fundação do SUS −, que há muito a ser
feito para a melhoria dos cuidados e o combate ao preconceito.

No Brasil, o Ministério da Saúde registra 3% da população atingida por transtornos mentais severos e persistentes,
incluindo a esquizofrenia e os transtornos bipolares graves − doenças que necessitam de cuidados permanentes. A esses
índices, somam-se mais de 6% da população nacional afligidos pelo uso abusivo de álcool e outras drogas lícitas e ilícitas.

No Distrito Federal, por exemplo, 600 mil pessoas, num universo de 3 milhões de habitantes, podem necessitar de cuidados
em saúde mental ao longo de sua vida. Dessas, 80 mil são crianças e adolescentes. Segundo a OMS, 10% da população
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entre 5 a 19 anos de idade podem apresentar transtornos psíquicos.

“Estratégias e intervenções custo efetivas de saúde pública e intersetoriais existem para promover, proteger e restaurar a
saúde mental”, afirma a agência. O ministério orienta a constituição de um Centro de Atenção Psicossocial (Caps) para
cada 100 mil pessoas.

Área responsável por avanços significativos no Sistema Único de Saúde, a saúde mental vai além da presença de
transtornos ou deficiências. Ela implica análise da qualidade de vida da população em geral, bem como as sequelas dos
diversos transtornos na população economicamente ativa, com prejuízos sócio-ocupacionais e familiares, condições de
trabalho estressantes, discriminação (gênero, religião, etnia), exclusão social, estilo de vida não saudável, violência e
violação dos direitos humanos.

Nesse sentido, a realização do evento pretendido representará uma oportunidade de fortalecimento das políticas públicas de
saúde mental, além de contribuir com o fortalecimento do SUS.

O VI CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE MENTAL terá a participação de aproximadamente 3000 participantes
onde o setor do turismo terá indicativos econômicos, uma vez que utilizarão hotelaria, transporte, alimentos, bebidas,
comunicação, entretenimento, mercadorias e serviços.

O local de realização do evento será no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, que  inaugurado em 1973, teve projeto
original de Sérgio Bernardes com a forma de uma ampulheta deitada. Foi ampliado, ocupa área total de 54 mil metros
quadrados, localizado a poucas centenas de metros da parte alta dos setores hoteleiros Sul (SHS) e Norte (SHS), situa-se no
canteiro central do Eixo Monumental, próximo do Estádio Nacional Mané Garrincha, do Parque da Cidade Sarah
Kubitschek e do centro comercial e financeiro da cidade de Brasília/DF. Local de fácil acesso e mobilidade, sendo de uma
vantagem competitiva relevante, em termos de tempo de deslocamento dos participantes do evento.

   

Público Alvo

Trabalhadores do campo da saúde, usuários do sistema de saúde e seus familiares, professores das universidade, bem como
a população geral interessada no tema da saúde mental.

3. RESULTADOS ESPERADOS

Promover o encontro entre trabalhadores da saúde, professores e estudantes, garantindo a troca de experiências e
oportunidades para crescimento profissional;

Potencializar o turismo local desenvolvendo a capacidade operacional da cidade em receber grandes eventos;

 

 4. OBJETIVO

4.1 Objetivo Geral

Realizar o 6º Congresso Brasileiro de Saúde Mental, no período de 02 a 04 de setembro de 2018, no Centro de Convenções
Ulysses Guimarães, em Brasília-DF

4.2 Objetivos Específicos

Realizar rodas de conversa a partir análise dos trabalhos científicos escritos;

Realizar debates em formato de mesas redondas de acordo com os eixos temáticos definidos pela comissão científica;

Realizar debates em formato  de conferências, com experts;

Despertar o interesse de usuários, familiares e trabalhadores da saúde pela importância do cuidado em saúde mental
através da participação social;

Exibir, através dos anais, as discussões e as atualizações sobre as melhores formas do cuidado no sentido da
construção do SUS;
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5. PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR

Dia 02 de setembro, domingo

9h às 13h – Oficinas – Salas Moduláveis 1 a 11

T1 – 1 - Redução de danos, formação de redutores e práticas de co-gestão

T2 – 2 - Regulação em saúde mental: desafios da conquista do acesso com qualidade no município de São Paulo

T3 – 3 - Saúde mental: e os que estão em conflito com a lei?

T4 – 4 - Ancestralidade, dança e meditação

T5 – 5 - Oficinas na rede de atenção psicossocial: multiplicando agentes de reinserção da loucura na comunidade

T6 – 6 - Oficina do corpo

M7 – 7 - Sofrimento psíquico & trabalho em demandantes de CAPS transtorno

M8 – 8 - Fazendo arte para humanizar

M9 – 9 - Violência na universidade: análise ética

M10 – 10 - Comunidade de fala, contando nossas histórias

M11 – 11 - Residência terapêutica: um olhar para a moradia e o cuidado em liberdade

13h às 15h – Mini Cursos – Salas Moduláveis – 1 a 9

T1 - 1 - Territórios, Drogas e seus Usos: contextos e desdobramentos Clínicos-Políticos

T2 - 2 - Recursos Comunitários de Cuidado: estratégias de avaliação Canadá X Brasil

T3 - 3 - Luta Antimanicomial, Feminismos e Questões Raciais

T4 - 4 - Envelhecer: Trajetórias Previsíveis

T5 - 5 - Vez e voz de usuários do Sistema Único de Saúde: A luta continua!

T6 - 6 - Experiências de desmedicalização e des-medicação psiquiátrica

M7 - 7 - Bases Conceituais em Enfermagem em saúde mental

M8 - 8 - Atenção psicossocial em situações de emergências e desastres e/ou Gestão integral de riscos, emergências e
desastres

M9 - 9 - Cuidado em álcool e outras drogas: apontamentos para uma clínica antiproibicionista

M10 – 10 – Subjevidade, diálogos e saúde mental

15h30 às 17h30 – Mesas-redonda – Salas Moduláveis 1 a 11

T1 - MR 1 - Sustentabilidade no SUS e RAPS

T2 - MR 2 - Drogas & Redes:  Estratégias Ético-Políticas de Cuidados

T3 - MR 3 - Formação e Trabalho em Saúde Mental:  (PET-Saúde, Residências Multiprofissionais e outras estratégias de
Educação Permanente)

T4 - MR 4 Saberes Sintéticos, integrativos e tradicionais na Promoção de Saúde

T5 - MR 5 Criminologia, Judicialização e Direitos Humanos na Saúde Mental

T6 - MR 6 Saúde Mental e Drogas na Atenção Primária: que temos à fazer?

M7 - MR 7 Rede Latino Americana de Direitos Humanos e Saúde Mental

M8 - MR 8 Inclusão Social e Reabilitação Psicossocial de pessoas com sofrimento mental - arte, trabalho e educação
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M9 - MR 9 Alterações na Política Nacional de Saúde Mental e os impactos na Luta Antimanicomial

M10 -MR 10 - Cidadania e sua afetação e implicação na clínica e na política

M11 - MR 11 - Avaliando Políticas de Saúde Mental e Drogas

1 –  19h -Auditório Master  - ABERTURA

20h - Auditório Master – CONFERÊNCIA MAGNA – Diálogos Intercambiantes

       AGIR E TRANSFORMAR: PESSOAS, AFETOS E CONEXÕES

       Antonio Nery Filho  e Christian Dunker

       Moderador: Walter Oliveira

                                                                     

Dia 03 de setembro, segunda-feira

8h às 10h – Salas Moduláveis – Rodas de Conversas – 1 a 13

                    Salas Construídas – Rodas de Conversas – Modular 14  a Modular 33

                    Auditório Águas Claras – Rodas de Conversas

                    Auditório Alvorada – Rodas de Conversas

                     Auditório Buriti – Rodas de Conversas

10h as 12h15 -  Auditório Master - GRANDE DEBATE  1

            Saúde Mental E Drogas: Conexões Clínicas E Políticas Contemporâneas

12h15 às 13h30 Intervalo

13h30 às 15h30 – Salas Moduláveis – MESAS REDONDAS – 12 a 21

T1 - MR 12 - Desinstitucionalização: Redes de saúde, territórios e intersetorialidade

T2 - MR 13 Sofrimento social - o cuidado para a redução de vulnerabilidades de gênero, classe e adoecimento

T3 - MR 14 - O Direito a Morar: estratégias desinstitucionalizadoras em Saúde Mental e Drogas

T4 - MR 15 - Saúde Mental, Drogas e Atenção Psicossocial: Desafios!

T5 - MR 16 - Trajetória de rua e uso de drogas

T6 - MR 17 - Trabalho e Saúde Mental

M7 - MR18 - Suicídio: ainda um tabu?

M8 - MR 19 - A Patologização do Presente

M9 - MR 20 - Movimentos Sociais e participação dos usuários em tempos críticos

M10 - MR 21 - Papo de Mulher

16h às 18h - Salas Moduláveis – Rodas de Conversas – 34 a 46

                    Salas Construídas – Rodas de Conversas – 49  a 68

                    Auditório Águas Claras – Rodas de Conversas – 69

                    Auditório Alvorada – Rodas de Conversas – 70

                     Auditório Buriti – Rodas de Conversas - 71

18h às 19h15 – Palco Ala Oeste - Intervenção Artístico Cultural
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19h30 às 20h  - Ala Oeste - Confraternização

 

Dia 04 de setembro, terça-feira

8h às 10h - Salas Moduláveis – Rodas de Conversas – 72 a 84

                    Salas Construídas – Rodas de Conversas – 84  a 103

                    Auditório Águas Claras – Rodas de Conversas – 104

                    Auditório Alvorada – Rodas de Conversas – 105

                     Auditório Buriti – Rodas de Conversas - 106

10h15 as 12h15 – Auditório Master – GRANDE DEBATE 2

              Medicalização: Patologização da sociedade

12h15 às 13h30 – Intervalo

13h30 às 15h30 – Salas Moduláveis – MESAS REDONDAS

T1 - MR 22 - População de rua e saúde mental - labirintos da cidade, desafios no território.

T2 - MR 23 - Saúde Mental, Drogas e sofrimento psíquico entre estudantes.

T3 - MR 24 - Observatório de Saúde Mental: missões e desafios

T4 - MR 25 - Gênero, raças e classe - interseccionalidade e discriminações.

T5 - MR 26 - Infância diagnosticada, vida condenada: Marginalidades previsíveis.

T6 - MR 27 - Direitos Humanos, Segurança Pública e Saúde Mental: a produção do medo na contemporaneidade

M7 - MR 28 - A saúde no sistema prisional, judiciário: o que isso tem a ver com todos nós?

