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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER 

Subsecretaria de Promoção e Marke�ng

Plano de trabalho SEI-GDF - SETUL/GAB/SAT/SUPROM  

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão/En�dade Proponente: Ins�tuto de Desenvolvimento Humano, Empreendedorismo, Inovação e Assistência Social - IDHEIAS CNPJ: 04.976

Endereço: SRTVS Quadra 701 Bloco O Nº 110 sala 234 Edifico Centro Empresarial – Brasília DF

Cidade: Brasília UF: DF CEP: 72.000-000 DDD/Telefon

Nome do Responsável: Geraldo Marcelo Soares Sanches CPF: 851.693

CI/Órgão Expedidor: 1.452.268 – SSP DF Cargo/Função: Presidente

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO PERÍODO DE EXECUÇÃO

BRASÍLIA TRENDS – DESIGN FASHION WEEK 21 a 30 de Novembro de 2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS: ATÉ 13/12/2018

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

O BRASÍLIA TRENDS – DESIGN FASHION WEEK, tem como propósito apoiar a consolidação da imagem de Brasília como cidade cria�va do DESIGN (�tulo
concedido pela Unesco desde 2017), com ênfase no segmento da MODA, dando visibilidade à produção local e regional e promovendo a cidade como um dos
des�nos de destaque para a realização de negócios e eventos do setor de 22 a 25 de novembro de 2018 no Millennium Conven�on Center, em Brasília-DF. 

 

2.2 APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Ins�tuto IDHEIAS, é uma en�dade de direito privado sem fins lucra�vos, criada em 2001 com cer�ficação OSCIP e reconhecida como u�lidade pública no Estado
de Goiás em 08/10/2015. Reconhecidamente, tem atuado em projetos e ações que promovam o desenvolvimento econômico, social, turís�co e o equilíbrio
ambiental da sociedade. Isso são prerroga�vas de atuação da ins�tuição.

Neste sen�do, o IDHEIAS tem colaborado com o desenvolvimento regional atuando há anos em parceria com diversas en�dades públicas e privadas para a
consolidação das principais festas e eventos, originais e seculares do Estado de Goiás e do Distrito Federal. Dentro da linha estratégica do Ins�tuto o
desenvolvimento sustentável não é apenas uma meta, mais sim uma necessidade, por isso, propõe o desenvolvimento territorial regional com foco no novo
olhar para os verdadeiros valores da vida. Sua credibilidade e os vários outros trabalhos já realizados dão ao IDHEIAS a capacidade técnica de interagir e
desenvolver junto aos parceiros os eventos propostos.

O IDHEIAS atualmente possui em seu quadro 30 associados, dentre os quais profissionais com formação acadêmica, advogados, músicos, profissionais liberais e
empresários. Dentro os principais obje�vos podemos destacar o apoio, à pesquisa, divulgação da cultura dos povos, de cárter técnico, educa�vo, cultural e
social.

Como algumas das principais finalidades da ins�tuição (ar�go 2º), além do foco em firmar contratos e convênios com parceiros com foco em seus obje�vos
estratégicos, podemos destacar que o Ins�tuto, visando promover o desenvolvimento econômico, social e o combate à pobreza, por meio da execução de
programas/projetos voltados para a Tecnologia da Informação e Comunicação, Gestão da Inovação e Empreendedorismo. Além disso, prevê a realização de
eventos em formatos diversos, bem como desenvolver e executar projetos voltados para promover vários segmentos econômicos e sociais.

Dentre os mais recentes projetos realizados pelo IDHEIAS, encontram-se:

CIRCUITO ARRAIA DO CERRADO 2018, mediante Termo de Fomento com a Agência Goiana de Turismo – GOIÁS TURISMO, no valor de R$ 1.499.800,00
(Hum milhão, quatrocentos e noventa e nove mil e oitocentos reais, consoante o processo administra�vo nº 201800027000309;

269º EDIÇÃO DA ROMARIA DE MUQUEM em 2017, mediante Termo de Fomento com a Agência Goiana de Turismo – GOIÁS TURISMO, no valor de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais), consoante o processo administra�vo nº 201700027000186;

5ª EDIÇÃO DO ARRAIÁ DO CERRRADO em 2016, mediante Termo de Fomento com a Agência Goiana de Turismo – GOIÁS TURISMO, no valor de R$
208.800,00 (duzentos e oito mil e oitocentos reais), consoante o processo administra�vo nº 201600027000515.

Dentre os seus dirigentes destaca-se os Presidente: GERALDO MARCELO SOARES SANCHES, produtor e realizador de eventos, tais como:

FESTA AGROPECUÁRIA NA CIDADE DE PADRE BERNARDO-GO em 2016 e 2017; FESTA DO MUQUÉM (ROMARIA) EM NIQUELÂNDIA-GO de 2011 a 2017;

ARRAIÁ DO CERRADO EM GOIÂNIA-GO em 2016;

ROMARIA DE GUARINOS – GO, de 2015 a 2017;

FESTA DE MAIO EM IPORÁ – GO, nos anos de 2007, 2008, 2013 e 2015;

FESTIVAL ADORAI EM URUAÇU, em 2014 e 2016;

FESTA DA PAZ EM SÃO DESIDERIO – BA, anos de 2004, 2005, 2006 e 2008.

Vice Presidente: FAUSTO FURTADO DE OLIVEIRA BARRETO, produtor, idealizador e realizador de eventos, tais como:

CNA - Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária com o evento CNA em Campo, em 2011;

CNC - Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo com o evento de Posse da Diretoria e Conselho Fiscal, de 2010 a 2014;

AMB - Associação dos Magistrados Brasileiros com o evento Posse Diretoria, 2010 a 2013;

ANAMATRA - Associação Nacional dos Magistrados da Jus�ça do Trabalho e AMATRA 10 - Associação dos Magistrados da Jus�ça do Trabalho da 10ª
Região com o evento XV CONAMAT - Congresso Nacional dos Magistrados da Jus�ça do Trabalho, em de 2010 a 2017;
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Prêmio SESC de Teatro Candango, em 2016;

ABRASEL – DF - Feira Gastronômica Brasil Sabor, desde 2016;

ANAFE – Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais – CONAFE, em 2016;

Laboratório Schering Plough com o evento O N I C I T - Simpósio para Oncologistas, em 2015 e CNA - Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária com
o evento Mobilização do Código Florestal, em 2015;

DEMAIS REALIZAÇÕES:

Festa Agropecuária na Cidade de Padre Bernardo-GO;

20º Encontro das Américas, Europeu e Africano de Capoeira”;

Circuito Arraia do Cerrado 2018;

Circuito da Fé 2018

2.3 JUSTIFICATIVA

Desde muitos anos, vários des�nos no Mundo têm visto na Moda, no Design e na Arquitetura um dos principais atra�vos para a promoção e valorização de toda
a produção local/regional e para o desenvolvimento econômico/social, especialmente por meio da atração de visitantes nacionais e internacionais. A
CRIATIVIDADE, no que diz respeito à arquitetura, artes gráficas, à moda ou ao design de produtos, tem atraído a atenção de curiosos, apreciadores,
consumidores e estudiosos de várias partes do mundo. Des�nos como Paris, Viena, Tóquio, Barcelona, Suíça, Milão, Nova Iorque e outros, têm na economia
cria�va um dos principais nichos de atração de fluxos turís�cos e desenvolvimento econômico.

Como exemplo, destacamos Paris, Nova Iorque e a incipiente Suíça, porém tradicional em suas raízes, a qual promove por meio de site ins�tucional toda sua
atra�vidade voltada para os segmentos da Economia Cria�va, com ênfase para a Arquitetura, Moda e Design de Produtos [1]. Há que se espelhar em des�nos
como estes para promover os diferenciais compe��vos que Brasília possui, especialmente após receber o �tulo de “CIDADE CRIATIVA DO DESIGN”,
reconhecimento dado pela UNESCO em 2017, dis�nguindo os grandes feitos e potenciais nos segmentos da arquitetura, decoração, moda, arte de rua, e design
da cidade.

No mundo, em 2017, foram reconhecidas apenas 64 novas cidades em 44 países, formando uma Rede de Cidade Cria�vas[2], grupo que apoiado pela Unesco,
pretende promover a inovação e a cria�vidade como principais impulsionadores de um desenvolvimento urbano mais sustentável e inclusivo. Assim , como
Brasília, apenas outras 08 cidades se destacaram na área temá�ca do DESIGN: Cidade do Cabo (África do Sul), Dubai (Emirados Árabes), Greater Geelong
(Austrália), Istambul (Turquia), Kolding (Dinamarca), entre outras.

Desta forma, Brasília, como parte da rede de cidades cria�vas, a ÚNICA cidade brasileira reconhecida como CIDADE DO DESIGN, se comprometeu com os
obje�vos da Agenda para o Desenvolvimento Sustentável 2030, a qual tem, dentre outros obje�vos, a proposta de “es�mular e reforçar as inicia�vas lideradas
pelas cidades-membros para tornar a CRIATIVIDADE um componente essencial do desenvolvimento urbano por meio de parcerias entre os setores público e
privado e a sociedade civil”, assim como também a “desenvolver polos de cria�vidade e inovação e ampliar as oportunidades para criadores e profissionais do
setor cultural”. O que vem de encontro à proposta apresentada pelo BRASILIA TREND – DESIGN FASHION WEEK, que já em sua primeira edição pretende trazer
os referências da produção cria�va local/regional, disseminando e propagando a imagem de Brasília enquanto des�no cria�vo e culturalmente diversificado.
Uma das estratégias de longo prazo a par�r da realização da primeira edição, é que Brasília se torne referência e o evento seja considerado crucial no cenário
nacional na disseminação, lançamento e manutenção de conceitos, imagens, espaços, marcas e produtos, assim como outros eventos de moda e design
realizados no Brasil e no Mundo, os quais se tornaram indutores do desenvolvimento econômico, cultural e cria�vo, de des�nos como por exemplo, São Paulo e
Rio de Janeiro.

Sendo a única cidade CRIATIVA DO DESIGN, reconhecida pela Unesco, Brasília precisa se posicionar e buscar alterna�vas viáveis para se destacar no cenário
nacional e internacional. Nada mais fac�vel e obje�vo que a realização de EVENTOS ESTRATÉGICOS para promover e disseminar a imagem do DESTINO.
Estratégia esta que vai de encontro ao PLANO DE TURISMO CRIATIVO (2016-2019), desenvolvido pela SETUL, o qual, seguindo os preceitos e direcionamentos
das polí�cas globais, nacionais e regionais, se propõem dentre outros obje�vos específicos a “fomentar oportunidades de negócios cria�vos junto aos
empreendedores da cadeia produ�va do turismo”, bem como a ‘(...) formalização de setores cria�vos de modo que se cons�tuam redes de produtos e serviços
da cadeia produ�va cooperada e dinâmica”.

Ainda de acordo com o Plano, podemos destacar a importância do turismo de NEGÓCIOS E EVENTOS como estratégia para fomentar o turismo cria�vo no
Distrito Federal, sendo este segmento priorizado e destacado com um dos principais para o alcance dos obje�vos do referido documento.

