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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

1.1 I Razão Social: Ins�tuto Blaise Pascal 1.2 CNPJ: 07787415/0001-04

Tipo de Organização da sociedade Civil ( x ) Sem fins Lucra�vos (   ) Coopera�va (   ) Religiosa

1.3 Endereço: SRTVN Q. 701 Conjunto C Térreo Loja 200 – Centro Empresarial Norte

1.4 Cidade: Brasília 1.5 UF: DF 1.6 CEP: 70719-903 1.7 Tel: (61) 4141-8594 / (61)3202-7172 / (61) 3202-6162

1.8 Fax: 1.9 E-mail Ins�tucional: contato@ins�tutopascal.org.br  

1.10 Banco Banco de Brasília 1.11 Conta Corrente: 1.12 Agência 1.13 Praça de Pagamento:

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL

1.14 Nome do Responsável: Wagner Francisco Cas�lho 1.15 CPF:334.322.521 – 53

1.16 Período de Mandato 04/11/2018 a 30/11/2021 1.17 RG/Órgão Expedidor: 715.005 SSP/DF 1.18  Cargo: Presidente

1.3 Endereço: QNL 8 Conjunto C casa 14 – Tagua�nga - DF

 

1.6 CEP 1.7 Tel: 61 – 98194 - 0162 1.9 E-mail Pessoal: cas�lhowagner@gmail.com

2. CARACTERIZAÇÃO DA PROPOSTA

Repasse de natureza especial?                                                        (  ) Sim                  (  ) Não

Natureza Especial (  ) Educação      (    )  Cultural   (    )  Assistência Social     (     )   Saúde  (  )  seguran

Fundamentação Legal para Natureza Especial do Repasse: Lei federal nº 13019/14  alterada Lei 13. 204/15, DECRETO Nº 37.843, de 13 DE DEZEMBRO DE 2016, tendo em
vista às especificidades do Governo do Distrito Federal

 

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

3.1 Título do Projeto 3.2 Período de Execução

AUTO DE NATAL
3.2.1 Início: 11 de Dezembro/2018

 
3.2.2 Término: 20 de Dezembro/2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20/12/2018

3.3 - Iden�ficação do Objeto:

Instalação i�nerante composta por um palco onde será encenado um Auto de Natal e uma estrutura de entretenimento chamada Casa do Papai Noel, em 8 cidades do Distrito Federal, aberta ao
público.

O Auto de Natal encenado será realizado por uma companhia de teatro tradicional de Brasília, de forma a garan�r alta qualidade esté�ca para a instalação e potencializar a comunicação do
projeto.

Também haverá em cada evento, uma área de convivência e gastronomia com a par�cipação de food trucks.

 

3.4 – Apresentação da Ins�tuição:

O Ins�tuto Blaise Pascal, fundado em 2005, se dedica ao desenvolvimento de Redes de Pesquisa e Produção de Conhecimentos e Tecnologias, voltadas para o desenvolvimento social e humano,
trabalhando com as cidades e as organizações, promovendo eventos e ações para o desenvolvimento social.

Tem sede e foro na cidade de Brasília, no Distrito Federal, onde tem seu domicílio. Sua atuação pode estender-se por todo o território nacional e pelo exterior, podendo abrir filiais,
representações e escritórios.

A totalidade das rendas apuradas são integralmente aplicadas na manutenção dos obje�vos ins�tucionais, após dedução das despesas de custeio e operacionais.

Cer�ficados e Registros

OSCIP Federal publicada no DOU de 22 de maio de 2009

OSCIP Distrital: DODF de 4 de dezembro de 2009

Registro no CDCA/DF: DODF de 6 de dezembro de 2012

Cer�ficado como Agente Cultural na Secretaria da Cultura desde 2009

Secretaria de Cidadania e Trabalho - Estado de Goiás – 12/08/2009

Decreto de Qualificação no Estado de Goiás – 01/06/2017

Lei Municipal de Qualificação – Morrinhos – Ceará – 14/05/2009

Atestados de regularidade e funcionamento

Tribunal de Jus�ça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT

Procuradoria-Geral da República - Ministério Público Federal

Câmara dos Deputados

Secretaria de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal

Fundação de Apoio a Pesquisa – FAPDF

Conselho Tutelar do Distrito Federal

Atestados de capacidade técnica na área de educação e cultura

Corregedoria-Geral do Distrito Federal 

Ministério das Comunicações

Agência Nacional de Cinema – ANCINE

mailto:contato@institutopascal.org.br


11/12/2018 SEI/GDF - 15591193 - Plano de trabalho

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=18999414&infra_sistem… 2/9

Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas           

Fundação Universa – Universidade Católica de Brasília

Jabo�cabal – Estado de São Paulo

Pombal – Estado da Paraíba       

Catolé do Rocha – Estado da Paraíba

Aparecida de Goiânia – Estado de Goiás

Alexânia – Estado de Goiás

Universidade Federal do Tocan�ns (UFT) e Fundação de Apoio Cien�fico e Tecnológico do Tocan�ns (FAPTO)

Atestados de capacidade técnica na área de gestão de recursos humanos e inserção no mercado de trabalho

Coopera�va 100 Dimensão          

Ministério do Turismo         

Ministério de Minas e Energia      

Departamento de Polícia Federal

Receita Federal

Ministério da Fazenda - Superintendência de Administração em Goiás e Tocan�ns

Ministério da Jus�ça           

Telebrás        

CONFEA       

Serviços prestados na área de Assistência Técnica e extensão rural (ATER)

Diversos convênios em todo o país com Universidades e Ins�tuições de Ensino Médio e Superior, incluindo a Universidade de Brasília (Unb).