M8 - MR 29 - Sofrimento social ao envelhecer: estratégias de superação

M9 - MR 30 - A Reforma Sanitária e a Reforma Psiquiátrica Brasileira: avanços e retrocessos no momento atual

15h30 às 17h30 – Auditório Master - GRANDE DEBATE 3

            Saúde Mental e Luta Antimanicomial: Uma agenda para agir e transformar

18h15 às 19h30 –  Auditório Master - Assembleia ABRASME

20h – Auditório Master - Encerramento

 

6. CRONOGRAMA DE TRABALHO

O projeto prevê outras fontes de recursos e 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.

Meta 1 – Pré produção das atividades do 6º Congresso Brasileiro de Saúde Mental

Etapa 1 – Recursos humanos (área meio)

Itens 1.1.1 a 1.1.3

Meta 2 - Execução e realização do 6º Congresso Brasileiro de Saúde Mental

Etapa 2: Logística, Equipamentos audiovisuais, infraestrutura, recursos humanos (área fim)

Itens 2.1.1 a 2.1.20 / 2.3.1 a 2.3.17 / 2.4.1 a 2.4.10
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Meta 3 -  Pós produção do 6º Congresso Brasileiro de Saúde Mental

A etapa 3 refere-se a Prestação de Contas

Todas as outras etapas / subetapas  serão custeadas com outras fontes de recursos, conforme Planilha de Receitas e
Despesas.

7. INDICADORES DE MONITORAMENTO

Metas Indicadores de monitoramento Meios de verificação

Meta 01 –

Etapa 1 - Recursos humanos (área meio) com o
objetivo do planejamento de programação e todas
as ações relacionadas

- Divulgação e comunicação das
atividades da programação na
imprensa;

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

- Monitoramento das atividades;

- Elaboração de contratos;

- Negociação com fornecedores

- Acompanhamento do cumprimento
das metas e etapas estabelecidas neste
instrumento

Cópia de documentação de
licenças e alvarás

- Comprovação das Mídias

- Relação da equipe;

- Registros fotográficos

- Comprovação da
documentação das licenças
emitidas;

 

Meta 02 –

Etapa 2: Logística, Equipamentos audiovisuais,
infraestrutura, recursos humanos (área fim)

 

- Acompanhamento de Montagem e
desmontagem

- Acompanhamento de logística

Realização das atividades da
programação

Registro fotográfico e
         filmagem do evento;

Relatórios de produção;

Fotos de equipes;

Lista de presença de
equipes.

Meta 03 -  Pós produção Prestação de contas

Confecção de relatórios e
de registros fotográficos;

Prestação de contas final
co-realizadores,
patrocinadores e
apoiadores.

 

8. RESPONSABILIDADES  DA UNISOL

 

1. Inserção da marca e as logomarcas da SETUR/DF e do GDF em todo e qualquer material de divulgação do evento, seja
impresso ou online, desde o início da promoção do evento;

2. Divulgar 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;
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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.    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: 

 http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/recomendacoes/prodep/Recomendacao_Prodep_Proregs_2017_03.pdf

 

6. 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 responsabilidades foram alinhadas com a Subsecretaria de Promoção e Marketing da Secretaria de Estado do
Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal.

 

 

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta Etapa/Fase Especificação

Duração

Mês

Início Término

META 1 - Pré produção das atividades do 6º Congresso Brasileiro de Saúde Mental  

1 ETAPA 1 Recursos humanos (área meio)

1.1.1
Direção Geral - profissional responsável por idealizar e orientar a direção de todos os
produtos relacionados Ao Congresso, responsável por delegar tarefas e atividades a
todas as coordenações.

ago/18 nov/18

1.1.2

Gestão financeira: Contratação de profissional responsável pela gestão financeira e
negocial do projeto, efetuar pagamentos e fluxos financeiros, bem como cumprimento
de prazos determinados contratos de fornecedores, execução dos cronogramas de
pagamento, arquivamento e controle de comprovantes, relacionamento com
fornecedores e demais funções pertinentes as atividades em questão.

ago/18 nov/18

1.1.3 Secretariado - profissional responsável pelo controle da agenda e de compromissos; 
planejamentos de viagens; despacho e conferência de documentos; organização de
arquivos; atendimento telefônico;  recepção de clientes; auxílio departamental;

ago/18 nov/18

http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/recomendacoes/prodep/Recomendacao_Prodep_Proregs_2017_03.pdf


31/08/2018 SEI/GDF - 12082892 - Plano de trabalho

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=15014590&infra_sist… 13/40

atendimento e apoio à clientes internos e externos;  acompanhamento e preparação de
reuniões; realização de atas e etc.

META 2 - Execução e realização do 6º Congresso Brasileiro de Saúde Mental  

 ETAPA 2 Logística, Equipamentos audiovisuais, infraestrutura, recursos humanos (área fim)

 

2.1.1

Computadores (Intel Core2 Duo , 04 GB de Ram, HD de 500GB, Wi-fi e Rede
10/100/1000Mbps, DVD- RW, 06 USB Windows 7 Ultimate 64 bits, Office 2010) e/ou
Notebook (Intel Core I7 ou superior, 4 GB de memória RAM, disco rígido de 1Tb GB,
teclado, mouse sem fio, com mouse pad, leitor/gravador de CD/DVD, placa de rede, 
vídeo on board e placa de wireless; Monitor LCD de 14” ou superior;) 
13 (treze) para credenciamento, 
01(um) servidor, 
02 (dois) para Auditório Máster, 
02 (dois) para Auditório Planalto, 
03 (três) para Auditórios Alvorada, Buriti e Águas Claras, 
13 (treze) para as Salas T1 a T6 e M7 a M13, 
15 (quinze) para Sala da Relatoria e 
4 (quatro) para Imprensa = 43 x 3dias

ago/18 set/18

2.1.2

Projetores - Locação, instalação e manutenção de sistema composto por: Projetor de no
mínimo 5000 ansilummens, 
02 projetores 15.000 Ans - Auditório Máster 
02 projetores Auditório Planalto 
02 projetores Auditórios Águas Claras e Alvorada 
01 projetor - Auditório Buriti 
13 projetores -  Salas moduláveis T1 a M13 
(20 x 3dias)

ago/18 set/18

2.1.3

Telas para projeção: 
02 telas - Auditório Máster – 200 polegadas – 5x3 
02 telas - Auditório Planalto - 150 polegadas – 1,8 x 1,8 
02 telas - Auditórios  Águas Claras e Alvorada - 150 polegadas – 1,8x1,8 
01 telas - Auditório Buriti – 120 polegadas – 2,20 x 1,80 
13 telas -  Salas moduláveis T1 a M13 – 100 polegadas – 1,8 x 1,8

(20 x3dias)

ago/18 set/18

2.1.4
Transmissão em tempo real (Streaming) - Serviço de transmissão ao vivo pela
internet, inclusos equipamentos, servidor em tempo real e sem a necessidade do
download e técnico operador.

ago/18 set/18

2.1.5 Unifilas - com fita retrátil de até 2m (40 unidades x 3 dias) ago/18 set/18

2.1.6
Equipamentos de sonorização: 01 sistema completo de sonorização tipo PA para 2500
pessoas, com mesa de som com 32 canais, Periféricos, DVD player, amplificador -
Máster

ago/18 set/18

2.1.7 Equipamentos de sonorização: 01 Sistema completo de sonorização mesa com 12
canais - com 7 caixas  - sendo 1 de retorno para 800 pessoas - Auditório Planalto; ago/18 set/18

2.1.8 Equipamentos de sonorização: 03 sistema de som mesa com 12 canais - com 4 caixas 
cada auditório para  250 pessoas - Auditório Buriti, Alvorada e Águas Claras; ago/18 set/18

2.1.9 Equipamentos de sonorização: 13 sistema de som completo para 100 pessoas, ago/18 set/18
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amplificador com potencia de 200wrms, periféricos, DVD player, mesa de com 12
canais, 2 caixas de som - Salas Moduláveis 
18x3

2.1.10

Microfones sem fio: 10 para Auditório Máster; 
06 para Auditório Planalto, 
06 para Buriti, Alvorada, Águas Claras; 
26 para salas moduláveis

ago/18 set/18

2.1.11 Púlpitos - Máster (02); Planalto, Águas Claras,  Alvorada e Buriti ago/18 set/18

2.1.12 Microfones para púlpitos goosneck com fio ago/18 set/18

2.1.13 Impressoras térmicas com sensor de etiqueta e fornecimento de etiquetas - 07x3 ago/18 set/18

2.1.14
Impressoras a laser monocromáticas preparadas para impressão, sendo uma
multifuncional, em papel tamanho A4, com fornecimento de insumos, inclusive papel.
(03x3d)

ago/18 set/18

2.1.15
Gravação de áudio para em CD para as 13 salas moduláveis, Auditórios Máster,
Planalto, Buriti, Alvorada e Águas Claras para registro das atividades  (18 salas x 3
diárias)

ago/18 set/18

2.1.16

Filmagem para documentação e registro do evento - Serviço de captação de áudio e
vídeo com câmera digital e com o devido sistema de iluminação. 
Entrega do produto final com matriz em mídia digital com identificação. Edição em ilha
não linear com fornecimento de mídia. Sistema de transmissão on-line para a plateia:
Sistema de câmeras com 03 câmeras profissional HD interligadas a mesa de corte com
operador para as câmeras e mesa de corte enviando o sinal on-line editado para o
responsável da transmissão ao vivo.

ago/18 set/18

2.1.17 Box truss para Auditório Máster em Q30 com lona front fosca, formato 18x5m,
impressão digital com 720DPI’S de resolução com instalação ago/18 set/18

2.1.18 Box truss para Auditório Planalto Q30 com lona front fosca, formato 12x4m, impressão
digital com 720DPI’S de resolução com instalação - ago/18 set/18

2.1.19

Serviços de limpeza para montagem, realização e desmontagem do evento, com
coordenador, auxiliares e todo material de limpeza: equipe de limpeza com 1
coordenador, 18 auxiliares de limpeza uniformizados, 02 containers / dia, material de
limpeza, 117 lixeiras seletivas, sendo 5 jogos completos, 54 de 90l, 38 lixeiras avulsas.

ago/18 set/18

2.1.20
Serviço de UTI Móvel para o evento: Veículo tipo ambulância para EVENTO, com
suporte avançado (UTI) e equipe médica embarcada (1 médico, 1 técnico de
enfermagem e 1 motorista/socorrista)

ago/18 set/18

2.3.1 Pórtico de entrada - fachada com 5 x 1 x 3,20 (altura) impressão em lona com 2
(duas) de logos de 1x2m , com iluminação set/18 set/18