O Turismo de Negócios e Eventos, como é sabido pelos profissionais do setor, economistas e analistas sociais, “destaca-se no Brasil como segmento em
ascensão, gerando renda, divulgando a imagem do des�no turís�co, o que proporciona a propaganda boca a boca e es�mula a melhoria da
infraestrutura(..)”[3]. Em levantamento realizado pela FIPE, avaliou-se que cerca de 25,3% dos turistas que visitam o Brasil estejam em busca de negócios. De
acordo com a ABEOC – Associação Brasileira de Empresas de Eventos, em pesquisa realizada em parceria com o Sebrae, o mercado de eventos gerou em 2013,
no país, cerca de R$ 209,2 bilhões, considerando a realização de 590mil eventos nacionais e internacionais. Ao todo, foram 202,2 milhões de pessoas
par�cipando, o que gerou por meio do segmento cerca de R$ 48,7 bilhões em impostos e 7,5 milhões de empregos diretos e indiretos, o que representa 4,3%
do PIB do País. [4]

No primeiro semestre de 2015, o segmento de turismo de negócios e eventos apresentou um aumento de 7,8% se comparado ao mesmo período de 2014.
Considerando o perfil dos turistas/visitantes, o gasto médio com hospedagem, transportes, serviços e outros, somou R$ 6,95 bilhões de janeiro a junho/2015. O
que demonstra que mesmo em tempos de dificuldade o segmento de eventos e negócios pode e deve ser encarado como um propulsor tanto para a economia
regional, como para promover o des�no e suas principais vocações.

No CENÁRIO DE EVENTOS DA MODA E DESIGN, é percep�vel o crescimento e consolidação do Brasil como des�no e lócus da Moda/Design. Podemos apresentar
como destaque os grandes eventos que já acontecem no País, como o SÃO PAULO FASHION WEEK e o FASHION RIO, os quais atraem um variado público e um
montante considerável de incremento econômico para o Des�no. Seja por meio da ocupação hoteleira, da logís�ca, dos empregos diretos, ou até mesmo, do
retorno econômico, da visibilidade na mídia e presença de renomados convidados. A seguir, alguns números da SPFW[5], considerado um dos maiores eventos
de moda e design da América La�na, tendo com perspec�va toda a visibilidade dada à cidade de SP, enquanto des�no de referência para a realização de
eventos do setor:

46ª edição realizada (Out-2018), sendo realizadas duas edições anuais, com mais de 60 desfiles por ano;

A média de jornalistas para cobertura do evento tem sido de 2.000 profissionais por edição, o que resulta em um retorno de mídia espontânea de
R$900milhões por ano no território nacional e R$50milhões no exterior.

Público médio es�mando por edição é de 90mil pessoas;

Mais de 11mil empregos diretos e indiretos;

R$9milhões em inves�mento de infraestrutura;

De acordo com a pesquisa realizada pelo Observatório de Turismo da Cidade de São Paulo
[6]

, as ocupações profissionais mais demandadas durante o evento,
diretamente relacionadas à Economia Cria�va foco deste projeto, geralmente são: modelo (25%), maquiador (17%), jornalista (14%), fotógrafo (11%), es�lista
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(11%), camareira (11%), cenógrafo (8%) e arquiteto (3%). Por sua vez, a grande atração de visitantes nessa edição mostrou “que este não é apenas um evento
restrito ao mundo da moda, mas um grande exemplo de produção cria�va, que difunde mundialmente a imagem de São Paulo”.

Ainda, de acordo com o Observatório de Turismo de SP, com relação às “percepções dos jornalistas durante o evento”, foi possível iden�ficar que eventos como
este, além de promover a moda brasileira e talentos locais/regionais em âmbito internacional, também atrai turistas, jornalistas e compradores do Brasil e do
Mundo. Os entrevistados afirmaram que o evento, “traz energia nova e cria�vidade para a cidade”, além disso, “destaca as áreas de varejo, culinária e
des�nos cria�vos”. O perfil de visitantes no evento analisado, resultou nos seguintes dados que refletem em geral as demais edições já realizadas, o que
demonstra o impacto econômico que o turismo de negócios e eventos pode gerar para os des�nos onde são realizados:

4,9 pernoites foi a média de permanência em SP durante a SPFW;

70,4% mostra a presença massiva das mulheres, destes 73,2% são jovens entre 18 a 29 anos;

11,8% do público são turistas, os quais declararam ter gasto cerca de R$ 446,00 por dia, para permanência média de 5 dias na cidade, o que soma um
total de R$ 2.185,00 em gastos durante a estada na cidade de SP, gerando mais de R$ 218 milhões para a cidade;

Aproximadamente 30% dos visitantes entrevistados se programou para ficar mais dias em SP, destes 42,1% afirmaram que o LAZER era a opção mais
escolhida pelos que resolveram ficar mais dias na cidade, fator que aumenta ainda mais os gastos deixados no des�no e incrementa ainda mais a
economia local;

Diante deste cenário, o que se pretende com a realização do Brasília Trend – Design Fashion Week, é se espelhar no potencial de geração de negócios e
projeção da imagem de Brasília enquanto des�no cria�vo, com foco no segmento de eventos e negócios, especialmente para os nichos de MODA e DESIGN.

Os eventos e semanas de moda no Brasil, começaram, mais precisamente, em 1994 com o Phytoervas Fashion, favorecendo a visibilidade e revelação de
grandes talentos nacionais. A par�r daí, iniciou-se um grande movimento a favor da moda brasileira, agregando os profissionais do design. Tamanha foi a
repercussão que São Paulo passou a sediar e ser o principal centro de moda do País, adquirindo grandes proporções, colocando São Paulo entre os cinco
maiores eventos de moda do mundo, já posicionando o Brasil no Circuito Fashion Mundial (Paris – Milão – Nova Iorque)[7]. Em seguida (2002), veio o Fashion
Rio, com o obje�vo de revitalizar a imagem da cidade como polo de moda, voltando a ser referência no lançamento de tendências e geração de negócios.

De acordo com Miche�[8], estes dois polos se tornam referência da moda brasileira. Por outo lado, vários eventos de moda e afins têm surgido em diversas
partes do País, porém nenhum com tamanha expressividade como os citados.

Há que se considerar que a criação de eventos, por si só, não o torna capaz de ser significa�vo para o des�no. O mais importante e necessário é transforma-lo
em produto turís�co viável e compe��vo. Por isso, e para promover estas caracterís�cas preexistentes da Capital do Brasil, é que propomos a primeira edição
do BRASILIA TRENDS – DESIGN FASHION WEEK, trazendo um novo conceito de evento na área para a Cidade, que visa congregar conceitos da MODA e do
DESIGN, buscando romper com a hegemonia do SUL e SUDESTE no que diz respeito à des�nos brasileiros que desenvolvem seu potencial cria�vo e cultural.

O foco é transbordar o espaço par�cular das passarelas e alcançar diversos setores e segmentos correlacionados, especialmente, a Moda e o Design, que estão
intrinsecamente relacionados e presentes não apenas no vestuário, mas também na arte, na música, na gastronomia, nos produtos, na tecnologia, ou seja, em
tudo aquilo que compõem a cria�vidade e co�diano humano e sua interação social/cole�va. Já em sua primeira edição, o BRASILIA TREND visa congregar toda a
cadeia produ�va da moda e do design, envolvendo desde a matéria prima à indústria, bem como o acesso ao mercado, considerando os profissionais
autônomo, o pequeno empresário e as grandes referências nacionais e internacionais, seja por meio dos desfiles que serão realizados dando destaque às
marcas locais/regionais, como também por meio do espaço business , onde expositores terão a oportunidade de comercializar e apresentar o que há de mais
cria�vo no setor de moda e design de Brasília.

Brasília, conjuga centenas de representações culturais mundiais, com cultura, gastronomia e diferentes modos de vida, além disso, é casa da musicalidade
brasileira, daqui surgiram importantes nomes do cenário musical nacional, como Legião Urbana, Capital Inicial, entre outros que ajudaram a eleger Brasília
como a capital do rock nacional. Dentre outros fatores, destaca-se também a mul�plicidade de sabores e a infinita variedade de representações ar�s�cas e
culturais, por meio da representação de diplomá�ca de mais de 180 países aqui cons�tuídas. Pode ser considerada a tradução do espírito cosmopolita e a porta
de entrada para a vivência de diferentes culturas e nacionalidades.

Pretendemos com este evento, trazer para a cidade o que há de mais inovador na Moda e no Design, seja por meio de exposições, desfiles, palestras e
depoimentos variados promovidos pelos convidados nacionais que par�ciparão do evento. Deve ser considerado como um espaço de es�mulo à produção, ao
aprendizado e ao comércio, visando o desenvolvimento de novos negócios e fomento ao mercado brasiliense.

 

2.4 RESUMO GERAL DA PROPOSTA DO EVENTO – 1ª EDIÇÃO

Em sua primeira edição, o BRASÍLIA TRENDS – DESIGN FASHION WEEK, pretende criar um espaço aberto para o debate e a exposição de produtos e serviços
relacionados à inovação e ao desenvolvimento de negócios para os setores da Moda, Design, Arquitetura, Turismo e demais setores correlacionados. Irá reunir
uma amostra do que há de representa�vo no Distrito Federal, com mais de 20 marcas já confirmadas, promovendo a interação entre os diferentes segmentos
da moda e do design.

De acordo com o projeto estrutural do evento, em uma ampla área de montagem, disponibilizaremos espaços diferenciados para desfiles, shows, exposições
comerciais, culturais e ar�s�cas, além de espaços para palestras e ambientes dedicados a treinamentos, orientação e descoberta de novos talentos.

Também serão realizadas ações técnicas por meio da cooperação com ins�tuições, como por exemplo com o IESB, quando realizaremos uma maratona da
Arquitetura. Serão trabalhados também os conceitos de moda, já confirmadas mais de 20 marcas locais, representando temá�cas como moda inclusiva, moda
para a melhor idade, moda plus size, ao mesmo tempo em que busca possibilitar que diferentes classes sociais tenham acesso às inovações e evoluções
alcançadas pela moda e pelo design, uma vez que não será cobrada entrada para acesso ao evento em geral, somente a doação de 1kg de alimento não
perecível.

A comercialização de ingressos haverá apenas para 02 palestras específicas (Ilse Guimarães e Walter Rodrigues, R$ 25,00 cada palestra, com vagas limitadas de
60 ingressos) e para o show de lançamento com o DJ Jesus Luz (vagas limitadas de 300 ingressos a R$50,00). Todas as demais ações previstas na programação
oficial serão gratuitas, salvo limite de vagas nos espaços do evento.

Todos os espaços terão a preocupação central com a acessibilidade, já que entendemos que esse elemento é um dos alicerces para os conceitos de “moda
cria�va” e “cidade cria�va do design”, para os quais o projeto prevê a instalação de rampas de acesso em locais com maior dificuldade de locomoção, reserva de
espaços para pessoas com dificuldade de locomoção e monitoras para auxílio de pessoas com dificuldade visual.

 

2.5 PÚBLICO ALVO

   Es�ma-se um fluxo visitante de cerca de 6 mil pessoas durante 3 dias do evento.

Empresários dos setores: moda, design, arte, turismo, arquitetura e afins ....(40%)

Público visitante, acima de 18 anos, modelos, jovens aspirantes ....................(30%)

Empreendedores individuais e profissionais autônomos .................................(15%)

Inves�dores Locais e nacionais .........................................................................(5%)

Estudantes do DF e entorno ............................................................................(10%)
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Classe econômica: A/B – todas as idade – 60% feminino e 40% masculino

 

3.OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

O BRASÍLIA TRENDS – DESIGN FASHION WEEK, tem como propósito “apoiar a consolidação da imagem de Brasília como cidade cria�va do DESIGN (�tulo concedid
ênfase no segmento da MODA, dando visibilidade à produção local e regional e promovendo a cidade como um dos des�nos de destaque para a realização de negó

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Promover Brasília como des�no de moda e design

Democra�zar o acesso às inovações e tecnologias da moda e design – por meio do livre acesso as principais ações da programação

Divulgar a produção local de moda e design, com marcas e apresentações/desfiles locais

Qualificar profissionais em temas relacionados às inovações e tecnologias da moda e design, por meio de palestrantes nacionais convidados

Realizar um evento inclusivo e acessível, com temas de moda inclusiva, moda melhor idade, pluz size, com acesso às diferentes classes sociais.