4. APRESENTAÇÃO DO PROJETO

Natal já faz parte do imaginário cole�vo e nos faz imaginar a comemoração do Natal com muita cor e sem luz. O Natal é um dos principais acontecimentos que nos permitem dizer que as cores e
as luzes são sinônimos de vida e de alegria.

A simbologia natalina provém quase que totalmente do paganismo, de religiões tais como o druidismo, que também contém símbolos cabalís�cos da tradição judaica. As árvores de Natal, as
luzes, os enfeites nas portas e o próprio Papai Noel �veram origem nessa tradição dos druidas. Para os esoteristas, a época é propícia para a magia.

O primeiro testemunho direto que afirma que Jesus Cristo nasceu no dia 25 de dezembro é do ano 221.

Há muito tempo se sabe que o Natal tem raízes pagãs. Por causa de sua origem não-bíblica, no século 17 essa fes�vidade foi proibida na Inglaterra e em algumas colônias americanas. Quem
ficasse em casa e não fosse trabalhar no dia de Natal era multado. Mas os velhos costumes logo voltaram, e alguns novos foram acrescentados. O Natal voltou a ser um grande feriado religioso, e
ainda é em muitos países.

Portanto, como um dos momentos mais marcantes do ano, o Natal consegue despertar em boa parte da população mundial um sen�mento de fraternidade, de união de solidariedade a ponto de
colocarmos em pra�ca os nossos mais sinceros votos de felicidade, tornando este evento cultural e de muita importância para a população mundial.

E é neste clima de celebração que surge o projeto “AUTO DE NATAL”. O projeto consiste em um conjunto de a�vidades em uma estrutura i�nerante instalada em oito regiões administra�vas do
Distrito Federal.

Em cada uma das cidades, o Auto de Natal disponibilizará para a população:

A casa do Papai Noel – Este ambiente, montado em um caminhão adaptado e com cenografia desenvolvida especialmente para o projeto, traz um espaço de entretenimento para a família,
oferecendo além da oportunidade de se relacionar pessoalmente com o Bom Velhinho e �rar uma foto para eternizar o momento. Tanto o serviço do fotógrafo, quanto a impressão da fotografia
serão ofertados gratuitamente ao público par�cipante.

Praça de Gastronomia – Uma praça de gastronomia composta por dez food trucks selecionados para garan�r um atendimento de qualidade, com diversidade de cardápio, com opções para
pessoas com restrições alimentares e preços acessíveis.

“Auto de Natal” – Será encenado pela Companhia de Teatro Mapa�, que u�liza além da linguagem teatral tradicional as técnicas circenses, produzindo um espetáculo cheio de energia, que
reflete toda a beleza do natal de forma a encantar o público.

 

5. METODOLOGIA/ESTRATÉGIA DE AÇÃO

 

5.1 - Execução:

Cada uma das instalações (eventos), será composta por:

Apresentação do Espetáculo Auto de Natal.

Casa do Papai Noel – espaço para visitação familiar onde será permi�da a circulação, nesse espaço será disponibilizado um fotógrafo e o serviço de impressão de fotos gratuitamente para o
público durante a realização do evento.

Área de gastronomia com dez (10) food trucks, selecionados pela equipe de produção.

 

5.2 – Seleção dos food trucks:

A seleção dos food trucks será feita pela produção, com o obje�vo de formar uma seleção que atenda a uma variedade ampla de paladares, levando em conta as necessidades especiais como
restrições alimentares, para isso serão considerados os seguintes tópicos.

Histórico de par�cipação do fornecedor em outros eventos, os fornecedores com maior experiência em eventos voltados para públicos familiares serão priorizados.

Variedade de cardápio, o conjunto escolhido deve ter a maior variedade possível de cardápio para atender a públicos diversos, levando em conta o público vegetariano.

Atendimento a públicos com restrições alimentares, ao menos duas vagas serão des�nadas a fornecedores com opções para pessoas celíacas e com intolerância a lactose.

Qualidade de atendimento, neste aspecto serão observadas as instalações e itens como mesas, cadeiras, garçons e afins.

 

5.3 Sinopse do Espetáculo “Auto de Natal”:

Duração:

60 minutos:

Personagens:

Maria, uma adolescente que é só alegria.

José, um homem maduro que é só bondade.

Anjo Gabriel, arauto e protetor do divino nascimento.

Capiroto, ele próprio.

Augustus, o imperador romano.

O Sexto-Sen�do de Maria.

Estrela-Guia.

Herodes, rei da Judéia e pau mandado dos romanos.
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Pastoril.

Um Rei Mago

Uma vaquinha.

Soldado.

História: “No auto do Divino, o autor se apropria dos mitos Cristãos (a narra�va mí�ca do nascimento de Jesus Cristo) e os reapresenta despidos da roupagem rígida e dogmá�ca do senso
comum. Sua personagem Maria, por exemplo, é uma adolescente cheia de alegria e voluntariosa, que ques�ona a missão divina que recebe por lhe parecer muito trabalho. Ao operar nesse tom,
o dramaturgo reduz o paralelismo e a distância entre o sagrado e o profano. Sob sua pena, os mitos descem de seus altares para celebrar com a gente comum.