2.3.2

Estandes: montagem de 8 (oito) sendo 2 de 3x6m, 3 de 3x2m e 3 de 3x3m, constituídos
de carpete, testeira com nome dos expositores, painel de TS, iluminação, 2 tomadas com
aterramento, mobiliários, sendo 5 com bistrô e 2 banquetas e 5 com mesas de vidro com
4 cadeiras  cada

set/18 set/18
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2.3.3 Espaço para Economia Solidária com carpete (30x5m), 10 pranchões de
4mx50cmx70cm altura, tampo em MDF, 20 cadeiras pretas e 20 tomadas elétricas

set/18 set/18

2.3.4
Palco, estrutura de madeira, medindo 12x6mx60cm altura, com carpete saias frontal e
lateral, escada lateral, rampa lateral de 5x1m, guarda corpo com revestimento em tecido
preto, 6 tomadas eletricas.

set/18 set/18

2.3.5 Montagem de Testeiras - credenciamento -  de 13ml de testeiras com iluminação, 13
tomadas tripolares e uma bancada de 5ml para preenchimento de inscrições set/18 set/18

2.3.6
Montagem de sala de apoio com 33m² e um depósito de 9m² para credenciamento,
com carpete, divisórias, prateleiras, portas, iluminação, tomadas, 1 mesa com 4 cadeiras
e 11m de bancadas com 11 tomadas elétricas  e 11 cadeiras

set/18 set/18

2.3.7 Sofás: 6 (seis) sofás de 1 lugar (6x3d) ago/18 ago/18

2.3.8 Bistrôs com vidro redondo com 1m altura  (3x3d) set/18 set/18

2.3.9
Balcões de atendimento, material padronizado (perfis de alumínio anodizado e TS),
nas medidas de 1,00m x 0,50m x 1,00h, com tampo em MDF, prateleira, porta e
tranca (02x3d)

ago/18 ago/18

2.3.10 Banquetas:  (8x4d) set/18 set/18

2.3.11

Estruturas em Octanorm - Montagem e desmontagem de estruturas em painéis TS
dupla face,  estruturada por perfis e travessas de alumínios anodizado, divisórias em
salas de roda de conversa- 20 salas em octanorm, de 6x6m cada, com 2,20m de altura,
teto com travamento (20x24m)

set/18 set/18

2.3.12
Totens de identificação, estrutura em metalon medindo 2x1m, com lona impressa para
Auditório Máster (2), Salas Moduláveis (13), Auditório Menores (6), Salas construídas
(24) = 46x2m= 92m²

set/18 set/18

2.3.13 Mesa diretora: Auditório Planalto - 9ml;   - Buriti - 3ml;  
Alvorada - 4ml ;  A. Claras - 4ml -; Salas moduláveis - 65ml (5ml para cada x13) set/18 set/18

2.3.14
Mesa de apoio de 1ml  - Relatoria=15, Auditório Menores = 12 (3x4) , Salas
Moduláveis= 39 (13x3) - Sala coordenação= 4, Auditório Máster = 4  ;  Relatoria=15  ;
Imprensa=  5ml;   Salas de octanorm= 40 - Sala Produção= 03

set/18 set/18

2.3.15

Cadeiras fixa com braço, estofada, cores a definir,  para relatoria e operadores: 
Auditórios Menores = 12, Salas Moduláveis= 39  - Sala coordenação= 3, Auditório
Máster = 4  ;  Relatoria=15  ; Imprensa=  11 ;  Salas de octanorm 20x40=800  
Salas T1 a M13= 340 (completar as do CCUG)

set/18 set/18

2.3.16 Placas de sinalização - 17 placas em estrutura em metalon (2x1m), com lona front
fosca impressão digital com 720 DPIs de resolução medindo 2x1 - (17x2m) set/18 set/18

2.3.17 Mobiliário - Mesa retangular de vidro:  01 para sala coordenação e  02  para
coordenação  (3x3diarias) ago/18 ago/18

2.4.1 Recepcionistas: Profissional com experiência comprovada, 8 (oito) uniformizadas para set/18 set/18
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atendimento no credenciamento - 8 x 2dias +6 x1dia

2.4.2

Coordenador Credenciamento-Profissional responsável pelo planejamento,
organização e acompanhamento dos serviços relacionados ao credenciamento do evento. 
 
 

set/18 set/18

2.4.3
Coordenador de Programação/Salas -  profissional responsável pelo
acompanhamento da programação - mudanças, trocas de salas, apoia a comissão
científica e controle equipe de recepcionistas das salas

set/18 set/18

2.4.4

Coordenador de Logística - profissional responsável e operacionalização da execução
do projeto arquitetônico, controle de montagem e desmontagem de todas as estruturas
que compõem o evento, cronograma de montagem e coordenação de equipe de
montagem

set/18 set/18

2.4.5 Coordenador de Transporte - profissional responsável por coordenar e fazer a gestão
da equipe de monitores setor de transportes, transfer in/out aeroporto, hotel/CCUG/hotel set/18 set/18

2.4.6

Técnicos audiovisuais - 1 técnico de informática para credenciamento, 02 técnicos
audiovisuais para Auditório Máster, 02 técnicos audiovisuais para Auditório Planalto,
01 técnico audiovisual para Auditório Alvorada, 01 para Auditório Águas Claras,  01
para Buriti e 08 técnicos audiovisuais para atender as Moduláveis = 16x3 

set/18 set/18

2.4.7 Carregadores: Profissional capacitado para transportar materiais diversos, mobiliários,
estruturas, equipamentos e insumos. (Diária 12h). set/18 set/18

2.4.8

Brigadistas: Profissional com certificado válido e experiência comprovada em serviços
de brigada, incluso uniforme e rádio comunicador.  Empresa deverá estar regular junto
aos órgãos de segurança pública estaduais e federais. (Diária 12h). Dia 01=02
brigadistas, Dias 2,3 e 4 = 06 brigadistas

set/18 set/18

2.4.9 Mestre de cerimônias - para abertura e encerramento – diária de 6h set/18 set/18

2.4.10

Seguranças com diárias de 12h Profissional com certificado válido e experiência
comprovada, incluso uniforme e rádio comunicador. A empresa deverá estar regular
junto aos órgãos de segurança pública estaduais e federais. (Diária 12h). Dia: 10
seguranças -7h às 19h / Noite: 04 seguranças -19h às 7h = 14x5dias (incluindo
montagem e desmontagem)

set/18 set/18

 

10. FÍSICO - FINANCEIRO

Meta Etapa/Fase Especificação  Valor

1 Descrição da Meta 1  

Etapa Descrição  Etapa 1  

1.1.1 Direção Geral - profissional responsável por idealizar e orientar a direção de todos os
produtos relacionados Ao Congresso, responsável por delegar tarefas e atividades a todas

 R$
11.250,00
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as coordenações.

1.1.2

Gestão financeira: Contratação de profissional responsável pela gestão financeira e
negocial do projeto,  efetuar pagamentos e fluxos financeiros, bem como cumprimento de
prazos determinados contratos de fornecedores, execução dos cronogramas de pagamento,
arquivamento e controle de comprovantes, relacionamento com fornecedores e demais
funções pertinentes as atividades em questão.

 R$ 7.725,00

1.1.3

Secretariado - profissional responsável pelo controle da agenda e de compromissos; 
planejamentos de viagens; despacho e conferência de documentos; organização de
arquivos; atendimento telefônico;  recepção de clientes; auxílio departamental;
atendimento e apoio à clientes internos e externos;  acompanhamento e preparação de
reuniões; realização de atas e etc.

 R$ 6.000,00

 Descrição da Meta 2  

 Etapa Descrição  Etapa 2  

 

2.1.1

Computadores (Intel Core2 Duo , 04 GB de Ram, HD de 500GB, Wi-fi e Rede
10/100/1000Mbps, DVD- RW, 06 USB Windows 7 Ultimate 64 bits, Office 2010) e/ou
Notebook (Intel Core I7 ou superior, 4 GB de memória RAM, disco rígido de 1Tb GB,
teclado, mouse sem fio, com mouse pad, leitor/gravador de CD/DVD, placa de rede,  vídeo
on board e placa de wireless; Monitor LCD de 14” ou superior;) 
13 (treze) para credenciamento, 
01(um) servidor, 
02 (dois) para Auditório Máster, 
02 (dois) para Auditório Planalto, 
03 (três) para Auditórios Alvorada, Buriti e Águas Claras, 
13 (treze) para as Salas T1 a T6 e M7 a M13, 
15 (quinze) para Sala da Relatoria e 
4 (quatro) para Imprensa = 43 x 3dias

 R$ 5.160,00

2.1.2

Projetores - Locação, instalação e manutenção de sistema composto por: Projetor de no
mínimo 5000 ansilummens, 02 projetores  15.000 Ans - Auditório Máster / 02 projetores 
Auditório Planalto 
02 projetores Auditórios  A. Claras e Alvorada 
01 projetor - Auditório Buriti 
13 projetores -  Salas moduláveis T1 a M13 
(20 x 3dias)

 R$ 6.600,00

2.1.3

Telas para projeção:

02 telas - Auditório Máster – 200 polegadas – 4x3

02 telas - Auditório Planalto – 150 polegadas – 1,8 x 1,8

02 telas - Auditórios Águas Claras e Alvorada – 150 polegadas – 1,8 x 1,8

01 tela - Auditório Buriti – 120polegadas – 2,2 x 1,8

13 telas - Salas moduláveis T1 a M13 – 100 polegadas – 1,8 x 1,8

(20 x3dias)

 R$ 2.400,00

2.1.4
Transmissão em tempo real (Streaming) - Serviço de transmissão ao vivo pela internet,
inclusos equipamentos, servidor em tempo real e sem a necessidade do download e técnico
operador.