4. METAS E ETAPAS – PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO

Meta 1 - (Pré-produção e Produção) Planejamento das ações, contratações de equipe de produção e afins

Etapa 1.1 -Planejamento e Execução dos Serviços Execu�vos, de apoio técnico e de produção do evento - locação do espaço

Meta 2 - (Produção) Realização das ações de montagem e produção do evento

Etapa 2.1 - Contratação dos serviços de montagem/desmontagem das estruturas para o evento e confecção dos materiais para o evento

Etapa 2.2 - Logís�ca de Convidados - Es�listas e Afins 

Etapa 2.3 - Pessoal: Produção - Convidados - atendimento Camarim e imprensa

 

5. INDICADORES DE MONITORAMENTO

METAS INDICADORES DE MONITORAMENTO MEIOS DE VERIFICAÇÃO

Meta 1 - (Pré-
produção e
Produção)
Planejamento das
ações, contratações
de equipe de
produção e afins

Geração direta de 200 postos de trabalho

Relatório do evento através do credenciamento realizado
in loco com fornecedores e expositores. Lista de presença
diária de contratados firmados diretamente para o
evento.

Promoção e visibilidade das potencialidades de
Brasília enquanto des�no de eventos de moda e
design

Material promocional a ser produzido, visibilidade na
mídia por meio de clipping na imprensa local e nacional,  

Registros fotográficos.

Número de pessoas presentes ao evento; previsão de
6 mil pessoas no período de 03 dias

Es�ma�va apresentada pela produção do evento,
considerando metodologia de medição do corpo de
bombeiro ou similar, quan�dade de alimentos doados
como entrada social para o evento e registros
fotográficos do evento

Meta 2 - (Produção)
Realização das ações
de montagem e
produção do evento

Montagem e produção do ESPAÇO FASHION – para
desfiles, shows e palestras afins ao tema do evento

Registros fotográficos, planta da área comprovando
dimensão do espaço.

Negócios Gerados no Espaço Fashion – es�ma�va de
R$ 50mil em vendas de mercadorias e prospecção de
negócios futuros

Levantamento realizado pela organização do evento
junto aos expositores e projeção dos negócios futuros a
serem gerados, com base em informações apresentadas
pelos expositores.

Montagem e produção do ESPAÇO BUSINESS:
contendo no mínimo 20 estandes para exposição e
comercialização de produtos

Registros fotográficos, planta da área comprovando
dimensão do espaço.

Montagem e produção do ESPAÇO LEARNING: espaço
reservado para cursos e treinamentos, previsão de
200 pessoas capacitadas

Registros fotográficos, programação oficial do espaço
divulgada em banners e/ou materiais promocionais do
evento e mídias sociais. Listas de inscrição/presença nas
ações realizadas.

 

6. PROGRAMAÇÃO – PREVISTA

Período do evento: 22 (abertura) e de 23 a 25 de novembro de 2018 (exposição e a�vidades abertas ao público.   

Área do evento: total 10 mil m² divididos nos seguintes espaços temá�cos:

Espaço Fashion; Espaço Business; Espaço Learning; Espaço Vip;Espaço Bar; Gastronomia e Food Truck; Garden

Horário de funcionamento (a confirmar): dia 22/11 (19h às 23h); dias 23 e 24/11 (das 10h às 22h); dia 25/11 (das 10h às 19h)

Programação e estruturas preliminares (a confirmar)

O evento será realizado em formato intera�vo e convida�vo para o público em geral engajado nos temas de sustentabilidade e inovação.

Foram desenhados espaços modernos, criando um ambiente propício ao convívio e à experimentação. Todos os par�cipantes poderão circular pelos diferentes 
entre cursos, desfiles, shows, palestras, além de par�cipar das diversas festas e fes�vais que serão promovidos durante os dias de realização do evento.
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O BRASÍLIA TRENDS, será realizado em um espaço amplo e convida�vo, com 10.000 m² (somando áreas internas e externas do loca) divididos em espaços temá�co
fim do evento e com materiais exclusivos, dando ênfase à sustentabilidade, inovação e design cria�vo – elementos essenciais do projeto. São eles:

ESPAÇO FASHION: ÁREA ESTIMADA DE 1.500M²

Um grande espaço dedicado aos desfiles e apresentações do que há de mais inovador e sustentável na moda brasileira, oferecendo uma ampla gama de atraçõ
mundo do design, moda e arte. Será des�nado também para a realização de grandes atrações musicais, shows, apresentações, palestras e outras a�vidades intera�

 

ESPAÇO BUSINESS: ÁREA ESTIMADA DE 1.800m²

Serão disponibilizados em média 20 a 30 estandes de12m e 9m² nos quais os lojistas poderão expor e vender seus produtos. Para permi�r maior visitação e atr
serão organizados em uma área total de 1.800 m², aberto e acessível a todos os par�cipantes que ingressem no evento.

Serão comercializados estandes que atenderão aos seguintes setores: Vestuário; Calçados; Bolsas e acessórios; Joias; Tecnologia; Decoração; Arte; Design; Gast
como outras fontes.

Os estandes serão oferecidos com 01 spot de energia e 03 spots de luz, estande em compensado com reves�mento em napa branca/preta; logomarca aplicada (art
aplicado no piso.

 

ESPAÇO LEARNING:

Nesse espaço serão realizados cursos e treinamentos durante todos os dias. Parte desses cursos serão gerenciados pelos próprios organizadores do evento e outra 
Serão oferecidos cursos do que há de mais inovador e moderno no mundo da moda, design e inovação. Haverá ainda espaço de convivência para conversas e bate
moda, onde o público terá contato direto com as personalidades, podendo fazer perguntas, interagindo e tendo uma experiência única de aprendizagem.

 

ESPAÇO VIP: VARANDA COM VISTA PARA O LAGO.

Um espaço des�nado a autoridades, celebridades, empresários, e àqueles que prezam por conforto e comodidade para reuniões e bate papos. O acesso ao espaço
a entrada exclusiva ou convidados pela organização do evento.

 

ESPAÇO BAR: AREA ESTIMADA DE 400m²

Um espaço des�nado ao entretenimento de bares descontração. Será um espaço de diversão para quem desejar passar o tempo com amigos, conhecer novas pesso

 

GASTRONOMIA E FOOD TRUCK:

Uma área externa beira lago será des�nada à venda de alimentos por meio de restaurantes conceituados e outra parte de quiosques e food truck, em um 
possibilitará a interação entre todos os públicos do evento.

 

GARDEN E ESPAÇO KIDS

Uma grande área verde será des�nada à convivência e lazer, onde pais e filhos poderão desfrutar de a�vidades diver�das e intera�vas. Serão comercializados pa
permi�rão acesso a brinquedos como pula-pula, cama elás�ca e tudo o que envolve diversão.

Monitores também estarão disponíveis para guiar os pequeninos e garan�r a tranquilidade dos pais.

 

DEMAIS ITENS DE ESTRUTURA E LOGÍSTICA:

Todos os espaços necessários à realização do evento, além dos listados acima, os banheiros, fraldários, ves�ários, espaço para primeiros socorros (enfermagem) e a
e aos métodos e mecanismos de sustentabilidade.

Serão realizadas, ainda, parcerias com ONGs na área de sustentabilidade do Distrito Federal para garan�r a organização sustentável de todo o evento.

Toda arrecadação de alimentos das a�vidades realizadas será des�nada a ins�tuições sociais do Distrito Federal.

 

Quanto à programação técnica, destacamos alguns nomes/personalidades do setor que estarão no evento contribuindo para o conhecimento, experiências e em
do evento incluirá as seguintes palestras (a confirmar):

WALTER RODRIGUES

Es�lista renomado, conhecido por seus ves�dos de festa, elegantes na tradição da alta-costura, iniciou sua carreira em 1983 e atuou em diversas áreas da criação
própria marca. Em 1998, recebeu o prêmio Agulha de Ouro e em 2000 conquistou o mercado internacional com a Exposição do Swarovski. Foi um dos fundad
es�listas (Abest) e um dos primeiros a assinar para a C&A, conciliando sua assinatura de luxo à moda mais acessível. Atualmente coordena o Fórum de Insp
Assintecal. 

ILSE GUIMARÃES

Superintendente da Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos – Assintecal. Ilse Guimarães possui graduação em Adm
em Administração e doutorado em Engenharia de Produção. Tem experiência na área de Administração, com ênfase em Negócios Internacionais, atuando pri
estratégia, informação, cadeia coureira calçadista, serviços e estratégias de serviços.

RODRIGO FRAGA

Es�lista mineiro natural de Belo Horizonte especializado em moda masculina, lançou a marca que leva o seu nome no final dos anos 90, quando retornou de Lond
moda no Chelsea College of Art. Como sua assinatura, justaposição entre elementos de contrastes: Delicadeza x força, retro x contemporâneo e numa eterna prof
Rodrigo vem criando roupas bem-sucedidas, atestando que ele domina muito bem os desejos do seu público.

RONALDO SILVESTRE
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Um mineiro de Itabira que já par�cipa do Dragão Fashion, em Fortaleza. Ele se formou em Desenho Industrial em Curi�ba e Moda na Universidade Estadual de Lo
marca sob seu nome. Ronaldo é especializado em moda festa e roupas mais formais – sua úl�ma coleção apresentada no Dragão de 2009, no primeiro semestre, fo
bom mineiro, ele sempre inclui trabalhos manuais, como bordados, nas peças – no seu caso, de uma coopera�va de Itabira, sua cidade natal.

IVANILDO NUNES

A marca Ivanildo Nunes fatura R$ 150 mil por ano no segmento da alta-costura. "A alta-costura é uma arte. É considerada por muitos uma forma de expressão. E
cada detalhe é único. O legal é colocar no papel o que o cliente deseja e sonha em ves�r. Trata-se realmente de uma obra de arte", conta Ivanildo Nunes. Novos h
acompanha o o�mismo do mercado. E apesar de fazer sua história criando ves�dos exclusivos, começa agora inves�r no mercado de massa. Conhecido no mundo
nossa marca está trazendo agora o prêt-à-porter. Que é a coleção que o cliente chega e leva para casa sem se preocupar com a medida", relata.

 

7. EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA

DIRETORA DE CRIAÇÃO - ANNA PAULA OSÓRIO

Criar conceito e imagem para o evento; Criar concepção de materiais e uniformes personalizados; Indicar profissionais para viabilizar o projeto; Revisar projeto inici
desfiles, exposições, talk-shows, maratonas, lançamentos); Criar um cronograma de tarefas a serem cumpridas; Propor soluções; Supervisionar e aprovar as etapa
equipes; Auxiliar no desenvolvimento de peças e estrutura; Acompanhar reunião dos gestores; Garan�r qualidade ar�s�ca e técnica do projeto final e cumprim
marcas, es�listas, ar�stas, empresas, para ações no evento; Criar concursos e prêmios; Equipe de profissionais assistentes para os serviços referentes à consultoria e

 

CURRÍCULO ANNA PAULA OSÓRIO

Bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais e em Design de Moda pelo Centro Universitário IESB, Anna Paula Osório descobr
vieram de suas raízes familiares. Neta da modista mineira Rosita Osório , filha de uma criadora de moda e talentosa bordadeira, Wanda Lúcia Osório, desde pequen
a criar suas próprias roupas.