 

5.4 - Estratégias de Mobilização

A mobilização será feita por meio de um processo de divulgação em redes sociais, dividida em três partes.

A primeira parte será um esforço concentrado de divulgação nas redes sociais, esta ação é intensa e de curta duração visto que o período de realização é exíguo. Com um tempo tão diminuto, a
estratégia se concentrará na postagem de um único flyer com a publicação de todas as datas e locais, chamando a atenção para os diferenciais do evento.

Para garan�r a produção do material em período tão diminuto, os profissionais da ins�tuição já estão reunindo o material para a criação do leiaute, para que o mesmo possa ser produzido por
um designer gráfico em pouco tempo. Sondando profissionais da área, alguns deles que já prestam serviços para a nossa ins�tuição, o material pode ser produzido em oito horas, para ser
divulgado imediatamente.

A segunda parte é a contratação de uma assessoria de comunicação, neste caso, o desafio não é divulgar o evento como algo que ainda irá acontecer, mas transformar o conjunto de eventos em
uma pauta que divulgue a riqueza cultura da cidade, ressaltando as caracterís�cas da apresentação ar�s�ca, o conjunto de serviços e o caráter i�nerante do projeto.

Esta parte pode ser feita durante a realização sem prejuízos a comunicação, visto que tem um caráter mais ins�tucional e busca promover a cidade e suas a�vidades para gerar pautas de alcance
nacional.

A terceira parte é o registro das a�vidades que tem por obje�vo gerar um material bruto que será posto a disposição desta Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer e a produção de X vídeos
ins�tucionais que serão divulgados no site do Ins�tuto e oferecidos para todos os veículos com os quais a assessoria de imprensa estabelecer contato.

Esta divulgação ocorrerá após o encerramento do projeto e integrará o conjunto de comunicações ins�tucionais do Ins�tuto Blaise Pascal, além de ser colocado à disposição desta Secretaria de
Esporte, Turismo e Lazer para publicação em seu site, com o obje�vo de manter as informações sobre o evento, disponíveis para consulta pelo maior tempo possível depois do evento.

 

6. JUSTIFICATIVA 

Em ar�go publicado na Revista Brasileira de Estudos do Lazer, em agosto de 2014, Luzia Coriolano e Fábio Vasconcelos[1], informam que o “turismo se enquadra no setor terciário, com serviços
modernos” e acrescentam que serviços são “a�vidades funcionais às produções industriais e servem de suporte, ao progressivo crescimento das relações industriais, comerciais e financeiras dos
diversos mercados nacionais e internacionais”. De acordo com os autores, sem “lazer e entretenimento, prazer e sa�sfação, não há turismo”.

O projeto Auto de Natal foi concebido para oferecer a todas as regiões administra�vas atendidas, um evento singular de lazer e entretenimento com a alma do natal.

Para isso, contamos com o “Auto de Natal”, produzido e encenado por uma companhia de teatro tradicional da cidade, o Grupo de Teatro Mapa�, com mais de 26 anos de a�vidades, voltadas
para crianças e adultos.

O Auto de Natal da companhia foi escolhido por sua esté�ca que u�liza além do teatro as artes circenses, uma união que gera espetáculos visualmente impressionantes e que a�ngem o
espectador também pela dificuldade dos movimentos que fogem em muito ao tradicional. Esta estratégia é bem difundida e gera diversos trabalhos com grande apelo emocional, como é o caso
do Cirque du Soleil. Este trabalho foi desenvolvido pelo Teatro Mapa�, é dirigido para um público bem diferente que o realizado pelo grupo internacional, e justamente por isso consegue
estabelecer um espetáculo com qualidade esté�ca e acessível para o público.

O encantamento produzido pela encenação e seu caráter lúdico, permitem um momento de lazer de alta qualidade, que des�nado ao público das regiões administra�vas do Distrito Federal,
colabora com a democra�zação de serviços de qualidade e amplia o leque de atrações existentes em nossa cidade, permi�ndo como desdobramento colaborar para um incremento de
visibilidade e atra�vidade para potenciais turistas que entrarem em contato com a comunicação do projeto ou seus subprodutos, como no�cias após o evento, imagens e vídeos publicados e
compar�lhados nas redes sociais ou mesmo a narra�va de familiares atendidos.

Além de contar com um grupo local tradicional e uma apresentação teatral que u�liza a linguagem circense, gerando uma experiência diferenciada para o público, o projeto também traz uma
instalação, a Casa do Papai Noel. A Casa tem como obje�vo atrair o público antes do evento para conhecer e frequentar o local do evento, além de oferecer serviços como fotos com o Papai Noel
impressas atendendo as famílias, com atenção especial ao público infan�l.

Nesta instalação, tanto o cenário quanto a presença do bom velhinho têm o obje�vo de realçar os valores natalinos e inspirar a atmosfera de união tão própria a essa época. O atendimento
oferecido com esses valores e imortalizado com a fotografia que será disponibilizada impressa e também em meio digital para todos que assim o que quiserem, tem ainda como possível
desdobramento um �po de mídia espontânea muito valioso ao projeto, o compar�lhamento dos bons momentos vividos pelo público atendido.