 R$ 2.672,61
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2.1.5 Unifilas - com fita retrátil de até 2m (40 unidades x 3 dias)  R$ 1.680,00

2.1.6 Equipamentos de sonorização: 01 sistema completo de sonorização tipo PA para 2500
pessoas, com mesa de som com 32 canais, Periféricos, DVD player, amplificador – Máster  R$ 5.100,00

2.1.7 Equipamentos de sonorização: 01 Sistema completo de sonorização mesa com 12 canais
- com 7 caixas  - sendo 1 de retorno para 800 pessoas – Auditório Planalto;  R$ 2.100,00

2.1.8 Equipamentos de sonorização: 03 sistemas de som mesa com 12 canais - com 4 caixas 
cada auditório para 250 pessoas - Auditório. Buriti, Alvorada e Águas Claras;  R$ 690,00

2.1.9

Equipamentos de sonorização: 13 sistema de som completo para 100 pessoas,
amplificador com potencia de 200wrms, periféricos, DVD player, mesa de com 12 canais,
2 caixas de som - Salas Moduláveis 
18x3

 R$ 360,00

2.1.10

Microfones sem fio: 10 para Auditório Máster; 
06 para Auditório Planalto, 
06 para Buriti, Alvorada, Águas Claras; 
26 para salas moduláveis

 R$ 3.120,00

2.1.11 Púlpitos - Máster (02); Planalto, Águas Claras,  Alvorada e Buriti  R$ 1.190,00

2.1.12 Microfones para púlpitos goosneck com fio  R$ 340,00

2.1.13 Impressoras térmicas com sensor de etiqueta e fornecimento de etiquetas -  07x3  R$ 1.890,00

2.1.14
Impressoras a laser monocromáticas preparadas para impressão, sendo uma
multifuncional, em papel tamanho A4, com fornecimento de insumos, inclusive papel.
(03x3d)

 R$ 1.170,00

2.1.15 Gravação de áudio em CD para as 13 salas moduláveis, Auditórios Máster, Planalto,
Buriti, Alvorada e Águas Claras para registro das atividades (18 salas x 3 diárias)  R$ 4.320,00

2.1.16

Filmagem para documentação e registro do evento - Serviço de captação de áudio e vídeo
com câmera digital e com o devido sistema de iluminação. 
Entrega do produto final com matriz em mídia digital com identificação. Edição em ilha
não linear com fornecimento de mídia. Sistema de transmissão on-line para a plateia:
Sistema de câmeras com 03 câmeras profissional HD interligadas a mesa de corte com
operador para as câmeras e mesa de corte enviando o sinal on-line editado para o
responsável da transmissão ao vivo.

 R$4.931,25

2.1.17 Box Truss para o Auditório Máster Q30 com lona front fosca, formato 18x5m, impressão
digital com 720DPI’S de resolução com instalação  R$ 7.518,60

2.1.18 Box Truss para o Auditório Planalto Q30 com lona front fosca, formato 12x4m, impressão
digital com 720DPI’S de resolução com instalação -  R$ 4.800,00

2.1.19

Serviços de limpeza para montagem, realização e desmontagem do evento, com
coordenador, auxiliares e todo material de limpeza: equipe de limpeza com 1 coordenador,
18 auxiliares de limpeza uniformizados, 02 containers / dia, material de limpeza, 117
lixeiras seletivas, sendo 5 jogos completos, 54 de 90l, 38 lixeiras avulsas.

 R$
24.500,00
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2.1.20 Serviço de UTI Móvel para o evento: Veículo tipo ambulância para EVENTO, com
suporte avançado (UTI) e equipe médica embarcada (1 médico, 1 técnico de enfermagem e
1 motorista/socorrista)

 R$ 4.500,00

2.3.1 Pórtico de entrada - fachada com 5 x 1 x 3,20 (altura) impressão em lona com 2 (duas)
de logos de 1x2m , com iluminação  R$ 2.512,00

2.3.2

Estandes: montagem de 8 (oito) sendo 2 de 3x6m, 3 de 3x2m e 3 de 3x3m, constituídos
de carpete, testeira com nome dos expositores, painel de TS, iluminação, 2 tomadas com
aterramento, mobiliários, sendo 5 com bistrô e 2 banquetas e 5 com mesas de vidro com 4
cadeiras  cada

 R$ 6.480,00

2.3.3 Espaço para Economia Solidária com carpete (30x5m), 10 pranchões de
4mx50cmx70cm altura, tampo em MDF, 20 cadeiras pretas e 20 tomadas elétricas  R$ 6.750,00

2.3.4
Palco, estrutura de madeira, medindo 12x6mx60cm altura, com carpete saias frontal e
lateral, escada lateral, rampa lateral de 5x1m, guarda corpo com revestimento em tecido
preto, 6 tomadas elétricas.

 R$ 5.040,00

2.3.5 Montagem de Testeiras - credenciamento - de 13ml de testeiras com iluminação, 13
tomadas tripolares e uma bancada de 5ml para preenchimento de inscrições  R$ 2.205,00

2.3.6
Montagem de sala de apoio com 33m² e um depósito de 9m² para credenciamento, com
carpete, divisórias, prateleiras, portas, iluminação, tomadas, 1 mesa com 4 cadeiras e 11m
de bancadas com 11 tomadas elétricas  e 11 cadeiras

 R$ 3.570,00

2.3.7 Sofás: 6 (seis) sofás de 1 lugar (6x3d)  R$ 900,00

2.3.8 Bistrôs com vidro redondo com 1m altura  (3x3d)  R$ 339,75

2.3.9
Balcões de atendimento, material padronizado (perfis 
de alumínio anodizado e TS), nas medidas de 1,00m x 0,50m x 1,00h, com tampo em
MDF, prateleira, porta e tranca (02x3d)

 R$ 460,02

2.3.10 Banquetas:  (8x4d)  R$ 384,00

2.3.11

Estruturas em Octanorm - Montagem e desmontagem de estruturas em painéis TS dupla
face,  estruturada por perfis e travessas de alumínios anodizado, divisórias em salas de
roda de conversa- 20 salas em octanorm, de 6x6m cada, com 2,20m de altura, teto com
travamento (20x24m)

 R$
62.400,00

2.3.12
Totens de identificação, estrutura em metalon medindo 2x1m, com lona impressa para
Auditório Máster (2), Salas Moduláveis (13), Auditórios Menores (6), Salas construídas
(24) = 46x2m= 92m²

 R$
22.080,00

2.3.13 Mesa diretora: Auditório Planalto - 9ml;   - Buriti - 3ml;  
Alvorada - 4ml ;  A. Claras - 4ml -; Salas moduláveis - 65ml (5ml para cada x13)  R$  2.550,00

2.3.14

Mesa de apoio de 1ml  - Relatoria=15, Auditórios Menores = 12 (3x4) , Salas
Moduláveis= 39 (13x3) - Sala coordenação= 4 
Auditório Máster = 4  ;  Relatoria=15  ; Imprensa=  5ml;   Salas de octanorm= 40 - Sala
Produção= 03

 R$  1.960,00
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2.3.15 Cadeiras fixa com braço, estofada, cores a definir,  para relatoria e operadores: 
Auditório Menores = 12, Salas Moduláveis= 39  - Sala coordenação= 3, Auditório Máster
= 4  ;  Relatoria=15  ; Imprensa=  11 ;  Salas de octanorm 20x40=800  
Salas T1 a M13= 340 (completar as do CCUG)

 R$
14.688,00

2.3.16 Placas de sinalização - 17 placas em estrutura em metalon (2x1m), com lona front fosca
impressão digital com 720 DPIs de resolução medindo 2x1 - (17x2m)  R$ 8.160,00

2.3.17 Mobiliário - Mesa retangular de vidro:  01 para sala coordenação e  02  para
coordenação  (3x3diarias)  R$ 423,00

2.4.1 Recepcionistas: Profissional com experiência comprovada,  8 (oito) uniformizadas para
atendimento no credenciamento - 8 x 2dias + 6 x1dia  R$ 4.180,00

2.4.2 Coordenador Credenciamento-Profissional responsável pelo planejamento, organização
e acompanhamento dos serviços relacionados ao credenciamento do evento.  R$ 1.573,75

2.4.3
Coordenador de Programação/Salas -  profissional responsável pelo acompanhamento
da programação - mudanças, trocas de salas, apoia a comissão científica e controle equipe
de recepcionistas das salas

 R$ 1.573,75

2.4.4
Coordenador de Logística - profissional responsável e operacionalização da execução do
projeto arquitetônico, controle de montagem e desmontagem de todas as estruturas que
compõem o evento, cronograma de montagem e coordenação de equipe de montagem

 R$ 1.620,00

2.4.5 Coordenador de Transporte - profissional responsável por coordenar  e fazer a gestão da
equipe de monitores setor de transportes, transfer in/out aeroporto, hotel/CCUG/hotel  R$1.509,00

2.4.6

Técnicos audiovisuais - 1 técnico de informática para credenciamento, 02 técnicos
audiovisuais para Auditório Máster, 02 técnicos audiovisuais para Auditório Planalto, 01
técnico audiovisual para Auditório Alvorada, 01 para Auditório Águas Claras,  01 para
Buriti e 08 técnicos audiovisuais para atender as Moduláveis = 16x3 

 R$ 8.640,00

2.4.7 Carregadores: Profissional capacitado para transportar materiais diversos,  mobiliários,
estruturas, equipamentos e insumos. (Diária 12h).  R$ 3.920,00

2.4.8

Brigadistas: Profissional com certificado válido e experiência comprovada em serviços de
brigada, incluso uniforme e rádio comunicador.  Empresa deverá estar regular junto aos
órgãos de segurança pública estaduais e federais. (Diária 12h). Dia 01=02 brigadistas ,
Dias 2,3 e 4 =06 brigadistas

 R$ 3.400,00

2.4.9 Mestre de cerimônias - para abertura e encerramento – diária de 6h  R$ 952,80

2.4.10

Seguranças com diárias de 12h Profissional com certificado válido e experiência
comprovada, incluso uniforme e rádio comunicador. A empresa deverá estar regular junto
aos órgãos de segurança pública estaduais e federais. (Diária 12h). Dia: 10 seguranças -7h
às 19h / Noite: 04 seguranças -19h às 7h = 14x5dias (incluindo montagem e
desmontagem)

 R$
10.725,00

VALOR TOTAL  R$
289.014,55
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11. PLANO DE APLICAÇÃO

META 1 – Pré- Produção

 ETAPA1 - Recursos humanos (área meio)

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL

35041 Direção Geral  R$ 11.250,00

35041 Gestão financeira  R$ 7.725,00

35041 Secretariado  R$ 6.000,00

META 2 – Execução e Realização

 ETAPA2 - Logística, Equipamentos audiovisuais, infraestrutura, recursos humanos (área fim)

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL

35041 Computadores R$ 5.160,00

35041 Projetores R$ 6.600,00

35041 Telas para projeção R$ 2.400,00

35041 Transmissão em tempo real (Streaming) R$ 2.672,61

35041 Unifilas R$1.680,00

35041 Equipamentos de sonorização para Auditório Máster 
 R$ 5.100,00

35041 Equipamentos de sonorização para Auditório Planalto R$ 2.100,00

35041 Equipamentos de sonorização para Auditórios Buriti, Alvorada e Águas Claras; R$ 690,00

35041 Equipamentos de sonorização para 13 salas moduláveis R$ 360,00

35041 Microfones sem fio R$ 3.120,00

35041 Púlpitos R$ 1.190,00

35041 Microfones para púlpitos R$ 340,00
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35041 Impressoras térmicas R$ 1.890,00