A par�r de sua formação em moda a es�lista criou as marcas Osório, para o público masculino e a Osório Princesas, marca infan�l que mantém até hoje. Ao se for
do line up do Capital Fashion Week (CFW), semana de moda da Capital Federal, Brasília, onde teve oportunidade de mostrar o quão importante é sua visão sobre a 

No início de 2011, Anna Paula Osório foi escolhida para integrar o seleto grupo de es�listas do projeto Lab do mais importante evento de lançamento de desig
Criadores (SP), tendo sido elogiada pela crí�ca especializada e por formadores de opinião de todo o Brasil.

Atualmente, além de se manter no mercado de moda com roupas, Anna se dedica ao mundo do design com a Design & Co., empresa que desenvolve objetos, aces
exclusivas a par�r de pesquisa e experimentações. Os trabalhos se voltam à descoberta de novas possibilidades nos ramos de arquitetura, decoração, moda e arte.

 

PRODUÇÃO DE MODA E DESIGN

− Coordenação Cria�va para montagem de desfile - consultoria e stylist; Direção Técnica de Desfile (passarela); Montagem de cas�ng de acordo com a ne
Organização de backstage (camarim), pré e pós-evento; Coordenação de Prova de roupas e Fichas de Look; Seleção de faixas musicais para montagem de trilha so
produção composta por assistentes de produção e camareiras; Treinamento da equipe de alunos do de ins�tuição parceira para serviços de camarim, si�ng, sala;
estrutural de backstage e estrutura de passarela e sala de desfiles.

− *Equipe de profissionais assistentes para os serviços referentes à consultoria e stylist;

CURRICULO - FERNANDO LACKMAN

Fernando Lackman é jornalista, chefe de redação no Jornal Alô Brasília, colunista de moda da revista Gente, produtor de moda, stylist, diretor cria�vo do JK Stree
Senac, Desfile Beleza Negra e diretor de desfiles.

Assina e assinou como editor-chefe da “Evidence Magazine” (DF), repórter especial de moda da “Revista Foco” e edita anualmente a revista Miss DF Magazine, entr

Profere aulas de Comunicação e Moda e Produção & Styling na Escola de Moda Fashion Campus (DF) e assinou como Diretor Cria�vo do Capital Fashion Week, se
desfiles de marcas brasilienses e de outros Estados e conta com ampla experiência em montagem de eventos de moda, coordenação de passarela e backstage.

Coordenou trabalhos como o caderno de moda “TB Fashion”, na ex�nta “Tribuna do Brasil” e assinou a coluna “Flash” do jornal Alô por cinco anos e tem ar�g
“Revista Pop Up” (DF), “Revista Mais Capital”, jornal “Boca de Cena” e revista “Costura Perfeita” (SP), além de ter textos e matérias publicadas em sites como o d
Costume (DF), Finissimo (DF). Atualmente assina o site LACKMAN - Vida, Moda, Arte, presta consultoria para execução de eventos e é palestrante de assuntos do m

 

8. IMPACTO ECONÔMICO DO EVENTO

Conforme já apresentado anteriormente um dos grandes obje�vos do evento, a longo prazo, será alcançar os resultados, especialmente, com relação à projeção
impacto na economia local, já vistos em outros eventos similares.

Considerando a estrutura proposta, e que se trata da primeira edição, é possível afirmar que seja alcançado um total de 200 empregos diretos e empregos indireto
envolvidos, considerando es�ma�va da metodologia do efeito mul�plicador para eventos. Tendo em vista a expecta�va da presença/par�cipação de no mínimo 20 
empresas, es�mamos um montante de comercialização mínima de R50mil. Além disso, es�mamos um mínimo de seis mil pessoas visitando o local durante o 
média de público circulante por dia de 2mil visitantes.

Tendo em vista o impacto na cadeia produ�va do turismo local, é possível mensurar que o evento possa gerar:

Uso da oferta hoteleira da cidade es�mado em cerca de 100 pernoites, no período de 03 dias a 04 dias, considerando que se trata da primeira edição, aproxi

Consumo em bares e restaurantes a cidade, ampliando o consumo e a arrecadação de impostos, es�ma�va de gasto médio com base em eventos simila
tratando de 1ª edição, foi es�mado um gasto médio diário de R$250,00 (aproximadamente 50% do montante de gasto no SPFW);

Aumento no consumo na frota transporte local – levantamento junto às coopera�vas de taxis e transporte por aplica�vos (a definir, pois se trata da primei
medição).

9. RESPONSABILIDADES DA ENTIDADE

 

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 iníci

2.      U�lização da chancela de APOIO para divulgação da marca da SETUL em todo o material de promoção do evento; 

3.     Divulgação compar�lhada do plano de mídia do evento, com a equipe da Subsecretaria de Promoção e Marke�ng da Secretaria de Estado do Esporte, Tu
visando à divulgação simultânea nas redes sociais; 

4.       U�lizar as # indicadas pela Subsecretaria de Promoção e Marke�ng da Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal nas publicações n
elas: #SeturDF / #EuAmoBrasilia / #TurismoBSB / #bsbcityofdesign / #bsbcidadedodesign; 
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7.      Divulgação em telões, projetores e demais canais de comunicação disponíveis no evento – intervalos, início ou final das a�vidades – vídeos que promovam
equipe da Subsecretaria de Promoção e Marke�ng da Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal;

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

Tais responsabilidades foram alinhadas e acordadas previamente com a Subsecretaria de Promoção e Marke�ng da Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e L

 

[1] Vide dados e detalhes da campanha de valorização e apresentação do Des�no enquanto polo de design, arquitetura e arte gráficas – SUÍÇA:
h�ps://www.myswitzerland.com/pt/arquitetura-design-e-moda.html  e h�ps://www.myswitzerland.com/pt/arquitetura-design-e-moda/a-arquitetura-na-
suica.html

[2] Fonte: h�p://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/single-view/news/64_ci�es_join_the_unesco_crea�ve_ci�es_network/

[3] Revista Rosa dos Ventos – Turismo e Hospitalidade. Título: Semanas da Moda e o turismo de Eventos no Brasil. CAMELO, Priscila Medeiros e COSTA, Ewerton
Reubens Coelho. 2016 – Fortaleza, Ceará.

[4] Fontes: Ministério do Turismo. Turismo de negócios & eventos: Orientações Básicas. MTur. 2010. Ministério do Turismo. Estrangeiro que visita o Brasil deseja
voltar. MTur. 2013. Profissionais de eventos buscam capacitação para atender demanda do setor. Paraíba Total. 2014. II Dimensionamento Econômico da
Indústria de Eventos no Brasil - 2013. ABEOC. 2014. Agência Sebrae de No�cias. Sebrae/PR promove seminário sobre turismo de negócios e eventos. Agência
Sebrae de No�cias/PR. 2015

[5]FONTE:h�ps://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/governo/arquivos/contratos/seatur/2016/Convenio/FashionWeek/Convenio_18042016_SEA

[6] FONTE: São Paulo Fashion Week: SPFW – edição outono/inverno, 2012, São Paulo Turismo, 2012 (Observatório do Turismo da Cidade de São Paulo:
observatoriodoturismo.com.br) GRIFO NOSSO

[7] (Alário, 2007; Sirena, 2008; Miche�, 2012; Pansarella, 2013)

[8] Miche�, M. (2012). Moda brasileira e mundialização: mercado mundial e trocas simbólicas. Tese de doutorado apresentada à Universidade de Campinas. São
Paulo.

 

10. DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (com referências)

Item Descrição
Unidade

de
Medida

Quant. Valor
Unitário Valor Total Referência

META 01: (Pré-produção e Produção) Planejamento das ações, contratações de equipe de produção e afins

Etapa 1.1 – Planejamento e Execução dos Serviços Execu�vos, de apoio técnico e de produção do evento - locação do espaço

1.1.1

Contratação do serviço de produtor execu�vo para coordenação
administra�va e financeira do projeto, considerando planejamento,

acompanhamento e monitoramento dos resultados. Considerar 33 dias
corridos, exercido por profissional qualificado da en�dade - membro da

Diretoria execu�va 

mês 1  R$         
5.695,00

 R$                          
5.695,00  ORÇAMENTO 

1.1.2

Contratação do serviço de coordenação de produção, envolvendo perído
pré, durante e pós evento, bem como acompanhamento das equipes,
organização e apoio no local (organização e produção in loco)  - equipe

composta por 02 profissionais, considerando atuação full�me e
elaboração de relatório final para coordenação administra�va

serviço/
mês 2  R$         

4.000,00
 R$                          

8.000,00  ORÇAMENTO 

1.1.3

Contratação dos serviços de Assessoria de imprensa especializada em
eventos de moda e design, com experiência em eventos deste perfil,

conhecimento do Trade, além dos serviços essenciais como entrega de
clipping digitalizado, ar�culação com jornais e revistas,

acompanhamento e organização de cole�vas, elaboração de pautas e
releases. (30 dias)

mês 1  R$         
6.491,00

 R$                          
6.491,00  ORÇAMENTO 

TOTAL ETAPA 1.1  R$                       
20.186,00  

TOTAL META 01  R$                       
20.186,00  

META 02 - (Produção) Realização das ações de montagem e produção do evento

Etapa 2.1 – INFRAESTRUTURA

2.1.1

Locação do Espaço -  Millennium Conven�on Center - Inovador,
integrado à cidade, à natureza e aos conceitos e eventos. O Millennium

Conven�on Center é uma obra de arte e reúne o que há de mais
moderno em tecnologia, arquitetura, conforto e integração com a

natureza.

locação 1  R$       
30.000,00

 R$                       
30.000,00  ORÇAMENTO 

2.1.2 Contratação de serviços de SONORIZAÇÃO: GERAL (PA - 08 caixas line
array LS Easy on, 08 sub´s LS Slimpec 2400; 01 rack de amplificadores e
periféricos) + SET UP - para DJ (03 cdj´s 2.000 NEXUS; 01 djm 900; 02

monitores QSC K12;  01 palco pra�cável com dimensões 2x2mts e
50cen�metros de altura e 01 bancada para DJ com 2 metros de largura e

1 metro de profundidade - AMBIENTE (06 caixas amplificadas RCF HD
12A; 01 mesa de som Yamaha MG 08; 01 microfone com fio SM 58 Beta)

serviço 1  R$         
4.311,25

 R$                          
4.311,25

 ORÇAMENTO 

https://www.myswitzerland.com/pt/arquitetura-design-e-moda.html
https://www.myswitzerland.com/pt/arquitetura-design-e-moda/a-arquitetura-na-suica.html
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+ PALESTRA (02 caixas amplificadas QSC K12, 01 mesa de som Yamaha
MG 08, 01 microfone sem fia shure SM 58) - Es�lo Médio Porte

2.1.3

Contratação de serviço de ILUMINAÇÃO GERAL - �po médio porte - (16
movings heads beam 200 (iluminação similar de efeito de pista), 01

mesa DMX avolite, 16 par LED´s RGBWA UV, 01 máquina de fumaça, 08
par de LED´s RGBWA, 01 atomic de LED, 100 metros de Estrutura BOX

