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1. DADOS CADASTRAIS

Órgão/En�dade Proponente: INSTITUTO DESPONTA BRASIL CGC/MF:17.227.826/0001-90

Endereço: SHCS CR Quadra 502, Bloco C, Loja 37 – Parte 762 – Asa Sul

Cidade: Brasília UF: DF CEP: 70.330-530 DDD/Telefone: (61) 3344 3612

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

Nome do Responsável: HEISENBERG SOUSA DINIZ CPF: 768.738.621-34

CI/Órgão Expedidor: 1352276 – SSP PB Cargo/Função: Presidente Matrícula: 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto

CIDADES LIXO ZERO – AVANÇOS RUMO A DESTINOS SUSTENTÁVEIS

Período de Execução

29/11 a 16/12/2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS ATÉ: 16/12/2018

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Realização da 1ª. Edição do Evento Cidades Lixo Zero – Avanços rumo a des�nos sustentáveis, que acontecerá nos dias 29/11 a 05/12/2018, com
programação variada que acontecerá em diversos pontos da cidade: IFB (Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília), Museu
Nacional, Câmara Legisla�va do DF e no Território Lixo Zero da Superquadra 313 Sul (Brasília)

 

4. FICHA TÉCNICA RESUMIDA DO EVENTO

Período: 29/11 a 05/12/2018

Locais de realização:

IFB Brasília

Museu Nacional

Câmara Legisla�va do DF

Superquadra 313 Sul – Território Lixo Zero

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO – AÇÕES NO PERÍODO

Dia 29/11: (IFB) Abertura Oficial, palestras técnicas, oficinas, programação cultural, temas principais: desenvolvimento sustentável, compostagem,
grandes geradores de lixo, arquitetura bioclimá�ca, projeto Hora Marcada, horta em apartamentos, marcenaria para madeira plás�ca, comunicação e
marke�ng para eventos, infraestrutura e operações de grandes eventos, jogos coopera�vos e afins.

Horário: 08h30 às 18h

Dia 30/11: (IFB) Painel de debates, oficinas, desfile de ar�stas sustentáveis. Temas principais: empreendedores sustentáveis, compostagem, jogos
coopera�vos, moda sustentável, reu�lização de papéis e panfletos, marcenaria para madeira plás�ca, construindo um fes�val: do planejamento à
prestação de contas, direção de musicais de fes�vais e afins

Horário: 08h30 às 18h

Dia 01/12: (Superquadra 113 Sul) Ação e mobilização para demonstração prá�ca do tema do projeto: CIDADES LIXO ZERO - AVANÇOS RUMO A DESTINOS
SUSTENTÁVEIS, com oficinas e debates no local.

Horário: 09h às 17h

Dia 03/12: (Museu Nacional) Palestras ins�tucionais com convidados, Homenagem com entrega do �tulo “A�tude Cidadã” e Cer�ficação Lixo Zero para
eventos realizados na Cidade

Horário: 18h30 às 22h

Dia 05/12: (Camara Legisla�va do DF) Entrega à população do Documentário Cidades Lixo Zero – síntese dos pensamentos e casos de sucesso de
sustentabilidade e lixo zero implementados nos cinco con�nentes. Encerramento do evento.

Horário: 19h às 22h

5. APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

O Ins�tuto Desponta Brasil, fundado em 2012, é uma en�dade sem fins lucra�vos, que visa promover ações que convergem com os obje�vos da ONU até
2030, nas áreas de meio ambiente e sustentabilidade, igualdade econômica, de gênero, racial, educacional, com intuito de promover um futuro melhor
para as próximas gerações.

A en�dade é formada por profissionais comprome�dos com causas sociais, tendo em nossa equipe gestores de projetos, comunicólogos, economistas,
engenheiros, advogados, psicólogos entre outros, que colaboram no desenvolvimento de projetos nas áreas de sustentabilidade e meio ambiente,
cultura, turismo e educação, bem como projetos que atendam pessoas portadoras de necessidades especiais. (PNEs).
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Hoje contamos com um banco de projetos com mais 30 execuções, apresentadas por meio de editais no setor público, privado e terceiro setor. Também
firmamos, no ano de 2018, acordo de cooperação da Marinha do Brasil para o desenvolvimento de projetos da Vila Naval Visconde de Inhaúma (VNAVI),
próxima Santa Maria e Gama, com o intuito de beneficiar a comunidade local. Consideramos alguns dos projetos: a Praça da Juventude; Badu –
Empoderamento das Mulheres Negras, Musicalização e Arte; Capacita-DF; Somos todos Iguais – Vamos falar de inclusão e, por fim, o projeto Temos o
dever de ser Lixo Zero e a realização do Congresso Internacional Cidades Lixo Zero.

O comando do 7º Distrito Naval (Com7ºDN) realizou no dia 29 de janeiro a cerimônia de assinatura dos Acordos de Cooperação para o Projeto Eco Vila
Naval, a ser desenvolvido na Vila Naval. Essa parceria visa o planejamento, execução e controle de ações com foco no desenvolvimento sustentável da
região, a par�r de prá�cas educa�vas que levem ao uso racional dos recursos naturais, a preservação ambiental, a prá�ca da alimentação e vida
saudável, bem como uma educação integral e integrada com o meio ambiente, para a população da Vila Naval e das duas cidades do entorno.