35041 Impressoras a laser R$ 1.170,00

35041 Gravação de áudio em CD R$ 4.320,00

35041 Filmagem R$ 4.931,25

35041 Box Truss para o Auditório Máster R$ 7.518,60

35041 Box Truss para o Auditório Planalto R$ 4.800,00

35041 Serviços de limpeza R$ 24.500,00

35041 Serviço de UTI Móvel R$ 4.500,00

35041 Pórtico de entrada R$ 2.512,00

35041 Montagem de Estandes R$ 6.480,00

35041 Espaço para Economia Solidária R$ 6.750,00

35041 Palco R$ 5.040,00

35041 Montagem de Testeiras R$ 2.205,00

35041 Montagem de sala de apoio R$ 3.570,00

35041 Sofás R$ 900,00

35041 Bistrôs R$ 339,75

35041 Balcões de atendimento R$ 460,02

35041 Banquetas R$ 384,00

35041 Estruturas em Octanorm R$ 62.400,00

35041 Totens de identificação R$ 22.080,00

35041 Mesa diretora R$ 2.550,00

35041 Mesa de apoio R$ 1.960,00

35041 Cadeiras R$ 14.688,00
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35041 Placas de sinalização R$ 8.160,00

35041 Mesa retangular R$ 423,00

35041 Recepcionistas R$ 4.180,00

35041 Coordenador Credenciamento R$ 1.573,75

35041 Coordenador de Programação/Salas R$ 1.573,75

35041 Coordenador de Logística R$ 1.620,00

35041 Coordenador de Transporte R$ 1.509,00

35041 Técnicos audiovisuais R$ 8.640,00

35041 Carregadores R$ 3.920,00

35041 Brigadistas R$ 3.400,00

35041 Mestre de cerimônias R$ 952,80

35041 Serviço de Seguranças  R$     10.725,00

VALOR TOTAL R$ 289.014,55

 

12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

META ETAPA DESCRIÇÃO ago/18 set/18

1 META 1 - PRÉ PRODUÇÃO

Etapa 1 - Recursos Humanos ( área meio)

1.1.1
Direção Geral - profissional responsável por idealizar e orientar a direção de todos
os produtos relacionados Ao Congresso, responsável por delegar tarefas e atividades
a todas as coordenações.

 R$ 11.250,00  R$ -  

1.1.2

Gestão financeira: Contratação de profissional responsável pela gestão financeira e
negocial do projeto,  efetuar pagamentos e fluxos financeiros, bem como
cumprimento de prazos determinados contratos de fornecedores, execução dos
cronogramas de pagamento, arquivamento e controle de comprovantes,
relacionamento com fornecedores e demais funções pertinentes as atividades em
questão.

 R$ 7.725,00 R$ -

1.1.3 Secretariado - profissional responsável pelo controle da agenda e de compromissos;  R$ 6.000,00 R$ -
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planejamentos de viagens; despacho e conferência de documentos; organização de
arquivos; atendimento telefônico;  recepção de clientes; auxílio departamental;
atendimento e apoio à clientes internos e externos;  acompanhamento e preparação de
reuniões; realização de atas e etc.

META 2 - EXECUÇÃO E REALIZAÇÃO

2 Etapa 2 - Logística, Equipamentos audiovisuais, infraestrutura, recursos humanos (área fim)

2.1.1

Computadores (Intel Core2 Duo , 04 GB de Ram, HD de 500GB, Wi-fi e Rede
10/100/1000Mbps, DVD- RW, 06 USB Windows 7 Ultimate 64 bits, Office
2010) e/ou Notebook (Intel Core I7 ou superior, 4 GB de memória RAM, disco
rígido de 1Tb GB, teclado, mouse sem fio, com mouse pad, leitor/gravador de
CD/DVD, placa de rede,  vídeo on board e placa de wireless; Monitor LCD de
14” ou superior;) 
13 (treze) para credenciamento, 
01(um) servidor, 
02 (dois) para Auditório Máster, 
02 (dois) para Auditório Planalto, 
03 (três) para Auditórios Alvorada, Buriti e Águas Claras, 
13 (treze) para as Salas T1 a T6 e M7 a M13, 
15 (quinze) para Sala da Relatoria e 
4 (quatro) para Imprensa = 43 x 3dias

 R$ 5.160,00 R$ -

2.1.2

Projetores - Locação, instalação e manutenção de sistema composto por: Projetor
de no mínimo 5000 ansilummens, 
02 projetores  15.000 Ans- Auditório Máster 
02 projetores  Auditório Planalto 
02 projetores Auditórios  A. Claras e Alvorada 
01 projetor - Auditório Buriti 
13 projetores -  Salas moduláveis T1 a M13 
(20 x 3dias)

 R$ 6.600,00 R$ -

2.1.3

Telas para projeção : 
02 telas - Auditório Máster – 200 polegadas – 5x3 
02 telas -   Auditório Planalto 150 polegadas 1,8 x 1,8   
02 telas -  Auditórios  A. Claras e Alvorada 150 polegadas 1,8 x 1,8   
01 telas - Auditório Buriti 120 polegadas 2,2 x 1,8    
13 telas -  Salas moduláveis T1 a M13 100 polegadas 1,8 x 1,8    
(20 x3dias)

 R$ 2.400,00 R$ -

2.1.4
Transmissão em tempo real (Streaming) - Serviço de transmissão ao vivo pela
internet, inclusos equipamentos, servidor em tempo real e sem a necessidade do
download e técnico operador.

 R$ 2.672,61 R$ -

2.1.5 Unifilas - com fita retrátil de até 2m (40 unid .x 3 dias)  R$ 1.680,00 R$ -

2.1.6

Equipamentos de sonorização: 01 sistema completo de sonorização tipo PA para
2500 pessoas, com mesa de som com 32 canais, Periféricos, DVD player,
amplificador - Máster 
 

 R$ 5.100,00 R$ -

2.1.7
Equipamentos de sonorização: 01 Sistema completo de sonorização mesa com
12 canais - com 7 caixas  - sendo 1 de retorno para 800 pessoas - Auditório
Planalto;

 R$ 2.100,00 R$ -

2.1.8 Equipamentos de sonorização: 03 sistema de som mesa com 12 canais - com 4
Á

 R$ 690,00 R$ -
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caixas  cada auditório para  250 pessoas - Auditório Buriti, Alvorada e Águas
Claras;

2.1.9

Equipamentos de sonorização: 13 sistema de som completo para 100 pessoas,
amplificador com potencia de 200wrms, periféricos, DVD player, mesa de com 12
canais, 2 caixas de som - Salas Moduláveis 
18x3

 R$   360,00 R$ -

2.1.10 Microfones sem fio: 10 para Auditório Máster; 06 para Auditório Planalto, 06
para Buriti, Alvorada, Águas Claras; 26 para salas moduláveis  R$  3.120,00 R$ -

2.1.11 Púlpitos - Máster (02); Planalto, Águas Claras,  Alvorada e Buriti  R$ 1.190,00 R$ -

2.1.12 Microfones para púlpitos goosneck com fio  R$ 340,00 R$ -

2.1.13 Impressoras térmicas com sensor de etiqueta e fornecimento de etiquetas -  07x3  R$ 1.890,00 R$ -

2.1.14
Impressoras a laser monocromáticas preparadas para impressão, sendo uma
multifuncional, em papel tamanho A4, com fornecimento de insumos, inclusive
papel.(03x3d)

 R$ 1.170,00 R$ -

2.1.15
Gravação de áudio em CD para as 13 salas moduláveis, Auditórios Máster,
Planalto, Buriti, Alvorada e Águas Claras para registro das atividades  (18 salas x
3 diárias)

 R$ 4.320,00 R$ -

2.1.16

Filmagem para documentação e registro do evento - Serviço de captação de áudio
e vídeo com câmera digital e com o devido sistema de iluminação. 
Entrega do produto final com matriz em mídia digital com identificação. Edição
em ilha não linear com fornecimento de midia. Sistema de transmissão on-line
para a plateia: Sistema de câmeras com 03 câmeras profissional HD interligadas a
mesa de corte com operador para as câmeras e mesa de corte enviando o sinal on-
line editado para o responsável da transmissão ao vivo.

 R$ 4.931,25 R$ -

2.1.17 Box truss para o Auditório Master Q30 com lona front fosca, formato 18x5m,
impressão digital com 720DPI’S de resolução com instalação  R$  7.518,60 R$ -

2.1.18 Box truss para o Auditório Planalto Q30 com lona front fosca, formato 12x4m,
impressão digital com 720DPI’S de resolução com instalação -  R$ 4.800,00 R$

2.1.19

Serviços de limpeza para montagem, realização e desmontagem do evento, com
coordenador, auxiliares e todo material de limpeza: equipe de limpeza com 1
coordenador, 18 auxiliares de limpeza uniformizados, 02 containers / dia, material
de limpeza, 117 lixeiras seletivas, sendo 5 jogos completos, 54 de 90l, 38 lixeiras
avulsas.

 R$ 24.500,00 R$ -

2.1.20
Serviço de UTI Móvel para o evento: Veículo tipo ambulância para EVENTO,
com suporte avançado (UTI) e equipe médica embarcada (1 médico, 1 técnico de
enfermagem e 1 motorista/socorrista)

 R$  4.500,00 R$ -

2.3.1 Pórtico de entrada - fachada com 5x1x3,20 (altura) impressão em lona com 2
(duas) de logos de 1x2m , com iluminação  R$ 2.512,00 R$ -

2.3.2 Estandes: montagem de 8 (oito) sendo 2 de 3x6m, 3 de 3x2m e 3 de 3x3m,  R$ 6.480,00 R$ -
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constituídos de carpete, testeira com nome dos expositores, painel de TS,
iluminação, 2 tomadas com aterramento, mobiliários, sendo 5 com bistrô e 2
banquetas e 5 com mesas de vidro com 4 cadeiras  cada

2.3.3 Espaço para Economia Solidária com carpete (30x5m), 10 pranchões de
4mx50cmx70cm altura, tampo em MDF, 20 cadeiras pretas e 20 tomadas elétricas  R$ 6.750,00 R$ -

2.3.4
Palco, estrutura de madeira, medindo 12x6mx60cm altura, com carpete saias
frontal e lateral, escada lateral, rampa lateral de 5x1m, guarda corpo com
revestimento em tecido preto, 6 tomadas elétricas.