Neste sen�ndo, uma das prioridades do projeto é manter uma alta qualidade de atendimento ao público, considerando o tempo disponível e a necessidade de se fazer uma instalação de
qualidade em todos os locais onde o evento irá acontecer, a melhor estratégia é a opção por uma estrutura i�nerante, assim os custos são reduzidos, pois a montagem de uma estrutura similar
obrigaria os fornecedores a u�lizarem vários setups ao mesmo tempo, o que aumentaria de forma significa�va os custos, principalmente se considerarmos a época do natal em que as estruturas
disponíveis na cidade estão sendo u�lizadas em outros eventos.

No que tange a comunicação, esta será dividida em três partes, a primeira delas, com o obje�vo de trazer público ao evento, será baseada na u�lização das redes sociais com maior penetração no
Distrito Federal.

A segunda parte voltada para o cenário local e para fora, será baseada na realização de um processo de assessoria de imprensa, que terá como missão, propor pautas que destaquem a
apresentação do Auto de Natal, como um espetáculo que é uma amostra da riqueza da produção local e possa a�ngir outras regiões além do Distrito Federal e Região.

A disponibilidade curta em cada cidade e a qualidade do evento serão exploradas na comunicação e reforçam o caráter inovador, sendo uma provocação para que outras ações como esta surjam
a par�r desta experiência.

A terceira parte tem por obje�vo aproveitar o momento para colher material audiovisual que possa ser u�lizado em outras ações de comunicação. Durante a realização dos eventos, haverá o
registro do evento em vídeo e fotos que serão des�nadas a Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal, com o obje�vo de oferecer conteúdo para a divulgação ins�tucional da
cidade em outros momentos, além de ser um importante material para a prestação de contas.

Somado a este conjunto, o projeto também conta com um espaço de convivência e prestação de serviços, que também serão i�nerantes, para isso, conta com a presença de uma área de
alimentação composta por dez Food Trucks, que serão selecionados pela produção do evento.

A seleção levará em conta a experiência do fornecedor em eventos, a qualidade do cardápio, os valores de venda. Nesta seleção, serão escolhidos cardápios variados que possam atender a
diversos �pos de público, mesmo aqueles com restrições alimentares.

A proposta de u�lização dos Food trucks, também leva em conta as caracterís�cas de nossa cidade e reforçam a ideia de um evento inovador que reúne o que há de tradicional e significa�vo em
nossa cidade.

De acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal em matéria publicada por Daniel Alcântara[2], houve um grande crescimento no número de food trucks
na cidade até 2014, segundo ele a cidade chegou a ter quase 200 caminhões circulando, esse número mostra a recep�vidade da cidade a este �po de serviço.

Sabe-se que o crescimento não se manteve no mesmo ritmo, visto que a regulamentação (Lei nº 5.627, de 15 de março de 2016) naturalmente reduz o número de empresários por aumentar as
exigências de qualidade, o que nos leva a crer que haja uma alta demanda por esse �po de prestação de serviço.

Assim temos um evento com uma caracterís�ca inovadora, ser i�nerante, uma atração ar�s�ca consistente e relacionada ao natal, o Auto de Natal da Companhia de Teatro Mapa�, um ambiente
de entretenimento para a família, com a Casa do Papai Noel e uma praça de gastronomia, com os food trucks e que conta com uma divulgação ágil, baseada em redes sociais e que possui uma
dimensão ins�tucional voltada para a divulgação local com fins turís�cos, além da produção de material para outras comunicações e usos, de acordo com a conveniência desta Secretaria de
Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal.

 

7. PÚBLICO ALVO / BENEFICIÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS:

O público alvo é formado por famílias que moram no Distrito Federal e integram as classes A, B, C, D e E. Amplitude do público se dá por duas importantes caracterís�cas do projeto. Por ser um
projeto i�nerante e por não cobrar ingresso.

O público es�mado entre homens e mulheres entre 18 e 85 anos e crianças e adolescentes.

O público flutuante em cada uma das instalações é de aproximadamente mil (1.000) pessoas, mas uma concentração de quinhentas (500) pessoas durante a encenação do Auto de Natal, num
total de 4.000 a 8.000 pessoas.

 

8. PROGRAMAÇÃO:
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Em todas as cidades:

Início do evento: 20 Horas.

Atrações:

Apresentação do Espetáculo “AUTO DE NATAL”

Casa do Papai Noel – Espaço para visitação com serviço de fotografia e impressão de fotos gratuita.

Área de gastronomia com Food Trucks.

 

Cidade Data Hora

Ceilândia – Praça da Bíblia
12 de Dezembro/2018

 
20 Horas

Riacho Fundo I – Praça Central ao Lado Administração Riacho Fundo 13 de Dezembro/2018 20 Horas

Estrutural – Ao Lado da Administração da Estrutural – Praça Central 14 de Dezembro/2018 20 Horas

Águas Claras – Praça da Quadra 300 – Frente Bar Vila Carioca 15 de Dezembro/2018 20 Horas

Plano Piloto ( Torre de TV) 16 de Dezembro/2018 20 Horas

Planal�na – Setor Tradicional – Praça Matriz 17 de Dezembro/2018 20 Horas

Recanto das Emas – Estacionamento da Castelo Forte 18 de Dezembro/2018 20 Horas

Gama – Estacionamento do Estádio do Gama 19 de Dezembro/2018 20 Horas

 

9. OBJETIVOS

9.1 Geral:

O Projeto “AUTO DE NATAL” tem por obje�vo realizar 8 eventos, entre 12 a 19 de dezembro, com apresentação do espetáculo Auto de Natal de uma companhia de teatro tradicional de Brasília
u�lizando a linguagem circense; instalação de área de entretenimento familiar com a Casa do Papai Noel e área de gastronomia food trucks.