TRUSS) + Iluminação  DESFILE (30 setlight´s de 500w; 01 rack dimmer, 01
mesa dimmer) + iluminação externa de apoio 

diárias 4  R$         
1.900,00

 R$                          
7.600,00  ORÇAMENTO 

2.1.4

Locação de grupo  GERADOR para os 4 dias do evento -  GRUPO
GERADOR COM CAPACIDADE DE 260 KVAS, SUPER SILENCIADO COM
COMBUSTÍVEL, TRIFÁSICO 3 80V, 60 HZ, COM DISJUNTOR NA BASE,

TANQUE DE 200 LITROS, EM FUNCIONAMENTO POR ATÉ 12HORAS/DIA,
INCLUINDO 1 TRANSFORMADOR DE 220 KVA (TENSÃO SUPERIOR 440V, T
ENSÃO INFERIOR 380V),OS CABOS NECESSÁRIOS PARA LIGAÇÃO MÍNIMA

DE 50MT DO LOCAL DO EVENTO E PRESENÇA DE TÉCNICO DURANTE
TODO O EVENTO - COM ARTE REGISTRADO.

diárias 5  R$         
1.722,24

 R$                          
8.611,20  ORÇAMENTO 

2.1.5

Montagem e estruturação de ESTANDES em sistema octanorm, para
colocação das placas em OSB - Com Anotação de Responsabilidade

técnica - ART,
sendo:                                                                                                                   

20 unidades com tamanho 4 x 3mt padrão (12mt² x 20 =
240mts²);                            07 unidades tamanho 3x3mts (9ms²x07=
63mts²);                                                        03 estandes circulares de
9,16mt² (=27,48mts²);                                                        02 unidades

formato meia lua circular de 3,4mt² (= 6,8mts)- TOTAL DE ESTRUTURA
EM OCTANORM PARA ESTANDES

m² 337,28  R$               
55,00

 R$                       
18.550,40  ORÇAMENTO 

2.1.6

Locação de 03 TENDAS 10X10 mt  para áreas externas do evento COM
FECHAMENTO em lona transparente: Modelo de Tenda Piramidal

(Fabricação) quatro águas medindo 10x10m, totalizando 100m² cada,
com calhas entreliçadas, pé direito de sustentação médio de 3,00m.
Cobertura em lona pvc vinílica transparente an�-chamas e an�-URV.

Forma de travamento conforme o solo - com ART registrado

diárias 9  R$             
545,50

 R$                          
4.909,50  ORÇAMENTO 

2.1.7 Locação e serviço de instalação e manutenção de piso CARPETE nos
ESTANDES, somando uma área de 324m², na cor grafite - m² por diária m²diária 324  R$               

12,50
 R$                          

4.050,00  ORÇAMENTO 

2.1.8
Locação e serviço de instalação e manutenção de CARPETE na área da

maratona/palestras, somando uma área média de 108m² na cor
vermelha - m² por diária

m²/diária 108  R$               
12,50

 R$                          
1.350,00  ORÇAMENTO 

2.1.9

Confecção das TESTEIRAS - logamarca para os estandes - confeccionadas
em XPS 20mm pintado de preto fosco e fincados com VHB em testeiras

com estrutura em OSB - Qtd. 30 unidades/ Largura média 1,00mt x 0,250
mt altura

mt/linear 30  R$               
94,16

 R$                          
2.824,80  ORÇAMENTO 

2.1.10
Locação de CADEIRAS �po Tiffany em acrílico cristal - Dimensões: A92

P40 L41cm / Material: Policarbonato; Origem: Nacional; Suporta até 180
Kg / Empilha 7 Unidades.

unidade 200  R$                 
8,74

 R$                          
1.748,00  ORÇAMENTO 

2.1.11

Locação de CADEIRAS PRETAS, fixa, altura média de 49cm, �po
secretária, sem braço, uso nas mesas rodondas - , com estofamento no

assento e no encosto - Reves�mento: J.Serrano ou Courvin. (180
unidades no período)

diarias 180  R$                 
5,00

 R$                             
900,00  ORÇAMENTO 

2.1.12
Locação de CADEIRAS OFFICE TIPO DIRETOR, nas cores brancas e pretas,
com braço e base cromados - altura média 89cm x 46,5cm largura lado x

54,5 cm largura frente - corino no assento e encosto
diárias 90  R$               

15,00
 R$                          

1.350,00  ORÇAMENTO 

2.1.13 Locação de PUFF´s BRANCO e PRETO quadrado no período - medindo
40x40cm para lounges (60), camarim (20) e area desfile (40) diarias 120  R$               

12,00
 R$                          

1.440,00  ORÇAMENTO 

2.1.14 Locação de POLTRONAS GIRATÓRIAS, sendo 04 unidades durante os 3
dias - espaço palestras diarias 12  R$               

48,40
 R$                             

580,80  ORÇAMENTO 

2.1.15 Locaçao de 01 PAINEL DE LED de alta resolução P05 com dimensões 5x3
(para ambiente do desfile) serviço 1  R$         

2.718,75
 R$                          

2.718,75  ORÇAMENTO 

2.1.16 Locação de 01 PAINEL DE LED de alta resolução P03 com dimensões 4x2
(para ambiente da palestra) serviço 1  R$         

1.730,00
 R$                          

1.730,00  ORÇAMENTO 

2.1.17 Confecção de FOLDER com programação -  papel couchê fosco, 170 gr.,
formato A5, 01 dobra, frente/verso 4x4cores unidade 6000  R$                 

0,89
 R$                          

5.340,00  ORÇAMENTO 

2.1.18
Confecção de 150 CAMISAS - algodão fio 30.1, na cor preta impressão

branca frente e verso, gola redonda, tamanhos variados no modelo
tradicional ou bay look

unidade 150  R$               
20,00

 R$                          
3.000,00  ORÇAMENTO 

TOTAL ETAPA 2.1  R$                     
101.014,70
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ETAPA 2.2 - LOGÍSTICA DE CONVIDADOS - ESTILISTAS E AFINS

2.2.1
Aquisição de PASSAGEM AÉREA (ida e volta) sendo: 01 Londrina- BSB-
RIO, com compra antecipada de assento e taxas - Jesus Pinto Luz (24 a

25/11)
unidade 1  R$   470,00  R$              470,00  ORÇAMENTO 

2.2.2 Aquisição de PASSAGEM AÉREA (ida e volta) sendo: 01 RIO- BSB-RIO,
com taxas - valor médio - Caio Pozes Lessa deV. (24 a 25/11) unidade 1  R$  259,00  R$               259,00  ORÇAMENTO 

2.2.3
Aquisição de PASSAGEM AÉREA (ida e volta) sendo: 04 BHZ-BSB-BHZ,
com taxas -  valor médio -  Ronaldo Silva, Rodrigo Mendonça; Rodrigo

Fraga; Paulo Campos (02 unid. De 23 a 25/11) + (21 a 25/11)
unidade 4  R$    329,00  R$         1.316,00  ORÇAMENTO 

2.2.4 Contratação de serviço de envio de 08 BAGAGENS extra (23kg) - trecho
BHZ-BSB-BHZ (04 para ida e 04 para volta) unidade 8  R$    39,50  R$                316,00  ORÇAMENTO 

2.2.5
Aquisição de  PASSAGEM AÉREA (ida e volta) sendo: 02 FOR-BSB-FOR,

com taxas - valor médio - Ivanildo Nunes Vieira e Maria Jakeline Freires
(23 a 24/11)

unidade 2  R$    519,00  R$          1.038,00  ORÇAMENTO 

2.2.6 Aquisição de  PASSAGEM AÉREA (ida e volta) sendo: 01 POA-BSB-POA,
com taxas - valor médio - Ilse Maria Biason (23 a 25/11) unidade 1  R$  780,00  R$        780,00  ORÇAMENTO 

2.2.7 Aquisição de  PASSAGEM AÉREA (ida e volta) sendo: 01 SAO-BSB-SAO,
com taxas - valor médio - Sonia de Almeida (23 a 27/11) unidade 1  R$  309,04  R$       309,04  ORÇAMENTO 

2.2.8 Aquisição de  PASSAGEM AÉREA (ida e volta) sendo: 01 SAO-BSB-SAO,
com taxas - valor médio -EDUARDO VIVEIROS (22 A 25/11) unidade 1  R$   309,04  R$              309,04  ORÇAMENTO 

2.2.9 Aquisição de  PASSAGEM AÉREA (ida e volta) sendo: 01 SAO-BSB-SAO,
com taxas - valor médio -DENISE ALMEIDA (22 A 02/12) unidade 1  R$  309,04  R$     309,04  ORÇAMENTO 

2.2.10 Aquisição de  PASSAGEM AÉREA (ida e volta) sendo: 01 Teresina-BSB-
FOR-Teresina, com taxas - valor médio -YURI MATOS (23 A 25/11) unidade 1  R$ 1.195,86  R$       1.195,86  ORÇAMENTO 

TOTAL ETAPA 2.2  R$    6.301,98  

ETAPA 2.3 PESSOAL: PRODUÇÃO - CONVIDADOS - atendimento Camarim e imprensa

2.3.1 Contratação de 01 DJ locaL para animação durante os 04 dias do evento -
PATRICK TRINTINAGLIA MOTTA cachê 1  R$             

500,00
 R$                             

500,00  ORÇAMENTO 

2.3.2

Contratação de apresentação musical - TOCCATA Produções -
envolvendo: Show com duas vozes; roupas de época, máscaras,

apresentação performá�ca, caminhando entre o público, técnico de som
e mircofones específicos para a apresentação

cachê 1  R$         
3.500,00

 R$                          
3.500,00  ORÇAMENTO 

2.3.3 Contrtação de animação musical - Projeto TRIO  COOL MUSIC - 01
apresentação (trio) cachê 1  R$         

1.700,00
 R$                          

1.700,00  ORÇAMENTO 

2.3.4 Contratação de MODELOS ADULTOS para os desfiles durante os 04 dias
do evento cachê 55  R$             

220,00
 R$                       

12.100,00  ORÇAMENTO 

2.3.5 Contratação de MODELOS INFANTIS  para os desfiles durante os 04 dias
do evento cachê 60  R$             

180,00
 R$                       

10.800,00  ORÇAMENTO 

2.3.6
Contratação de RECEPCIONISTAS diária de 08horas/dia, considerando os
04 dias do evento - total de 26 diárias de recepcionistas distruibuídas no

período - diárias média de 08h a 10hs/dia
diárias 26  R$             

140,96
 R$                          

3.664,96  ORÇAMENTO 

2.3.7

Contratação de FOTÓGRAFO especializado em desfiles, com mínimo de 1
ano de experiência, trabalho inclui equipamentos e serviço de edição de
imagens - entrega das imagens CD/DVD (01 abertura e 03 cobertura do

evento - diária mínimo de 10hs)

diárias 4  R$             
580,00

 R$                          
2.320,00  ORÇAMENTO 

2.3.8

Contratação de serviço de SEGURANÇAS uniformizados, diurnos e
noturnos para o período do evento, considerando 01 dia antes para

montagem e instalação (2 diurnos/2noturnos); durante o evento 4 dias
(6 diurnos/04 noturnos); e 01 dia após para desmontagem (02).

diárias 50  R$             
174,41

 R$                          
8.720,50  ORÇAMENTO 

2.3.9 Contratação de 04 BRIGADISTAS  para o período do evento (04 dias) -
primeiros socorros (diária de 10h) diárias 16  R$             