 R$ 5.040,00 R$ -

2.3.5 Montagem de Testeiras - credenciamento -  de 13ml de testeiras com iluminação,
13 tomadas tripolares e uma bancada de 5ml para preenchimento de inscrições  R$ 2.205,00 R$ -

2.3.6
Montagem de sala de apoio com 33m² e um depósito de 9m² para
credenciamento, com carpete, divisórias, prateleiras, portas, iluminação, tomadas,
1 mesa com 4 cadeiras e 11m de bancadas com 11 tomadas elétricas  e 11 cadeiras

 R$ 3.570,00 R$ -

2.3.7 Sofás: 6 (seis) sofás de 1 lugar (6x3d)  R$ 900,00 R$ -

2.3.8 Bistrôs com vidro redondo com 1m altura (3x3d)  R$ 339,75 R$ -

2.3.9
Balcões de atendimento, material padronizado (perfis 
de alumínio anodizado e TS), nas medidas de 1,00m x 0,50m x 1,00h, com tampo
em MDF, prateleira, porta e tranca (02x3d)

 R$ 460,02 R$ -

2.3.10 Banquetas:  (8x4d)  R$     384,00 R$ -

2.3.11

Estruturas em Octanorm - Montagem e desmontagem de estruturas em painéis
TS dupla face, estruturada por perfis e travessas de alumínios anodizado,
divisórias em salas de roda de conversa- 20 salas em octanorm, de 6x6m cada,
com 2,20m de altura, teto com travamento (20x24m)

 R$  
62.400,00 R$ -

2.3.12
Totens de identificação, estrutura em metalon medindo 2x1m, com lona impressa
para Auditório Máster (2), Salas Moduláveis (13), Auditórios Menores (6), Salas
construídas (24) = 46x2m= 92m²

 R$  22.080,00 R$ -

2.3.13 Mesa diretora: Auditório Planalto - 9ml;   - Buriti - 3ml;  Alvorada - 4ml ;  A.
Claras - 4ml -; Salas moduláveis - 65ml (5ml para cada x13)  R$ 2.550,00 R$ -

2.3.14
Mesa de apoio de 1ml  - Relatoria=15, Auditórios Menores = 12 (3x4), Salas
Moduláveis= 39 (13x3) - Sala coordenação= 4, Auditório Máster = 4  ; 
Relatoria=15  ; Imprensa=  5ml;   Salas de octanorm= 40 - Sala Produção= 03

 R$ 1.960,00 R$ -

2.3.15

Cadeiras  fixa com braço, estofada, cores a definir,  para relatoria e operadores: 
Auditórios Menores = 12, Salas Moduláveis= 39  - Sala coordenação= 3,
Auditório Máster= 4  ;  Relatoria=15  ; Imprensa=  11 ;  Salas de octanorm
20x40=800  
Salas T1 a M13= 340 (completar as do CCUG)

 R$  14.688,00 R$ -

2.3.16 Placas de sinalização - 17 placas em estrutura em metalon (2x1m), com lona
front fosca impressão digital com 720 DPIs de resolução medindo 2x1 - (17x2m)  R$8.160,00 R$ -
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2.3.17 Mobiliário - Mesa retangular de vidro:  01 para sala coordenação e  02  para
coordenação  (3x3diarias)

 R$ 423,00 R$ -

2.4.1 Recepcionistas: Profissional com experiência comprovada, 8 (oito) uniformizadas
para atendimento no credenciamento - 8 x 2dias + 6 x1dia  R$ 4.180,00 R$ -

2.4.2
Coordenador  Credenciamento-Profissional responsável pelo planejamento,
organização e acompanhamento dos serviços relacionados ao credenciamento do
evento.

 R$  1.573,75 R$ -

2.4.3
Coordenador de Programação/Salas -  profissional responsável pelo
acompanhamento da programação - mudanças, trocas de salas, apoia a comissão
científica e controle equipe de recepcionistas das salas

 R$ 1.573,75 R$ -

2.4.4

Coordenador de Logística - profissional responsável e operacionalização da
execução do projeto arquitetônico, controle de montagem e desmontagem de todas
as estruturas que compõem o evento, cronograma de montagem e coordenação de
equipe de montagem

 R$ 1.620,00 R$ -

2.4.5
Coordenador de Transporte - profissional responsável por coordenar  e fazer a
gestão da equipe de monitores setor de transportes, transfer in/out aeroporto,
hotel/CCUG/hotel

 R$ 1.509,00 R$ -

2.4.6

Técnicos audiovisuais - 1 técnico de informática para credenciamento, 02
técnicos audiovisuais para Auditório Máster,  02 técnicos audiovisuais para
Auditório Planalto, 01 técnico audiovisual para Auditório Alvorada, 01 para
Auditório Águas Claras,  01 para Buriti e 08 técnicos audiovisuais para atender as
Moduláveis = 16x3 

 R$ 8.640,00 R$ -

2.4.7 Carregadores: Profissional capacitado para transportar materiais diversos, 
mobiliários, estruturas, equipamentos e insumos. (Diária 12h).  R$ 3.920,00 R$ -

2.4.8

Brigadistas: Profissional com certificado válido e experiência comprovada em
serviços de brigada, incluso uniforme e rádio comunicador.  Empresa deverá estar
regular junto aos órgãos de segurança pública estaduais e federais. (Diária 12h).
Dia 01=02 brigadista , Dias 2,3 e 4 =06 brigadista

 R$ 3.400,00 R$ -

2.4.9 Mestre de cerimônias -  para abertura e encerramento – diária de 6h  R$   952,80 R$ -

2.4.10

Seguranças com diárias de 12h Profissional com certificado válido e experiência
comprovada, incluso uniforme e rádio comunicador. A empresa deverá estar
regular junto aos órgãos de segurança pública estaduais e federais. (Diária
12h). Dia: 10 seguranças -7h às 19h / Noite: 04 seguranças -19h às 7h = 14x5dias
(incluindo montagem e desmontagem)

 R$ 10.725,00 R$ -

TOTAL R$ 289.014,55  

 

13. PLANILHA GLOBAL / RECEITAS E DESPESAS

Item Descrição Unidade de
Medida QTD Valor Unitário Valor Total Fonte
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META 1 - PRÉ PRODUÇÃO

Etapa 1 - Recursos humanos (área meio)

1.1.1

Direção Geral - profissional
responsável por idealizar e orientar
a direção de todos os produtos
relacionados Ao Congresso,
responsável por delegar tarefas e
atividades a todas as coordenações.

diária 30  R$ 375,00  R$ 11.250,00 TF

1.1.2

Gestão financeira: Contratação de
profissional responsável pela gestão
financeira e negocial do projeto, 
efetuar pagamentos e fluxos
financeiros, bem como
cumprimento de prazos
determinados contratos de
fornecedores, execução dos
cronogramas de pagamento,
arquivamento e controle de
comprovantes, relacionamento com
fornecedores e demais funções
pertinentes as atividades em
questão.

diária 30  R$ 257,50  R$    7.72500 TF

1.1.3

Secretariado - profissional
responsável pelo controle da agenda
e de compromissos;  planejamentos
de viagens; despacho e conferência
de documentos; organização de
arquivos; atendimento telefônico; 
recepção de clientes; auxílio
departamental; atendimento e apoio
à clientes internos e externos; 
acompanhamento e preparação de
reuniões; realização de atas e etc.

diária 30  R$  200,00  R$           
6.000,00 TF

1.2.1
Criação do sistema de inscrições em
todas as suas fases e gerenciamento
das inscrições

unidade 1  R$         15.078,46  R$               
15.078,46 INSC

1.2.2

Criação e manutenção de home
page do evento: desenvolvimento e
Implementação de site na internet
para divulgação das atividades,
informações e materiais do projeto.

unidade 1  R$                
6.411,32

 R$                 
6.411,32 INSC

1.2.3

Aplicativo criado para o evento:
desenvolvimento de aplicativo para
celular nas plataformar IOS e
Android com funções de acesso a
programação, agendamento de
atividades, credenciamento, roteiros
turísticos com georreferenciamento,
inserção de conteúdo e atualizações

unidade 1  R$                
4.400,00

 R$                 
4.400,00 INSC

1.2.4 Contratação de assessoria de unidade 1  R$                 R$                 INSC
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imprensa para divulgação do
evento: plano de comunicação,
requerimento de inserções e pautas
em diversos veículos de
comunicação, para fins de
divulgação, emissão de relatórios e
mensuração de alcance da mídias,
relatório final com clipagem

3.000,00 3.000,00

META 2 - Descrição da Meta 2 - EXECUÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO

Etapa 2: Logística, Equipamentos audiovisuais, infraestrutura, recursos humanos ( área fim)

2.1.1

Computadores (Intel Core2 Duo ,
04 GB de Ram, HD de 500GB, Wi-
fi e Rede 10/100/1000Mbps, DVD-
RW, 06 USB Windows 7 Ultimate
64 bits, Office 2010) e/ou
Notebook (Intel Core I7 ou
superior, 4 GB de memória RAM,
disco rígido de 1Tb GB, teclado,
mouse sem fio, com mouse pad,
leitor/gravador de CD/DVD, placa
de rede,  vídeo on board e placa de
wireless; Monitor LCD de 14” ou
superior;) 
13 (treze) para credenciamento, 
01(um) servidor, 
02 (dois) para Auditório Máster, 
02 (dois) para Auditório Planalto, 
03 (três) para Auditórios Alvorada,
Buriti e Águas Claras, 
13 (treze) para as Salas T1 a T6 e
M7 a M13, 
15 (quinze) para Sala da Relatoria e 
4 (quatro) para Imprensa = 43 x
3dias

diária 129  R$                      40,00  R$                  5.160,00 TF

2.1.2

Projetores - Locação, instalação e
manutenção de sistema composto
por: Projetor de no mínimo 5000
ansilummens, 
02 projetores  15.000 Ans-
Auditório Máster 
02 projetores  Auditório Planalto 
02 projetores Auditórios  A. Claras
e Alvorada 
01 projetor - Auditório Buriti 
13 projetores -  Salas moduláveis
T1 a M13 
(20 x 3dias)

diária 60  R$                    110,00  R$                  6.600,00 TF

2.1.3 Telas para projeção: 2 telas -
Auditório Máster - 200 polegadas -
5X3

02 telas - Auditório Planalto - 150
polegadas - 1,80x1,80

02 telas - Auditórios Águas Claras e
Alvorada - 150 polegadas - 1,80 x

diária 60  R$                      40,00  R$                  2.400,00 TF
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1,80