 

9.2 Específicos:

Realizar 8 apresentações do espetáculo Auto de Natal nas cidades do DF;

Realizar 8 eventos gastronômicos com food trucks;

Oferecer a comunidade do Distrito Federal, entretenimento, gastronomia e cultura;

Produzir 8 vídeos com duração entre um e cinco minutos sobre o projeto;

Colaborar com o desenvolvimento do mercado de gastronomia local, com a instalação de área gastronômica, que contará com dez (10) food trucks;

Colaborar para o fortalecimento de grupo cultural tradicional da cidade ao valorizar a produção local inovadora, u�lizando técnicas circenses; e

Democra�zar opções de lazer e entretenimento a população do DF nas celebrações de Natal.

 

10. METAS E ETAPAS 

META 1 – Realização de 8 instalações do evento cada um com 1 apresentação do Auto de Natal, um espaço de entretenimento, Casa do Papai Noel, para visitação com serviço de fotografia e
impressão de fotos gratuitos e área gastronômica com 10 food trucks para atendimento à população.

Etapa 1.1 -  Contratação de equipe de produção, execução e pós-produção

Etapa 1.2 - Contratação de serviços de divulgação e comunicação visual do projeto

Etapa 1.3 - Contratação de Infraestrutura, Serviços Gerais e de Logís�ca e Grupo Teatral

 

11.  RESULTADOS ESPERADOS:

8 apresentações do Espetáculo Auto de Natal Realizadas nas cidades do Distrito Federal.

8 Áreas gastronômicas com food trucks do Distrito Federal.

8 Instalações do Espaço de Entretenimento Casa do Papai Noel com serviço de fotografo e impressão de fotografias gratuitos.

Comunicação ins�tucional do evento com o obje�vo de enaltecer a cidade e as manifestações culturais locais, chamando atenção para a inovação e a qualidade destas.

500 pessoas atendidas em cada uma das 8 instalações do evento, no total de 4.000 pessoas no total.

 

12. INDICADORES DE MONITORAMENTO:

META ETAPAS INDICADORES DE
MONITORAMENTO MEIOS DE VERIFICAÇÃO

1. Realização de
8 instalações do
evento cada um
com 1
apresentação do
Auto de Natal,
um espaço de
entretenimento,
Casa do Papai
Noel, para
visitação com
serviço de
fotografia e
impressão de
fotos gratuitos e
área
gastronômica
com 10 food
trucks para

1.1 Contratação de
equipe de
produção, execução
e pós-produção

Equipe contratada
Relatório de Execução
do Objeto

Registro Fotográfico

1.2 Contratação de
serviços de
divulgação e
comunicação visual
do projeto

Peças gráficas
produzidas

Vídeos

Filmagens

Clipping

Relatório de Execução
do Objeto

Registro Fotográfico

Registro em
Videográfico.

1.3 Contratação de
Infraestrutura,
Serviços Gerais e de
Logís�ca e Grupo
Teatral

Contratação da
infraestrutura, serviços
e logís�ca

Contração do Grupo
Teatral

Es�ma�va feita pela
própria organização
realizadora.

Es�ma�va de órgãos
públicos ou das forças
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atendimento à
população

Número de Instalações

Número de
apresentações

Es�ma�va de Pessoas
circulando no evento

Es�ma�va de público
dos espetáculos

Número de fotos
impressas

Número de food trucks
presentes em cada
evento

Sa�sfação do público 

de segurança (se
houver).

Registro Fotográfico

Registro em
Videográfico.

Pesquisa de Sa�sfação
do público

 

13. RESPONSABILIDADES DO INSTITUTO BLAISE PASCOAL:

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

2. U�lização da chancela de APOIO para divulgação da marca da SETUL em todo o material de promoção do evento, a par�r da assinatura do Termo de Fomento;

3. Divulgação nos meios de aplicação de marca do evento sejam eles digitais, impressos e/ou eletrônicos e demais canais de comunicação disponíveis no evento – incluindo os vídeos que
promovam o Des�no Brasília, fornecido pela equipe da Subsecretaria de Promoção e Marke�ng da Secretaria Adjunta de Turismo;

4. U�lizar as # indicadas pela Subsecretaria de Promoção e Marke�ng da Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal nas publicações nas redes sociais do projeto,
sendo elas: #SeturDF / #EuAmoBrasilia /  #TurismoBSB /  #bsbcityofdesign /  #bsbcidadedodesign ;

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

6. Em todos os eventos ar�s�cos, culturais e espor�vos promovidos diretamente ou patrocinados com dinheiro público, sejam inseridas placas informa�vas no local, contendo, de forma
visível e compreensível a todos, os dados rela�vos ao uso de tais recursos, em especial o órgão responsável pela contratação, a pessoa �sica e/ou jurídica contratada, bem como os
respec�vos valores empenhados ou liquidados, se o caso. Tal responsabilidade visa atender a recomendação conjunta: Termo de Recomendação Conjunta nº 03/2017 – 6ª
PRODEP/PROREGs do MINISTÉRIO Público do Distrito Federal e Territórios e que precisa ser acatada, link: h�p://www.mpd�.mp.br/portal/pdf/recomendacoes/
prodep/Recomendacao_Prodep_Proregs_2017_03.pdf.