180,00
 R$                          

2.880,00  ORÇAMENTO 

2.3.10

Contratação de serviços de LIMPEZA para o período do evento, 7 dias -
02 dias montagem(4) , 01 dia desmontagem (2) e 04 dias do evento(6),

incluindo material de limpeza (sacos de lixo, materiais e lixeiras,
vassouras por área, rodo e outros coforme cada área do evento)

diárias 34  R$             
171,30

 R$                          
5.824,20  ORÇAMENTO 

2.3.11
Contratação de equipe de GARÇONS para coquetel de abertura com
maitre para atender 600 pessoas, considerar 12 garçons, durante 01

evento
diárias 12  R$             

150,00
 R$                          

1.800,00  ORÇAMENTO 

2.3.12 Contratação de BARTENDER na Sala de imprensa e na varanda area VIP diárias 16  R$              R$                           ORÇAMENTO 
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(sendo 02 no dia 22/11; 6 dia 23/11 e 6 no dia 24/11 e 2 no dia 25/11) 157,60 2.521,60

2.3.13

Contratação do serviço de BUFFET para atendimento ao CAMARIM e
SALA DE IMPRENSA - considerando: os 04 dias (01 camarim abertura

com10 pessoas + 03 dias de sala de imprensa e camairns
modelos/desfiles), média de 60 pessoas por dia - BUFFET MONTADO:

bandeja de frios (queijo salaminho, presunto, copa, salame, blanquet e
similares); acompanha torradas (média de 50gr. por pessoa. Tamanho
medio das bandejas de 45cm. Salgados: 2 �pos de assados e 2 �pos

fritos, média de 02 unidades de cada por pessoa. Um �po de sanduiche
frio/natural e 01 �po quente, no mínimo 01 a cada 02 pessoas. Pao de

queijo, média 02 por pessoa - 01 �po de torata salgada assada
(pedaços). BEBIDAS: dois �pos de sucos e 02 �pos de refrigerante

(zero/diet e normal), água com e sem gás, Balde de gelo com reposição
constante.

unidade 190  R$               
20,65

 R$                          
3.923,50  ORÇAMENTO 

TOTAL ETAPA 2.3  R$ 60.254,76  

TOTAL META 02  R$   167.571,44  

VALOR TOTAL R$187.757,44  

 

11.  CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

META ETAPA DESCRIÇÃO

Duração

Mês

Início término

META 01 - (Pré-produção e Produção)
Planejamento das ações, contratações de
equipe de produção e afins

1.1
Planejamento e Execução dos Serviços
Execu�vos, de apoio técnico e de produção do
evento - locação do espaço

nov nov

META 02 - (Produção) Realização das ações
de montagem e produção do evento

2.1
Contratação dos serviços de
montagem/desmontagem das estruturas para o
evento e confecção dos materiais para o evento

nov nov

2.2 Logís�ca de Convidados - Es�listas e Afins nov nov

2.3 Pessoal: Produção - Convidados - atendimento
Camarim e imprensa nov nov

 

12. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

META ETAPA DESCRIÇÃO CONCEDENTE CONVENENTE

META 01 - (Pré-produção e Produção)
Planejamento das ações, contratações

de equipe de produção e afins
1.1

Planejamento e Execução dos Serviços
Execu�vos, de apoio técnico e de

produção do evento - locação do espaço
 R$        20.186,00  R$                                

-  

META 02 - (Produção) Realização das
ações de montagem e produção do

evento

2.1

 Contratação dos serviços de
montagem/desmontagem das estruturas
para o evento e confecção dos materiais

para o evento

 R$     101.014,70  R$                                
-  

2.2 Logís�ca de Convidados - Es�listas e
Afins  R$          6.301,98  R$                                

-  

2.3 Pessoal: Produção - Convidados -
atendimento Camarim e imprensa  R$        60.254,76  R$                                

-  

TOTAL  R$     187.757,44  R$                                
-  

 

13. PLANO DE APLICAÇÃO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL

33.50.41 Planejamento e Execução dos Serviços Execu�vos, de apoio técnico e de produção do evento - locação
do espaço  R$ 20.186,00

33.50.41 Contratação dos serviços de montagem/desmontagem das estruturas para o evento e confecção dos
materiais para o evento  R$ 101.014,70

33.50.41 Logís�ca de Convidados - Es�listas e Afins  R$ 6.301,98

33.50.41 Pessoal: Produção - Convidados - atendimento Camarim e imprensa  R$ 60.254,76
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TOTAL  R$ 187.757,44

 

14. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

META ETAPA DESCRIÇÃO NOV.2018

META 01 - (Pré-produção e Produção)
Planejamento das ações, contratações

de equipe de produção e afins
1.1

Planejamento e Execução dos Serviços
Execu�vos, de apoio técnico e de

produção do evento - locação do espaço
 R$     20.186,00

META 02 - (Produção) Realização das
ações de montagem e produção do

evento

2.1

 Contratação dos serviços de
montagem/desmontagem das estruturas
para o evento e confecção dos materiais

para o evento

 R$   101.014,70

2.2 Logís�ca de Convidados - Es�listas e Afins  R$        6.301,98

2.3 Pessoal: Produção - Convidados -
atendimento Camarim e imprensa  R$     60.254,76

TOTAL  R$   187.757,44

 

15. PLANILHA GLOBAL / RECEITAS E DESPESAS

Item Descrição
Unidade
de
Medida

Quant. Valor
Unitário Valor Total FONTE

DO
RECURSOMETA 01: (Pré-produção e Produção) Planejamento das ações, contratações de equipe

de produção e afins     

Etapa 1 – Planejamento e Execução dos Serviços Execu�vos, de apoio técnico e de
produção do evento - locação do espaço      

1.1.1

Contratação do serviço de produtor execu�vo para coordenação administra�va
e financeira do projeto, considerando planejamento, acompanhamento e
monitoramento dos resultados. Considerar 33 dias corridos, exercido por
profissional qualificado da en�dade - membro da Diretoria execu�va 

mês 1  R$         
5.695,00

 R$                          
5.695,00  TF 

1.1.2

Contratação do serviço de coordenação de produção, envolvendo perído pré,
durante e pós evento, bem como acompanhamento das equipes, organização
e apoio no local (organização e produção in loco)  - equipe composta por 02
profissionais, considerando atuação full�me e elaboração de relatório final
para coordenação administra�va

serviço/
mês 2  R$         

4.000,00
 R$                          
8.000,00  TF 

1.1.3

Contratação dos serviços de Assessoria de imprensa especializada em eventos
de moda e design, com experiência em eventos deste perfil, conhecimento do
Trade, além dos serviços essenciais como entrega de clipping digitalizado,
ar�culação com jornais e revistas, acompanhamento e organização de
cole�vas, elaboração de pautas e releases. (30 dias)

mês 1  R$         
6.491,00

 R$                          
6.491,00  TF 

1.1.4 Serviços de criação de arte para produção de todos os materiais do evento -
adesivos malhas, testeiras e outros serviço 1  R$         

4.000,00
 R$                          
4.000,00  OF 

1.1.5

Contração de serviço para criação e produção de painéis em OSB com modelo
de COBOGÓS  feitos por corte a laser - material sustentável e arte exclsuiva
criada para  o evento. O OSB é um produto inédito no mercado e trará
diferencial de design e sustentabilidade para o evento. (OSB é a sigla para
Oriented Strand Board). O OSB é feito com madeira de reflorestamento,
trzendo menor impacto ambiental.Menor preço em relação a outros derivados
da madeira. Painéis OSB com cortes e desbaste de 5mm e furos afastados de
5cm em dois tamanhos: Qtd.=24painéis,com L=0,480 A=2,050 - Valor por unid.
R$ 583,33 - total de R$14.000,00/// Qtd. 148unidades, sendo L=0,960 e
A=2,050 / Valor por unid. R$145,27 total de R$21.500,00

serviço 1  R$       
35.500,00

 R$                       
35.500,00  OF 

1.1.6
Contratação do serviço de arquitetura, considerando criação do projeto
conceitual e fisico do evento. Serviço especializado em eventos  - 20 dias de
atuação no projeto - considerando 06hs/dia

horas 120  R$             
100,00

 R$                       
12.000,00  OF 

1.1.7

Contratação de produtor de moda e design, envolvendo: Coordenação Cria�va
para montagem de desfile - consultoria e stylist; Direção Técnica de Desfile
(passarela); Montagem de cas�ng de acordo com a necessidade de cada
apresentação; Organização de backstage (camarim), pré e pós-evento;
Coordenação de Prova de roupas e Fichas de Look; Seleção de faixas musicais
para montagem de trilha sonora para cada desfile; Equipe de produção
composta por assistentes de produção e camareiras; Treinamento da equipe
de alunos do de ins�tuição parceira para serviços de camarim, si�ng, sala;
Acompanhamento de montagem estrutural de backstage e estrutura de
passarela e sala de desfiles -  inclui 120 horas incluindo o produtor e 01
assessor

horas 120  R$             
100,00

 R$                       
12.000,00  OF 
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1.1.8 Contratação dos serviços de diretora de criação,  envolvendo: criar conceito e
imagem para o evento; Criar concepção de materiais e uniformes
personalizados para moda e design; Indicar profissionais para viabilizar o
projeto ar�s�co; Idealizar ações (oficinas, desfiles, exposições, talk-shows,
maratonas, lançamentos); Criar um cronograma de tarefas a serem cumpridas;
Supervisionar e aprovar as etapas da criação; Gerenciar e orientar equipes da
moda e design; Auxiliar no desenvolvimento de peças e estrutura ar�s�ca;
Acompanhar reunião dos gestores; Garan�r qualidade ar�s�ca e técnica do
projeto final e cumprimento de prazos; Indicar e convidar marcas, es�listas,
ar�stas, empresas, para ações no evento; Criar concursos e prêmios
personalizados. Total de 200hs de atuação de equipe especializada, incluindo
equipe de profissionais: 03 assistentes para os serviços referentes à consultoria
e 02 stylist - inclusos na proposta

horas 200  R$             
100,00

 R$                       
20.000,00

 OF 

1.1.9
Contratação dos serviços de gerenciamento de redes sociais e manutenção do
web site do evento, considerando atualização de informações e revisão de
conteúdo.

semana 3  R$         
3.200,00

 R$                          
9.600,00  OF 

TOTAL META 01     R$                     
113.286,00  

META 02 - (Produção) Realização das ações de montagem e produção do evento      

Etapa 1 – Contratação dos serviços de montagem/desmontagem das estruturas para o
evento e confecção dos materiais para o evento     TF

 MONTAGEM - ESTRUTURA, MOBILIÁRIO E AFINS     TF

2.1.1

Locação do Espaço -  Millennium Conven�on Center - Inovador, integrado à
cidade, à natureza e aos conceitos e eventos. O Millennium Conven�on Center
é uma obra de arte e reúne o que há de mais moderno em tecnologia,
arquitetura, conforto e integração com a natureza.