01 telas - Auditório Buriti - 120
polegadas - 2,20 x 1,80

13 telas - Salas moduláveis T1 a
M13  - 100 polegadas - 1,80x1,80

2.1.4

Transmissão em tempo real
(Streaming) - Serviço de
transmissão ao vivo pela internet,
inclusos equipamentos, servidor em
tempo real e sem a necessidade do
download e técnico operador.

diária 3  R$                    890,87  R$                  2.672,61 TF

2.1.5 Unifilas - com fita retrátil de até 2m
(40 unidades .x 3 dias) diária 120  R$                      14,00  R$                  1.680,00 TF

2.1.6

Equipamentos de sonorização: 01
sistema completo de sonorização
tipo PA para 2500 pessoas, com
mesa de som com 32 canais,
Periféricos, DVD player,
amplificador - Máster 
 

diária 3  R$                 1.700,00  R$                  5.100,00 TF

2.1.7

Equipamentos de sonorização: 01
Sistema completo de sonorização
mesa com 12 canais - com 7 caixas 
- sendo 1 de retorno para 800
pessoas - Auditório Planalto;

diária 3  R$                    700,00  R$                  2.100,00 TF

2.1.8

Equipamentos de sonorização: 03
sistemas de som mesa com 12
canais - com 4 caixas  cada
auditório para 250 pessoas -
Auditório Buriti, Alvorada e Águas
Claras;

diária 3  R$                    230,00  R$                     690,00 TF

2.1.9

Equipamentos de sonorização: 13
sistemas de som completo para 100
pessoas, amplificador com potencia
de 200wrms, periféricos, DVD
player, mesa de com 12 canais, 2
caixas de som - Salas Moduláveis 
18x3

diária 3  R$                    120,00  R$                     360,00 TF

2.1.10

Microfones sem fio: 10 para
Auditório Máster; 
06 para Auditório Planalto, 
06 para Buriti, Alvorada, Águas
Claras; 
26 para salas moduláveis

diária 156  R$                      20,00  R$                  3.120,00 TF

2.1.11 Púlpitos - Máster (02); Planalto,
Águas Claras, Alvorada e Buriti diária 17  R$                      70,00  R$                  1.190,00 TF

2.1.12Microfones para púlpitos goosneck diária 17  R$                      20,00  R$                     340,00 TF
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com fio

2.1.13
Impressoras térmicas com sensor
de etiqueta e fornecimento de
etiquetas -  07x3

diária 21  R$                      90,00  R$                  1.890,00 TF

2.1.14

Impressoras a
laser monocromáticas preparadas
para impressão, sendo uma
multifuncional, em papel tamanho
A4, com fornecimento de insumos,
inclusive  papel.(03x3d)

diária 9  R$                    130,00  R$                  1.170,00 TF

2.1.15

Gravação de áudio em CD para as
13 salas moduláveis, Auditórios
Máster,  Planalto, Buriti, Alvorada e
Águas Claras para registro das
atividades  (18 salas x 3 diárias)

diárias 54  R$                      80,00  R$                  4.320,00 TF

2.1.16

Filmagem para documentação e
registro do evento - Serviço de
captação de áudio e vídeo com
câmera digital e com o devido
sistema de iluminação. 
Entrega do produto final com
matriz em mídia digital com
identificação. Edição em ilha não
linear com fornecimento de mídia.
Sistema de transmissão on-line para
a plateia: Sistema de câmeras com
03 câmeras profissional HD
interligadas a mesa de corte com
operador para as câmeras e mesa de
corte enviando o sinal on-line
editado para o responsável da
transmissão ao vivo.

diárias 3  R$                1.643,75  R$                  4.931,25 TF

2.1.17

Box truss Q30 com lona front
fosca, formato 18x5m, impressão
digital com 720DPI’S de resolução
com instalação - Auditório Master

m² 90  R$                    83,54  R$                  7.518,60 TF

2.1.18

Box truss Q30 com lona front
fosca, formato 12x4m, impressão
digital com 720DPI’S de resolução
com instalação - Auditório Planalto

m² 48  R$                    100,00  R$                  4.800,00 TF

2.1.19

Serviços de limpeza para
montagem, realização e
desmontagem do evento, com
coordenador, auxiliares e todo
material de limpeza: equipe de
limpeza com 1 coordenador, 18
auxiliares de limpeza
uniformizados, 02 containers / dia,
material de limpeza, 17 lixeiras
seletivas, sendo 5 jogos completos,
54 de 90l, 38 lixeiras avulsas.

unidade 1  R$               24.500,00  R$                24.500,00 TF
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2.1.20Serviço de UTI Móvel para o
evento: Veículo tipo ambulância
para EVENTO, com suporte
avançado (UTI) e equipe médica
embarcada (1 médico, 1 técnico de
enfermagem e 1
motorista/socorrista)

unidade 3  R$                 1.500,00  R$                  4.500,00 TF

2.2.1
Programação cultural incluindo
cachês, sonorização e iluminação na
ala oeste

unidade 1  R$               25.000,00  R$                25.000,00 INSC

2.2.2
Apólice de seguro - Contratação de
apólice de seguro de
responsabilidade civil

unidade 1  R$                 1.128,82  R$                  1.128,82 INSC

2.2.3  Alvará de funcionamento unidade 1  R$                    500,00  R$                     500,00 INSC

2.2.4  Taxas unidade 1  R$                    400,00  R$                     400,00 INSC

2.2.5 Despachante unidade 1  R$                 3.000,00  R$                  3.000,00 INSC

2.2.6 Serviço de coquetel de lançamento
de livros unidade 450  R$                      36,00  R$                16.200,00 INSC

2.2.7 Serviço de água unidade 8000  R$                        1,00  R$                  8.000,00 INSC

2.2.8 Alimentação para convidados e
usuários durante 3 dias (450x3) unidade 1350  R$                      25,00  R$                33.750,00 INSC

2.2.9  Ambientação nos espaços
: Credenciamento - 04-Cachepot
grandes com plantas altas; 
Área de Circulação - Oeste - 06-
Bancos namoradeira em madeira de
demolição, 06-Cachepot com
plantas médias; 
Área de Circulação - Ala Norte -
06-Bancos namoradeira em madeira
de demolição, 06-Cachepot com
plantas médias; 
Auditório Máster - 01-Mesa
plenária em madeira com
fechamento em tecido preto para 15
pessoas, 15-Cadeiras executivas
pretas com rodízio, 12 Metros de
arranjos com flores tropicais para
frente da mesa plenária; 
Auditório Planalto - 01-Mesa
plenária em madeira com
fechamento em tecido preto para 09
pessoas, 09-Cadeiras executivas
pretas com rodízio, 8 Metros de
arranjos com flores tropicais para
frente da mesa plenária; 
Sala Vip - 04-Poltronas em couro
ecológico preto, 04-Puffes

unidade 1  R$               18.000,00  R$                18.000,00 INSC
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(0,40x0,40) em couro ecológico
preto, 01-Mesa de centro com
tampo em madeira de demolição,
01-Tapete (4x3), 01-Arranjo
tropical para centro de mesa, 01-
Aparador pequeno em madeira de
demolição, 01-Arranjo médio
tropical para aparador , com
Transporte e montagem

2.2.10

Serviço de fotografia para
registro do evento - fotógrafos
profissionais, equipamento digital
profissional de no  mínimo 8.5
megapixels.Deverá fazer a
cobertura tanto da montagem como
de todas as atividades do evento.
Ao final do evento deverá ser
entregue todas as fotos editadas em
meio digital com identificação por
dia e por espaço (auditórios, salas,
área da Feira e etc).

diária 3  R$                    600,00  R$                  1.800,00 INSC

2.2.11 Kit congressista - bloco de
anotações                                       unidade 3300  R$                        1,01  R$                  3.333,00 INSC

2.2.12

Kit congressista - Crachás no
formato 10x15 cm, 4x0 cor em
papel cartão supremo 250gr, com
cordão rabo de rato

unidade 3300  R$                        1,31  R$                  4.323,00 INSC

2.2.13

Kit congressista: EB1120. Caneta
Ecológica produzida em BAMBÚ e
ponteiras em Plástico Reciclável
Colorido. Valores incluem
personalização Silk 1x0 cores.

unidade 3000  R$                        1,37  R$                  4.110,00 INSC

2.2.14

Kit do congressista : colete para
voluntariado - Bata, tecido em
Tergal 65% Poliéster/35% Viscose,
para amarrar  na lateral,
personalizada com 01 aplicação em
Silk Screen (01 cor) na altura do
peito esquerdo com seu logo
"Abrasme" em branco (12 cm).

unidade 200  R$                      26,90  R$                  5.380,00 INSC

2.2.15

Kit do congressista: bolsa
recicláveis (cores diversas) com
envelopes tipo cristal (plástico
transparente)

unidade 3000  R$                      10,00  R$                30.000,00 INSC

2.2.16Locação de rádios nextel (10x3) unidade 30  R$                      35,00  R$                  1.050,00 LE

2.2.17Grupo Gerador de 180KVa para
Ala Oeste (2 gerador x3dias) diária 6  R$                    800,00  R$                  4.800,00 INSC

2.2.18Grupo Gerador de 450 KVA para diária 3  R$                 1.550,00  R$                  4.650,00 INSC
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Ala Norte (1 gerador x3dias)

2.2.19Cabeamento para distribuição de
rede unidade 1  R$                    580,00  R$                     580,00 INSC

2.2.20

Serviços de tradução
simultânea com cabine para
tradução simultânea, sistema de
tradução simultânea VHF para 2
idiomas, composto de 01
transmissor, 01 central de
intérpretes, 02 microfones de
eletreto com fones acoplados, kit de
100 receptores sem fio VHF, com
operador e recepcionista, interprete
I/P/I, - 6h

unidade 1  R$               22.000,00  R$                22.000,00 LE

2.2.21Serviços de traslado para os
componentes da atração cultural unidade 1  R$                 4.800,00  R$                  4.800,00 INSC

2.2.22

Serviços de traslados para 80
(oitenta) convidados do evento -
TRANSFER IN/OUT :  Transfer
Privativo para 80 Palestrantes de
acordo com a malha aérea a ser
fornecida pela Agência

unidade 1  R$                 8.100,00  R$                  8.100,00 INSC

2.2.23
Serviços de emissão de passagens
aéreas para palestrantes - 80
(oitenta)

unidade 80  R$                    900,00  R$                72.000,00 CAPES /
ABRASME

2.2.24Hospedagem para os 80 (oitenta)
palestrantes - 80x3diárias diária 240  R$                    298,00  R$                71.520,00 INSC

2.2.25Brinde para o Conferencista Máster unidade 1  R$                    500,00  R$                     500,00 INSC