 

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

 

14. DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (com referências) / PLANILHA GLOBAL / RECEITAS E DESPESAS

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

REFERÊNCIA FONTEMETA 1 - Realização de 8 instalações do evento cada um com 1 apresentação do Auto de Natal, um espaço de
entretenimento, Casa do Papai Noel, para visitação com serviço de fotografia e impressão de fotos gratuitos e área
gastronômica com 10 food trucks para atendimento à população.

Etapa
1.1 Contratação de Equipe de Produção, Execução e Pós-Produção   

1.1.1

Diretor Ar�s�co e Musical do
Espetáculo: Diretor ar�s�co
responsável pela criação, concepção e
desenvolvimento do projeto ar�s�co,
musical e técnico do espetáculo.

diária 8  R$       
475,00  R$   3.800,00  Orçamentos TF

1.1.2

Coordenação Geral: Profissional
responsável pela produção geral do
evento, incluindo, produção,
acompanhamento da equipe de
campo, supervisão de toda a
montagem, operacionalização dos
projetos estruturais.

diária 8  R$      297,25  R$   2.378,00

 Uasg: 344041
- MINC-FCP-
FUNDACAO
CULTURAL
PALMARES/DF 
  Pregão: Nº
00003/2018 - 
 Item: 1 -
GRUPO  

TF

1.1.3

Coordenador de Produção:
Profissional responsável pelo
relacionamento com fornecedores
acompanhando a instalação de todos
para cada evento.

diária 8  R$    279,66  R$    2.237,28

 Uasg: 344041
- MINC-FCP-
FUNDACAO
CULTURAL
PALMARES/DF 
  Pregão: Nº
00003/2018 - 
 Item: 1 -
GRUPO  

TF

1.1.4

Coordenador Financeiro: Contratação
dos serviços de gestão, execução e
prestação de contas do projeto,
incluindo: acompanhamento técnico
de todo o processo de execução do
projeto; estruturação da gestão e
execução dos contratos, conf.
exigências de parceiros/apoiador,
visando o atendimento às normas e
contrapar�das; elaboração da
prestação de contas de acordo com
normas legais e contratuais;
acompanhamento e fiscalização da
execução.

diária 8  R$ 304,00  R$    2.432,00 Orçamentos TF

1.1.5 Assistente Administra�vo:
contratação de profissional para
auxiliar o coordenador financeiro nas
ro�nas de gestão, execução e
prestação de contas do projeto,

diária 8  R$ 126,00  R$    1.008,00 Orçamentos TF

http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/recomendacoes/prodep/Recomendacao_Prodep_Proregs_2017_03.pdf
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incluindo: acompanhamento técnico
de todo o processo de gestão e
execução dos contratos, exigências de
parceiros, visando o atendimento às
normas e contrapar�das; elaboração
da prestação de contas de acordo
com normas legais e contratuais;
auxílio no acompanhamento e
fiscalização da execução.

                                                                                                                                            Total Etapa 1.1  R$ 11.855,28   

Etapa
1.2 Contratação de serviços de Divulgação e Comunicação visual do Projeto   

1.2.1

Designer Gráfico: contratação de
serviços de produção e direção de
arte, incluindo a criação de todas as
peças (folders, banners,  camisetas, 
peças para mídias sociais e outros
similares).

diária 8  R$     249,00  R$  1.992,00

 Uasg: 344041
- MINC-FCP-
FUNDACAO
CULTURAL
PALMARES/DF 
  Pregão: Nº
00003/2018 - 
 Item: 1 -
GRUPO 1 

TF

1.2.2

Assessor de imprensa: Contratação
dos serviços de assessoria de
imprensa e comunicação - criação de
releases, relacionamento com
imprensa local e nacional, clipping,
valoração de mídia e relatório final de
midia espontânea

diária 8  R$    300,00  R$  2.400,00

Lista de Mão
de Obra da
FGV 2012-
Item 6.

TF

1.2.3

 Filipetas: Impresão de Filipetas 4x4
cores impressão off set – Formato:
15x11cm Papel Couchê 240 g –
acabamentos prova de cores inclusa. 

Unidade 4000  R$  0,69  R$   2.760,00

Ata de
Registro de
preço nº
001/2018 -
SEC da
Secretária de
Estado da
Cultura do
Distrito
Federal,
Pregão
Eletrônico:
017/2017 –
SEC, Lote 48.6

TF

1.2.4

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

unidade 48  R$    21,87  R$ 1.049,76

Pregão
11/2018-
UASG 158345-
Item 19

TF

1.2.5
Fotógrafo: contratação de profissional
para registro fotográfico durante os 8 
eventos, cobertura completa. 

diária 8  R$  350,00  R$  2.800,00
Pregão:
19/2017
UAS:926208

TF

1.2.6

Filmagem: serviço de filmagem digital,
em alta definição (HD) prestado por
profissional cinegrafista com pelo
menos duas câmeras digitais com
iluminação auxiliar. A filmagem
deverá ser entregue com edição.
Produzir 10 vídeos com duração entre
um e cinco minutos com captação,
edição e entrega)

diária 8  R$   300,00  R$    2.400,00

Ata de
Registro de
preço nº
001/2018 -
SEC da
Secretária de
Estado da
Cultura do
Distrito
Federal,
Pregão
Eletrônico:
017/2017 –
SEC, Lote 97.2