locação 1  R$       
30.000,00

 R$                       
30.000,00  TF 

2.1.2

Contratação de serviços de SONORIZAÇÃO: GERAL (PA - 08 caixas line array LS
Easy on, 08 sub´s LS Slimpec 2400; 01 rack de amplificadores e periféricos) +
SET UP - para DJ (03 cdj´s 2.000 NEXUS; 01 djm 900; 02 monitores QSC K12;  01
palco pra�cável com dimensões 2x2mts e 50cen�metros de altura e 01
bancada para DJ com 2 metros de largura e 1 metro de profundidade -
AMBIENTE (06 caixas amplificadas RCF HD 12A; 01 mesa de som Yamaha MG
08; 01 microfone com fio SM 58 Beta) + PALESTRA (02 caixas amplificadas QSC
K12, 01 mesa de som Yamaha MG 08, 01 microfone sem fia shure SM 58) -
Es�lo Médio Porte

serviço 1  R$         
4.311,25

 R$                          
4.311,25  TF 

2.1.3

Contratação de serviço de ILUMINAÇÃO GERAL - �po médio porte - (16
movings heads beam 200 (iluminação similar de efeito de pista), 01 mesa DMX
avolite, 16 par LED´s RGBWA UV, 01 máquina de fumaça, 08 par de LED´s
RGBWA, 01 atomic de LED, 100 metros de Estrutura BOX TRUSS) + Iluminação 
DESFILE (30 setlight´s de 500w; 01 rack dimmer, 01 mesa dimmer) +
iluminação externa de apoio 

diárias 4  R$         
1.900,00

 R$                          
7.600,00  TF 

2.1.4

Locação de grupo  GERADOR para os 4 dias do evento -  GRUPO GERADOR
COM CAPACIDADE DE 260 KVAS, SUPER SILENCIADO COM COMBUSTÍVEL,
TRIFÁSICO 3 80V, 60 HZ, COM DISJUNTOR NA BASE, TANQUE DE 200 LITROS,
EM FUNCIONAMENTO POR ATÉ 12HORAS/DIA, INCLUINDO 1
TRANSFORMADOR DE 220 KVA (TENSÃO SUPERIOR 440V, T ENSÃO INFERIOR
380V),OS CABOS NECESSÁRIOS PARA LIGAÇÃO MÍNIMA DE 50MT DO LOCAL
DO EVENTO E PRESENÇA DE TÉCNICO DURANTE TODO O EVENTO - COM ARTE
REGISTRADO.

diárias 5  R$         
1.722,24

 R$                          
8.611,20  TF 

2.1.5

Montagem e estruturação de ESTANDES em sistema octanorm, para colocação
das placas em OSB - Com Anotação de Responsabilidade técnica - ART,
sendo:                                                                                                                    20
unidades com tamanho 4 x 3mt padrão (12mt² x 20 = 240mts²);                           
07 unidades tamanho 3x3mts (9ms²x07=
63mts²);                                                        03 estandes circulares de 9,16mt²
(=27,48mts²);                                                        02 unidades formato meia lua
circular de 3,4mt² (= 6,8mts)- TOTAL DE ESTRUTURA EM OCTANORM PARA
ESTANDES

m² 337,28  R$               
55,00

 R$                       
18.550,40  TF 

2.1.6

Locação de 04 TENDAS 10X10 mt  para áreas externas do evento COM
FECHAMENTO em lona transparente: Modelo de Tenda Piramidal (Fabricação)
quatro águas medindo 10x10m, totalizando 100m² cada, com calhas
entreliçadas, pé direito de sustentação médio de 3,00m. Cobertura em lona
pvc vinílica transparente an�-chamas e an�-URV. Forma de travamento
conforme o solo - com ART registrado

diárias 9  R$             
545,50

 R$                          
4.909,50  TF 

2.1.7 Locação e serviço de instalação e manutenção de piso CARPETE nos ESTANDES,
somando uma área de 324m², na cor grafite - m² por diária m²diária 324  R$               

12,50
 R$                          
4.050,00  TF 

2.1.8
Locação e serviço de instalação e manutenção de CARPETE na área da
maratona/palestras, somando uma área média de 108m² na cor vermelha - m²
por diária

m²/diária 108  R$               
12,50

 R$                          
1.350,00  TF 
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2.1.9 Confecção das TESTEIRAS - logamarca para os estandes - confeccionadas em
XPS 20mm pintado de preto fosco e fincados com VHB em testeiras com
estrutura em OSB - Qtd. 30 unidades/ Largura média 1,00mt x 0,250 mt altura

mt/linear 30  R$               
94,16

 R$                          
2.824,80

 TF 

2.1.10
Locação de CADEIRAS �po Tiffany em acrílico cristal - Dimensões: A92 P40
L41cm / Material: Policarbonato; Origem: Nacional; Suporta até 180 Kg /
Empilha 7 Unidades.

unidade 200  R$                 
8,74

 R$                          
1.748,00  TF 

2.1.11
Locação de CADEIRAS PRETAS, fixa, altura média de 49cm, �po secretária, sem
braço, uso nas mesas rodondas - , com estofamento no assento e no encosto -
Reves�mento: J.Serrano ou Courvin. (180 unidades no período)

diarias 180  R$                 
5,00

 R$                             
900,00  TF 

2.1.12
Locação de CADEIRAS OFFICE TIPO DIRETOR, nas cores brancas e pretas, com
braço e base cromados - altura média 89cm x 46,5cm largura lado x 54,5 cm
largura frente - corino no assento e encosto

diárias 90  R$               
15,00

 R$                          
1.350,00  TF 

2.1.13 Locação de PUFF´s BRANCO e PRETO quadrado no período - medindo 40x40cm
para lounges (60), camarim (20) e area desfile (40) diarias 120  R$               

12,00
 R$                          
1.440,00  TF 

2.1.14 Locação de POLTRONAS GIRATÓRIAS, sendo 04 unidades durante os 3 dias -
espaço palestras diarias 12  R$               

48,40
 R$                             
580,80  TF 

2.1.15 Locaçao de 01 PAINEL DE LED de alta resolução P05 com dimensões 5x3 (para
ambiente do desfile) serviço 1  R$         

2.718,75
 R$                          
2.718,75  TF 

2.1.16 Locação de 01 PAINEL DE LED de alta resolução P03 com dimensões 4x2 (para
ambiente da palestra) serviço 1  R$         

1.730,00
 R$                          
1.730,00  TF 

2.1.17 Confecção de FOLDER com programação -  papel couchê fosco, 170 gr.,
formato A5, 01 dobra, frente/verso 4x4cores unidade 6000  R$                 

0,89
 R$                          
5.340,00  TF 

2.1.18
Confecção de 150 CAMISAS - algodão fio 30.1, na cor preta impressão branca
frente e verso, gola redonda, tamanhos variados no modelo tradicional ou bay
look

unidade 150  R$               
20,00

 R$                          
3.000,00  TF 

2.1.19 Confecção de LONA FRONT BRILHO gramatura 280, sem impressão na frente -
com serviços de instalação no local - Qt. 1 - Largura 53,00mt Altura 3,200mt unidade 1  R$         

6.015,00
 R$                          
6.015,00  OF 

2.1.20
Montagem/ Locação de BALCÃO BAR em caixas estruturadas em OSB com
plano intermediário interno (�po prateleira) - em formato de L - tamanho: 2mt
x 3,3mt x 2,4mt x 1,10mt

unidade 1  R$         
1.313,15

 R$                          
1.313,15  OF 

2.1.21
LONA EVENTO carros - Confecção de lona 440 gramatura, impressão alta,
resolução mimaki, acabamento em ilhos fixado em estrutura box truss - Qdt.
01 - Largura 3,00mt x 2,20 altura

unidade 1  R$             
350,00

 R$                             
350,00  OF 

2.1.22 Locação de MESAS REDONDAS com tampo de vidro e base cromada para 4
cadeiras (diametro médio de 0,80 a  1,20 metro), sendo 30 mesas por 4 dias diarias 120  R$               

55,00
 R$                          
6.600,00  OF 

2.1.23

Locação e montagem de ARQUIBANCADA - em madeira maciça, tablado
tarugado e fechamento em OSB, forrada em carpete na cor cinza, com largura
de 3,41 e tamanho de 12,79mts, 02 degraus média de 0,80cm de altura
(2,50mt de largura)

metro 44  R$               
20,00

 R$                             
880,00  OF 

2.1.24
Confecção de PAINEL DE FOTOS- lona front, 440 gramatura fosca com
impressão em alta resolução HP latex, instalada com molduras de madeira -
Qt. 01 - Largura 11,80 e Altura 3,200

m² 37,76  R$             
105,93

 R$                          
3.999,92  OF 

2.1.25
PAINEL PARA FOTOS - instalado no verso dos estandes 22, 23, e 24 - impressão
em alta resolução mimaki em lona fosca gramatura 440 - com serviço de
instalação em VHB - Qdt. 1, largura 9mt x 3,20 altura

m² 28,8  R$               
45,14

 R$                          
1.300,03  OF 

2.1.26 Locação e instalação de FECHAMENTO de painéis em TS branco, condierado
70mt metros 70  R$               

60,00
 R$                          
4.200,00  OF 

2.1.27
Locação de GUARDA CORPO em estrutura metálica, fechamento em Metalon
com chapa perfurada pintada - na cor branca - para fundo e lateral da
arquibancada

metros 30,58  R$               
15,00

 R$                             
458,70  OF 

2.1.28 Locação de SOFÁ 2 lugares na cor branca, material corino diarias 16  R$             
200,00

 R$                          
3.200,00  OF 

2.1.29 Locação de SOFÁ 2 lugares na cor preta - em mateiral corino diarias 4  R$             
200,00

 R$                             
800,00  OF 

2.1.30 Locação de SOFÁ 01 lugar na cor branca - �po poltrona - material corino diarias 24  R$               
35,00

 R$                             
840,00  OF 

2.1.31 Locação de SOFÁ 2 lugares na cor branca, material corino diarias 16  R$             
200,00

 R$                          
3.200,00  OF 

2.1.32 Contratação de equipe de GARÇONS para coquetel de abertura com maitre
para atender 600 pessoas, considerar 18 garçons, durante 01 evento diárias 18  R$             