2.2.26

Internet -Link dedicado de internet
de 30Mb simétrico, com rotas
redundantes, entregue 100% em
fibra ótica, 3 diárias 
1 Ponto Cabo Auditório Máster -
Ala Norte Térreo 
1 Ponto Cabo Credenciamento - Ala
Norte Térreo 
1 Ponto Cabo Relatoria - Ala Norte
Térreo 
1 Ponto Cabo Comissão
Organizadora - Ala Norte Térreo 
1 Ponto Cabo Sala de Imprensa -
Ala Norte Sub Solo 
6 Pontos Cabo Salas Moduláveis -
Ala Norte Térreo (1 ponto por sala) 
7 Pontos Cabo Salas Moduláveis -
Ala Norte 1o Piso (1 ponto por sala) 
1 Rede Wi-fi para Expositores até
100 acessos simultâneos - Ala
Oeste (6 AP s)

unidade 1  R$               10.980,00  R$                10.980,00 INSC
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2.3.1 Pórtico de entrada - fachada com
5x1x3,20 (altura) impressão em
lona com 2 (duas) de logos de 1x2m
, com iluminação

m² 16  R$                    157,00  R$                  2.512,00 TF

2.3.2

Estandes: montagem de 8 (oito)
sendo 2 de 3x6m, 3 de 3x2m e 3 de
3x3m, constituídos de carpete,
testeira com nome dos expositores,
painel de TS, iluminação, 2
tomadas com aterramento,
mobiliários, sendo 5 com bistrô e 2
banquetas e 5 com mesas de vidro
com 4 cadeiras  cada

m² 81  R$                      80,00  R$                  6.480,00 TF

2.3.3

Espaço para Economia
Solidária com carpete (30x5m), 10
pranchões de 4mx50cmx70cm
altura, tampo em MDF, 20 cadeiras
pretas e 20 tomadas elétricas

m² 150  R$                      45,00  R$                  6.750,00 TF

2.3.4

Palco, estrutura de madeira,
medindo 12x6mx60cm altura, com
carpete saias frontal e lateral,
escada lateral, rampa lateral de
5x1m, guarda corpo com
revestimento em tecido preto, 6
tomadas elétricas.

m² 72  R$                      70,00  R$                  5.040,00 TF

2.3.5

Montagem de Testeiras -
credenciamento -  de 13ml de
testeiras com iluminação, 13
tomadas tripolares e uma bancada
de 5ml para preenchimento de
inscrições

ml 18  R$                   122,50  R$                  2.205,00 TF

2.3.6

Montagem de sala de apoio com
33m² e um depósito de 9m² para
credenciamento, com carpete,
divisórias, prateleiras, portas,
iluminação, tomadas, 1 mesa com 4
cadeiras e 11m de bancadas com 11
tomadas elétricas  e 11 cadeiras

m² 42  R$                      85,00  R$                  3.570,00 TF

2.3.7 Sofás: 6 (seis) sofás de 1 lugar
(6x3d) diária 18  R$                      50,00  R$                     900,00 TF

2.3.8 Bistrôs com vidro redondo com 1m
altura  (3x3d) diária 9  R$                     37,75  R$                     339,75 TF

2.3.9

Balcões de atendimento, material
padronizado (perfis 
de alumínio anodizado e TS), nas
medidas de 1,00m x 0,50m x 1,00h,
com tampo em MDF, prateleira,
porta e tranca (02x3d)

diária 6  R$                    76,67  R$                     460,02 TF
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2.3.10Banquetas: (8x4d) diária 32  R$                      12,00  R$                     384,00 TF

2.3.11

Estruturas em Octanorm -
Montagem e desmontagem de
estruturas em painéis TS dupla
face,  estruturada por perfis e
travessas de alumínios anodizado,
divisórias em salas de roda de
conversa- 20 salas em octanorm, de
6x6m cada, com 2,20m de altura,
teto com travamento (20x24m)

m² 720  R$                    86,67  R$                62.400,00 TF

2.3.12

Totens de identificação, estrutura
em metalon medindo 2x1m, com
lona impressa para Auditório
Máster (2), Salas Moduláveis (13),
Auditório Menores (6), Salas
construídas (24) = 46x2m= 92m²

unidade

m²
92  R$                    240,00  R$                22.080,00 TF

2.3.13

Mesa diretora: Auditório Planalto -
9ml;   - Buriti - 3ml;  
Alvorada - 4ml ;  A. Claras - 4ml -;
Salas moduláveis - 65ml (5ml para
cada x13)

ml 85  R$                      30,00  R$                  2.550,00 TF

2.3.14

Mesa de apoio de 1ml  -
Relatoria=15, Auditórios Menores
= 12 (3x4) , Salas Moduláveis= 39
(13x3) - Sala coordenação= 4 
Auditório Máster = 4  ;  Relatoria
=15  ; Imprensa=  5ml;   Salas de
octanorm = 40 - Sala Produção= 03

ml 98  R$                      20,00  R$                  1.960,00 TF

2.3.15

Cadeiras fixa com braço, estofada,
cores a definir,  para relatoria e
operadores: 
Auditórios Menores = 12, Salas
Moduláveis= 39  - Sala
coordenação= 3, Auditório Máster
= 4  ;  Relatoria=15  ; Imprensa= 
11 ;  Salas de octanorm 20x40=800  
Salas T1 a M13= 340 (completar as
do CCUG)

diária 3672  R$                        4,00  R$                14.688,00 TF

2.3.16

Placas de sinalização - 17 placas
em estrutura em metalon (2x1m),
com lona front fosca impressão
digital com 720 DPIs de resolução
medindo 2x1 - (17x2m)

unidade

m²
34  R$                    240,00  R$                  8.160,00 TF

2.3.17
Mobiliário - Mesa retangular de
vidro: 01 para sala coordenação e 
02  para coordenação  (3x3diarias)

diária 9  R$                      47,00  R$                     423,00 TF

2.4.1 Recepcionistas: Profissional com
experiência comprovada, 8 (oito)
uniformizadas para atendimento

diária 22  R$                    190,00  R$                  4.180,00 TF
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no credenciamento - 8 x 2dias + 6
x1dia

2.4.2

Coordenador Credenciamento -
Profissional responsável pelo
planejamento, organização e
acompanhamento dos serviços
relacionados ao credenciamento do
evento.

diária 5  R$                    314,75  R$                 1.573,75 TF

2.4.3

Coordenador de
Programação/Salas - profissional
responsável pelo acompanhamento
da programação - mudanças, trocas
de salas, apoia a comissão científica
e controle equipe de recepcionistas
das salas

diária 5  R$                    314,75  R$                  1.573,75 TF

2.4.4

Coordenador de Logística
- profissional responsável e
operacionalização da execução do
projeto arquitetônico, controle de
montagem e desmontagem de todas
as estruturas que compõem o
evento, cronograma de montagem e
coordenação de equipe de
montagem

diária 5  R$                    324,00  R$                  1.620,00 TF

2.4.5

Coordenador de Transporte -
profissional responsável por
coordenar  e fazer a gestão da
equipe de monitores setor de
transportes, transfer in/out
aeroporto, hotel/CCUG/hotel

diária 5  R$                    301,80  R$                  1.509,00 TF

2.4.6

Técnicos audiovisuais - 1 técnico
de informática para
credenciamento, 02 técnicos
audiovisuais para Auditório
Máster,  02 técnicos audiovisuais
para Auditório Planalto, 01 técnico
audiovisual para Auditório.
Alvorada, 01 para Auditório Águas
Claras, 01 para Buriti e 08 técnicos
audiovisuais para atender as
Moduláveis = 16x3 

diária 48  R$                    180,00  R$                  8.640,00 TF

2.4.7

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

diária 32  R$                    122,50  R$                  3.920,00 TF

2.4.8 Brigadistas: Profissional com
certificado válido e experiência
comprovada em serviços de
brigada, incluso uniforme e rádio
comunicador.  Empresa deverá estar
regular junto aos órgãos de

diária 20  R$                    170,00  R$                  3.400,00 TF
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segurança pública estaduais e
federais. (Diária 12h). Dia 01= 02
brigadistas, Dias 2,3 e 4 = 06
brigadistas

2.4.9
Mestre de cerimônias - para
abertura e encerramento – diária de
6h

diária 2  R$                    476,40  R$                  952,80 TF

2.4.10

Seguranças com diárias de
12h Profissional com certificado
válido e experiência comprovada,
incluso uniforme e rádio
comunicador. A empresa deverá
estar regular junto aos órgãos de
segurança pública estaduais e
federais. (Diária 12h). Dia: 10
seguranças -7h às 19h / Noite: 04
seguranças -19h às 7h = 14x5dias
(incluindo montagem e
desmontagem)

diária 65  R$                    165,00  R$                10.725,00 TF

TOTAL  R$ 673.809,15  

 RECEITAS DESPESAS   

 INSCRIÇÕES – INSC (estimativa)  R$ 290.000,00  R$ 289.744,60   

 TERMO DE FOMENTO - TF  R$ 289.014,55  R$ 289.014,55   

 LOCAÇÃO DE ESTANDE  - LE  R$     23.050,00  R$ 23.050,00   

 CAPES / ABRASME  R$     72.000,00  R$ 72.000,00   

 TOTAL GERAL  R$ 674.064,55  R$ 673.809,15   

 

A diferença entre receitas e despesas é de R$ 255,40. O item de Inscrições trata-se de uma estimativa, portanto caso tenha
recursos excedentes os mesmos serão integralmente destinadas ao custeio do VI CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE
MENTAL demonstrando um benefício para o Estado, pois não haverá lucro algum para a UNISOL, com a organização do
evento, ocasião em que, havendo recursos excedentes, esses serão transpassados aos cofres do Distrito Federal, em sua
integralidade.

 

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

No que refere-se aos itens V e VI do referido Artigo, enfatizamos:
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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.

 

8. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do Convenente, declaramos, para fins de prova junto à Secretaria de Estado do Esporte,
Turismo e Lazer do Distrito Federal, para efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito ou mora ou situação de
inadimplência com o Tesouro do Distrito Federal ou qualquer órgão ou 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, 31 de Agosto de 2018

 

 

 

 

 

LEONARDO PENAFIEL PINHO

Presidente UNISOL BRASIL

 

8.APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE

Aprovo o presente Plano de Trabalho

 

 

 

Brasília, 31 de Agosto de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULIANA MORENO FAGUNDES

Coordenadora de Promoção

 

 

LAIS MARTINS CARNEIRO

Diretora de Marketing
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SANDRO BERNARDO DA CUNHA CASTELLO BRANCO

Subsecretário de Promoção e Marketing
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