TF

                                                                                                                                           Total Etapa 1.2  R$  13.401,76   

Etapa
1.3 Contratação de Infraestrutura, Serviços Gerais e de Logís�ca e Grupo Teatral     

1.3.1 Serviço de despachante: Alvará diária 8  R$   300,00  R$    2.400,00

Ata de
Registro de
preço nº
001/2018 -
SEC da
Secretária de
Estado da
Cultura do
Distrito
Federal,
Pregão
Eletrônico:
017/2017 –
SEC, Lote 95.9

TF

1.3.2 Alvará: Taxas de Alvará taxa 8  R$     
 450,00  R$     3.600,00

Taxas da
Administração
Pública

TF

1.3.3 ART: Engenheiro - Responsável
Técnico: para 1 tenda, 10 banheiros,

unidade 13  R$      219,00  R$     2.847,00 Tabela do
Sindicato

TF
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10 ml de alambrado e 1 carreta-
palco. 

1.3.4 ECAD: Liberação e Direitos autorais do
Evento serviço 8  R$   500,00  R$   4.000,00 Tabelas do

ECAD TF

1.3.5

Seguranças: Contratação de
seguranças uniformizados (02),
diurnos e noturnos para o período do
evento, considerando 8 dias de
realização em 10 cidades.

diárias 16  R$ 174,39  R$   2.790,24
ATA SEC Nº
10/2017 LOTE
1

TF

1.3.6

Limpeza: Contratação de serviços de
limpeza (02)  para o período de 8 dias
d evento, incluindo material de
limpeza (lixeiras de apoio, sacos de
lixo, materiais e equipamentos afins)

diárias 16  R$    167,25  R$    2.676,00
ATA SEC Nº
17/2017 ITEM
39.1

TF

1.3.7
Brigadistas: Contratação de 02
brigadistas para o período de 8 dias
de evento  - primeiros socorros 

diárias 16  R$ 180,00  R$     2.880,00
ATA SEC Nº
17/2017 ITEM
39.1

TF

1.3.8

UTE: locação de UTE Movel �po a/b,
com equipamentos e estrutura para
pronto atendimento e socorros no
local - Es�ma�va de 2 horas 

diária 8  R$   400,00  R$  3.200,00

ARP: 01/2017
SEC EPE:
17/2017-SEC
Item 94.1

TF

1.3.9

Ex�ntores: locação de Ex�ntores pó
químico e CO2. Equipamentos de
segurança para ex�nguir ou controlar
princípios de incêndios em casos de
emergência para serem distribuídos
por todo o site do evento, incluindo
tenda. Serão contratados 05 unidades
por evento.

unidade 40  R$   24,00  R$  960,00

Pregão:
61/2018 -
UASG: 925041
item 31 (R$
1.558,76 : 28
= R$ 55,67)

TF

1.3.10

 Cia de Teatro Mapa�: contratação da
Cia de Teatro Mapa�. Profissionais
Envolvidos: 02 Contra – Regra, 09
Atores. Materiais Envolvidos:
Figurinos, Adereços diversos. Duração
Espetáculo: 60 minutos.

apresentações 8  R$ 
18.000,00  R$  144.000,00

Grupo
Ar�s�co com
tradição e
produção
original -
Inexigível

TF

1.3.11

Unidade-móvel: Locação de unidade
móvel pequena para fazer de casinha
do Papai Noel para que as crianças
possam fazer registro fotográfico com
o PAPAI NOEL. 

diária 8  R$   
 2.530,00  R$    20.240,00 Proposta TF

1.3.12

Tenda: medindo 10,00 x 10,00 (com
calha) 4 águas com armação em ferro
quadrado galvanizado dotadas com
calhas metálicas e reves�da em lona
de PVC Branca an�-chama, com altura
de 4 metros de seus pés de
sustentação, estaqueadas com cabos
de aço e estacas arredondadas de no
mínimo 40 cm de profundidade

diária 8  R$     512,00  R$    4.096,00
PE-05/2018-
Uasg 974004 -
Item 48

TF

1.3.13

Carreta-Palco: locação de unidade 
móvel  para as apresentações do
espetáculo de Teatro - com som, luz,
painel de LED, gerador, palco, salas
clima�zadas e demais
equipamentos.  

serviço 8  R$ 
  15.958,95  R$  127.671,60 Proposta TF

1.3.14

Banheiros químicos - standard:
Locação de 08 banheiros químicos
portáteis (04 masculino e 04
feminino) - modelo standard - com
limpeza e higienização, 8 por evento.

diárias 64  R$  120,00  R$    7.680,00

SECULT GO
Pregão
Eletrônico
030/2012
Lote 01 Item 1

TF

1.3.15

Banheiro Químico Adaptado: locação
de Banheiro Químico Adaptado para
Cadeirantes - para melhor
acomodação do publico cadeirante -
Sendo 02 por evento -  total 20 diárias

diárias 16  R$     
 130,00  R$    2.080,00

SECULT GO
Pregão
Eletrônico
030/2012
Lote 01 Item 1

TF

1.3.16

Alambrado: locação de estruturas de
alambrado (gradil) para contorno de
parte da área do evento. 10 metros
por evento.