130,00
 R$                          
2.340,00  OF 



21/11/2018 SEI/GDF - 14416821 - Plano de trabalho

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=17678154&infra_sist… 14/16

2.1.33 Locação de SOFÁ 2 lugares na cor preta - em mateiral corino diarias 4  R$             
200,00

 R$                             
800,00

 OF 

2.1.34 Locação de SOFÁ 01 lugar na cor branca - �po poltrona - material corino diarias 24  R$               
35,00

 R$                             
840,00  OF 

2.1.35 Locação de LUMINÁRIAS tamanhos variados para decoração do espaço -
es�ma�va de 40 unidades unidade 40  R$               

50,00
 R$                          
2.000,00  OF 

2.1.36 Montagem de ESTANDE/espaço em formato de meia lua circular, 01 unidade
com 3,5 x 3,5mt m² 12,25  R$             

110,00
 R$                          
1.347,50  OF 

2.1.37 Auditorio Learning: Locação de CADEIRAS com rodízios (4 unidades) unidade 4  R$               
50,00

 R$                             
200,00  OF 

2.1.38 Auditorio Learning: Locação de 1 MESA, Saarinen branca unidade 1  R$             
500,00

 R$                             
500,00  OF 

2.1.39 Auditorio Learning: Instalação de TOMADAS para atender toda a estrutura do
evento unidade 35  R$               

20,00
 R$                             
700,00  OF 

2.1.40 Espaço Iesb: Produção e instalação de adesivos somando 30 metros de
ADESIVOS BRANCOS metro 30  R$               

95,00
 R$                          
2.850,00  OF 

2.1.41 Espaço Iesb: Instalação de 02 PAREDES  em curvas meia lua, com 3,5mt de
frente - metro 11  R$             

110,00
 R$                          
1.210,00  OF 

2.1.42 Montagem de BALCÃO DA RECEPÇÃO tamanho 5 x 6,06x 1,1mt unidade 1  R$             
167,00

 R$                             
167,00  OF 

2.1.43 Espaço Iesb: Instalação de 02 PAREDES em curvas meia lua, com 3,5mt de
frente metro 11  R$             

110,00
 R$                          
1.210,00  OF 

2.1.44 Arena desfile: Montagem e manutenção de PALCO principal metro 16,5  R$               
35,00

 R$                             
577,50  OF 

2.1.45 Lounges Internos: Locação de 02 MESAS de centro ovais em MDF branco por
dia unidade 8  R$             

150,00
 R$                          
1.200,00  OF 

2.1.46 Montagem e produção de PORTICO de entrada, tamanho 6,0 x 1,0 x 3,20 mts
com logomarca aplicada m² 19,2  R$             

250,00
 R$                          
4.800,00  OF 

2.1.47 Sala de imprensa: locação de PLANTAS e móveis para ornamentação do espaço unidade 4  R$               
60,00

 R$                             
240,00  OF 

2.1.48 Contratação de buffet para COQUETEL de abertura considerando 600 pessoas unidade 600  R$               
55,00

 R$                       
33.000,00  OF 

2.1.49 Locação de van para DESLOCAMENTOS dos convidados, palestrantes e apoio à
equipe diárias 4  R$             

450,00
 R$                          
1.800,00  OF 

2.1.50 Serviços de divulgação do evento - mídia TV (es�mado) serviço 1  R$       
30.000,00

 R$                       
30.000,00  OF 

2.1.51 Serviços de divulgação do evento - mídia RADIO (es�mado) verba 1  R$         
3.000,00

 R$                          
3.000,00  OF 

2.1.52 Serviços de divulgação do evento - mídia IMPRESSA - jornal, revista (es�mado) verba 1  R$       
10.000,00

 R$                       
10.000,00  OF 

2.1.53 Serviços de DIVULGAÇÃO do evento - mídia eletrônica, blogueiros (es�mado) verba 1  R$         
5.000,00

 R$                          
5.000,00  OF 

2.1.54 Serviços de divulgação do evento - Outdoor, busdoor, frontlight (es�mado) verba 1  R$       
10.000,00

 R$                       
10.000,00  OF 

2.1.55 Aquisição de PRODUTOS de limpeza para apoio à produção verba 1  R$             
200,00

 R$                             
200,00  OF 

2.1.56 Aquisição de café e água para CAMARIM e sala de imprensa - diária verba 4  R$             
800,00

 R$                          
3.200,00  OF 

2.1.57 Aquisição de souvenirs e BRINDES para imprensa e parceiros unidade 30  R$               
33,00

 R$                             
990,00  OF 

2.1.58 Confecção de CRACHAS - personalizados do evento unidade 200  R$                 
5,50

 R$                          
1.100,00  OF 

2.1.59 Confecção de BANNERS para promoção e apoio ao evento undiade 10  R$               
60,00

 R$                             
600,00  OF 

Etapa 2 – LOGÍSTICA DE CONVIDADOS - ESTILISTAS E AFINS     TF

2.2.60 Aquisição de PASSAGEM AÉREA (ida e volta) sendo: 01 Londrina- BSB-RIO, com unidade 1  R$              R$                              TF 
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compra antecipada de assento e taxas - Jesus Pinto Luz (24 a 25/11) 470,00 470,00

2.2.61 Aquisição de PASSAGEM AÉREA (ida e volta) sendo: 01 RIO- BSB-RIO, com taxas
- valor médio - Caio Pozes Lessa deV. (24 a 25/11) unidade 1  R$             

259,00
 R$                             
259,00  TF 

2.2.62
Aquisição de PASSAGEM AÉREA (ida e volta) sendo: 04 BHZ-BSB-BHZ, com
taxas -  valor médio -  Ronaldo Silva, Rodrigo Mendonça; Rodrigo Fraga; Paulo
Campos (02 unid. De 23 a 25/11) + (21 a 25/11)

unidade 4  R$             
329,00

 R$                          
1.316,00  TF 

2.2.63 Contratação de serviço de envio de 08 BAGAGENS extra (23kg) - trecho BHZ-
BSB-BHZ (04 para ida e 04 para volta) unidade 8  R$               

39,50
 R$                             
316,00  TF 

2.2.64 Aquisição de  PASSAGEM AÉREA (ida e volta) sendo: 02 FOR-BSB-FOR, com
taxas - valor médio - Ivanildo Nunes Vieira e Maria Jakeline Freires (23 a 24/11) unidade 2  R$             

519,00
 R$                          
1.038,00  TF 

2.2.65 Aquisição de  PASSAGEM AÉREA (ida e volta) sendo: 01 POA-BSB-POA, com
taxas - valor médio - Ilse Maria Biason (23 a 25/11) unidade 1  R$             

780,00
 R$                             
780,00  TF 

2.2.66 Aquisição de  PASSAGEM AÉREA (ida e volta) sendo: 01 SAO-BSB-SAO, com
taxas - valor médio - Sonia de Almeida (23 a 27/11) unidade 1  R$             

309,04
 R$                             
309,04  TF 

2.2.67 Aquisição de  PASSAGEM AÉREA (ida e volta) sendo: 01 SAO-BSB-SAO, com
taxas - valor médio -EDUARDO VIVEIROS (22 A 25/11) unidade 1  R$             

309,04
 R$                             
309,04  TF 

2.2.68 Aquisição de  PASSAGEM AÉREA (ida e volta) sendo: 01 SAO-BSB-SAO, com
taxas - valor médio -DENISE ALMEIDA (22 A 02/12) unidade 1  R$             

309,04
 R$                             
309,04  TF 

2.2.69 Aquisição de  PASSAGEM AÉREA (ida e volta) sendo: 01 Teresina-BSB-FOR-
Teresina, com taxas - valor médio -YURI MATOS (23 A 25/11) unidade 1  R$         

1.195,86
 R$                          
1.195,86  TF 

2.2.70 Contratação de serviços de HOSPEDAGEM para 25 pessoas durante o período
do evento somando um total es�mado de 100 diárias em Single diárias 100  R$             

199,70
 R$                       
19.970,00  OF 

Etapa 3 –Pessoal: Produção - Convidados - atendimento Camarim e imprensa     TF

2.3.71 Contratação de 01 DJ locaL para animação durante os 04 dias do evento -
PATRICK TRINTINAGLIA MOTTA cachê 1  R$             

500,00
 R$                             
500,00  TF 

2.3.72

Contratação de apresentação musical - TOCCATA Produções - envolvendo:
Show com duas vozes; roupas de época, máscaras, apresentação performá�ca,
caminhando entre o público, técnico de som e mircofones específicos para a
apresentação

cachê 1  R$         
3.500,00

 R$                          
3.500,00  TF 

2.3.73 Contrtação de animação musical - Projeto TRIO  COOL MUSIC - 01
apresentação (trio) cachê 1  R$         

1.700,00
 R$                          
1.700,00  TF 

2.3.74 Contratação de MODELOS ADULTOS para os desfiles durante os 04 dias do
evento cachê 55  R$             

220,00
 R$                       
12.100,00  TF 

2.3.75 Contratação de MODELOS INFANTIS  para os desfiles durante os 04 dias do
evento cachê 60  R$             

180,00
 R$                       
10.800,00  TF 

2.3.77
Contratação de RECEPCIONISTAS diária de 08horas/dia, considerando os 04
dias do evento - total de 26 diárias de recepcionistas distruibuídas no período -
diárias média de 08h a 10hs/dia

diárias 26  R$             
140,96

 R$                          
3.664,96  TF 

2.3.78

Contratação de FOTÓGRAFO especializado em desfiles, com mínimo de 1 ano
de experiência, trabalho inclui equipamentos e serviço de edição de imagens -
entrega das imagens CD/DVD (01 abertura e 03 cobertura do evento - diária
mínimo de 10hs)

diárias 4  R$             
580,00

 R$                          
2.320,00  TF 

2.3.79

Contratação de serviço de SEGURANÇAS uniformizados, diurnos e noturnos
para o período do evento, considerando 01 dia antes para montagem e
instalação (2 diurnos/2noturnos); durante o evento 4 dias (6 diurnos/04
noturnos); e 01 dia após para desmontagem (02).

diárias 50  R$             
174,41

 R$                          
8.720,50  TF 

2.3.80 Contratação de 04 BRIGADISTAS  para o período do evento (04 dias) - primeiros
socorros (diária de 10h) diárias 16  R$             

180,00
 R$                          
2.880,00  TF 

2.3.81

Contratação de serviços de LIMPEZA para o período do evento, 7 dias - 02 dias
montagem(4) , 01 dia desmontagem (2) e 04 dias do evento(6), incluindo
material de limpeza (sacos de lixo, materiais e lixeiras, vassouras por área, rodo
e outros coforme cada área do evento)

diárias 34  R$             
171,30

 R$                          
5.824,20  TF 

2.3.82 Contratação de equipe de GARÇONS para coquetel de abertura com maitre
para atender 600 pessoas, considerar 12 garçons, durante 01 evento diárias 12  R$             

150,00
 R$                          
1.800,00  TF 

2.3.83 Contratação de BARTENDER na Sala de imprensa e na varanda area VIP (sendo
02 no dia 22/11; 6 dia 23/11 e 6 no dia 24/11 e 2 no dia 25/11) diárias 16  R$             

157,60
 R$                          
2.521,60  TF 

2.3.84 Contratação do serviço de BUFFET para atendimento ao CAMARIM e SALA DE
IMPRENSA - considerando: os 04 dias (01 camarim abertura com10 pessoas +
03 dias de sala de imprensa e camairns modelos/desfiles), média de 60

unidade 190  R$               
20,65

 R$                          
3.923,50

 TF 



21/11/2018 SEI/GDF - 14416821 - Plano de trabalho

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=17678154&infra_sist… 16/16

pessoas por dia - BUFFET MONTADO: bandeja de frios (queijo salaminho,
presunto, copa, salame, blanquet e similares); acompanha torradas (média de
50gr. por pessoa. Tamanho medio das bandejas de 45cm. Salgados: 2 �pos de
assados e 2 �pos fritos, média de 02 unidades de cada por pessoa. Um �po de
sanduiche frio/natural e 01 �po quente, no mínimo 01 a cada 02 pessoas. Pao
de queijo, média 02 por pessoa - 01 �po de torata salgada assada (pedaços).
BEBIDAS: dois �pos de sucos e 02 �pos de refrigerante (zero/diet e normal),
água com e sem gás, Balde de gelo com reposição constante.

2.3.86 Contratação de DJ master - JESUS LUZ cachê 1  R$       
14.000,00

 R$                       
14.000,00  OF 

2.3.87 Contratação de Es�lista especializado - Rodrigo Fraga cachê 1  R$         
4.000,00

 R$                          
4.000,00  OF 

TOTAL META 02     R$                     
340.570,24  

VALOR TOTAL R$471.856,24  

 

FONTE DESPESAS RECEITAS

TERMO DE FOMENTO  R$  187.757,44 R$ 200.000,00

OUTRAS FONTES  R$  284.098,80  R$ 284.098,80

TOTAL  R$  471.856,24 R$ 484.098,80

 

16. 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
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, 14/11/2018.

 

GERALDO MARCELO SOARES SANCHES

Presidente - IDHEAIS

 

17. APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE

Aprovo o presente Plano de Trabalho.

 

Brasília, 14/11/2018

 

Sandro Bernardo da Cunha Castello

Subsecretário de Promoção e Mark

Documento assinado eletronicamente por SANDRO BERNARDO DA CUNHA CASTELLO BRANCO
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