ML/diárias 80  R$    9,00  R$    720,00 Pregão 62017
UASG: 160517 TF

1.3.17

Van: com capacidade mínima para 15
passageiros sentados, em bom estado
de conservação e limpeza, equipado
com todos os equipamentos de
segurança, idade máxima do veículo
de 02 (dois) anos, com ar
condicionado, vidros fumê, com
poltronas estofadas, com motorista
habilitado para a categoria,
uniformizado e devidamente
iden�ficado , com celular, com
combus�vel diesel, com seguro total e
quilometragem livre, diária de 12h e
GPS, para transporte terrestre de
ar�stas e equipe de produção.

diária 8  R$     
 435,00  R$    3.480,00

Nº Pregão:
192018 /
UASG: 120006
item 1/6

TF

                                                                                                                                             Total Etapa 1.3  R$335.320,84   
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                                                                                                                                                            TOTAL  R$360.577,88   

 

FONTE DESPESAS RECEITAS

TERMO DE FOMENTO  R$ 360.577,88 R$ 500.000,00

TOTAL  R$  360.577,88 R$ 500.000,00

 

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

META ETAPA ESPECIFICAÇÃO

Duração

MÊS

Início Término

1. Realização de X
instalações do evento
cada um com 1
apresentação do Auto
de Natal, um espaço de
entretenimento, Casa do
Papai Noel, para
visitação com serviço de
fotografia e impressão
de fotos gratuitos e área
gastronômica com 10
food trucks para
atendimento à
população.

1.1 Contratação de Equipe de Produção, Execução e Pós-Produção dez/18 dez/18

1.2 Contratação de serviços de Divulgação e Comunicação visual do Projeto dez/18 dez/18

1.3 Contratação de Infraestrutura, Serviços Gerais e de Logís�ca e Grupo Teatral   dez/18 dez/18

 

 

16. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

META ETAPA ESPECIFICAÇÃO VALOR

1. Realização de 8
instalações do evento
cada um com 1
apresentação do Auto
de Natal, um espaço de
entretenimento, Casa do
Papai Noel, para
visitação com serviço de
fotografia e impressão
de fotos gratuitos e área
gastronômica com 10
food trucks para
atendimento à
população.

1.1 Contratação de Equipe de Produção, Execução e Pós-Produção  R$          11.855,28

1.2 Contratação de serviços de Divulgação e Comunicação visual
do Projeto  R$          13.401,76

1.3 Contratação de Infraestrutura, Serviços Gerais e de Logís�ca e
Grupo Teatral    R$        335.320,84

                                                                                                                                                                                     TOTAL  R$        360.577,88

 

17. PLANO DE APLICAÇÃO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR

335041 Etapa 1.1 - Contratação de Equipe de Produção, Execução e Pós-Produção  R$          11.855,28

335041 Etapa 1.2 - Contratação de serviços de Divulgação e Comunicação visual do Projeto  R$          13.401,76

335041 Etapa 1.3 - Contratação de Infraestrutura, Serviços Gerais e de Logís�ca e Grupo Teatral    R$        335.320,84

                                                                                                                                                                      TOTAL   R$        360.577,88

 

18. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

META ETAPA ESPECIFICAÇÃO dez/18 jan/19

1. Realização de 8
instalações do evento
cada um com 1
apresentação do Auto
de Natal, um espaço
de entretenimento,
Casa do Papai Noel,
para visitação com
serviço de fotografia e
impressão de fotos
gratuitos e área
gastronômica com 10
food trucks para
atendimento à
população.

1.1 Contratação de Equipe de Produção, Execução e Pós-Produção  R$     11.855,28  

1.2 Contratação de serviços de Divulgação e Comunicação visual do Projeto  R$     13.401,76  

1.3 Contratação de Infraestrutura, Serviços Gerais e de Logís�ca e Grupo
Teatral    R$   335.320,84  

                                                                                                                                                                                          TOTAL  R$   360.577,88  
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Ressaltamos que, conforme detalhado nas planilhas orçamentárias enviadas todas as receitas do projeto serão integralmente des�nadas ao custeio do projeto Auto de Natal demonstrando um
bene�cio para o Estado, pois não haverá lucro algum para o Ins�tuto Blaise Pascal, 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 se refere aos itens V e VI do referido Ar�go, enfa�zamos:

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

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

 

 

19. DECLARAÇÃO

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

 

Pede deferimento,

 

Brasília, 03/12/2018

Wagner Francisco Cas�lho

Presidente do Ins�tuto Blaise Pascal

 

20. APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE

Aprovo o presente Plano de Trabalho

 

 

Brasília, 03/12/2018

 

Sandro Bernardo da Cunha Castello Branco

Subsecretário de Promoção e Marke�ng

 

[1] CORIOLANO E VASCONCELOS, Luzia e Fábio. Lazer e turismo: novas centralidades da sociedade Contemporânea, 2014. Disponível em:
h�ps://seer.ufmg.br/index.php/rbel/ar�cle/view/773/637

[2] Publicação feita para a Federação do Comércio do DF em 11 de janeiro de 2018, disponível em: h�ps://www.fecomerciodf.com.br/empresarios-de-food-trucks-apostam-em-espacos-fisicos-
para-ampliarem-seus-negocios/

 

Documento assinado eletronicamente por SANDRO BERNARDO DA CUNHA CASTELLO BRANCO
- Matr.0233268-X, Subsecretário(a) de Promoção e Marke�ng, em 03/12/2018, às 17:46,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Wagner Francisco Cas�lho, Usuário Externo, em
04/12/2018, às 11:07, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 15591193 código CRC= 9D92B7D0.
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