Em 2017, foi firmada parceria com o Ins�tuto Lixo Zero Brasil para fomentar e promover mudança de cultura e educação da população do DF quanto à
geração de resíduos e sua des�nação. O obje�vo principal é sensibilizar autoridades, gestores e cidadãos a desenvolver o comportamento Lixo Zero
(reciclando, separando e possibilitando o reuso). Foram realizados dois eventos sobre o tema, sendo o primeiro na Camara Legisla�va com a presença de
Leslie Lukács e Pal Martensson, autoridade no tema Lixo Zero e Alessio Ciaccia que transformou uma cidade europeia em Lixo Zero. O evento foi
chamado de “Diálogos Inspiradores”, realizado em outubro de 2017, que trouxe à Brasília, Pal Martensson, mentor do movimento “Let´s do It!”,
movimento mundial de cidadania e cuidado com o meio ambiente, cujo obje�vo é a conscien�zação em relação ao descarte correto do lixo; Leslie
Lukács, fundador do Green Ini�a�ves for Venues and Events (GIVE), organização dedicada a aumentar a conscien�zação para implementação de
programas de sustentabilidade e lixo zero em locais e eventos especiais. O evento contou com a par�cipação de 300 pessoas.

Em março de 2018, foi realizado o lançamento do Congresso Internacional Cidade Lixo Zero no Clube da Marinha. Foi realizada uma palestra sobre o
tema “Lixo Zero é o primeiro passo para um Economia Circular”, por Alessio Ciaccia, vencedor do Goldman Prize e de Inovação Polí�ca na União
Europeia, demonstrando como é possível uma cidade de tornar lixo zero, apresentando o case de sua pequena cidade “Capannori”, na Itália. O vencedor
do prêmio European Innova�on in Poli�cs Awards, mostrou como o Norte da Itália alcançou um dos melhores índices de redução de lixo do mundo e
explicou como aproveitar todos os recursos naturais com o mínimo de descarte.

Cerca de 170 convidados, entre empresários, gestores públicos e privados, sociedade em geral, ouviram a explicação do Presidente do Ins�tuto Lixo Zero
Brasil, Rodrigo Saba�ni, sobre o conceito de Lixo Zero e de como aproveitar a matéria prima do resíduo sem encaminhá-lo para os aterros.

O Ins�tuto foi responsável pela campanha de mobilização do Wings For Life 2016, compe�ção de corrida de rua realizada em várias partes do Mundo,
com o obje�vo de arrecadar fundos para apoiar estudos e pesquisas voltados para o tratamento de lesões na medula espinhal e paraplegia. Em Brasília,
4.000 pessoas se juntaram à causa e correram por pontos turís�cos da cidade promovendo tanto o des�no turís�co Brasília, como os propósitos e causas
em destaque. O valor arrecadado com a corrida é totalmente rever�do para as pesquisas.

Enfim, o Ins�tuto Desponta Brasil é uma organização da sociedade civil autônoma, sem fins lucra�vos, que apoia e realiza projetos nos eixos do Turismo,
Meio Ambiente e Esporte no Brasil. Tendo equipe execu�va e técnica, com experiência na formação de planejamento estratégico, tá�co e o
desenvolvimento de ofertas em função das demandas, contextualizadas as condições ambientais, inovação e empreendedorismo. Sempre impulsionada
pelo desafio de promover e divulgar o conceito de "Zero Waste" através de múl�plas ações locais, estaduais, nacionais e internacionais, desenvolvendo e
garan�ndo o futuro da sociedade com competência, é�ca, cortesia e respeito pelo meio ambiente. Além dos projetos citados, o Ins�tuto também vem
atuando como formador de alianças estratégicas e projetos voltados para o desenvolvimento de jogos coopera�vos, empreendedorismo social,
tecnologia e pesquisas voltadas ao comportamento do consumidor.

6. JUSTIFICATIVA

De acordo com dados da Organização das Nações Unidas (ONU), entre 2007 e 2050, o número de habitantes nas cidades do planeta terá um aumento de
3,1 bilhões de pessoas. Este aumento traz consigo uma carga cada vez maior sobre a infraestrutura, os serviços governamentais, os recursos naturais, o
clima e muitos outros aspectos fundamentais para a qualidade de vidas nas áreas urbanas. Na América La�na, 75% da população, ou seja 375 milhões de
pessoas, vivem em áreas urbanas. Deste total 120 milhões vivem abaixo da linha de pobreza. Muitos são os desafios, os quais devem se repe�r em escala
ainda maior na África e na Ásia nos próximos anos. É possível que soluções la�no-americanas aplicadas para enfrentar tais desafios possam ser
reproduzidas. O índice de urbanização brasileira foi o maior de toda a América La�na, entre 1970 e 2010. Hoje 86,53% da população brasileira é urbana.

O Brasil, nas úl�mas décadas, apresentou alta taxa de crescimento populacional e sofreu processo de urbanização intenso, principalmente a par�r dos
anos 60. A quan�dade de cidades criadas se mul�plicou e já chegou ao universo de mais de cinco mil e quinhentas prefeituras em todo o País, sendo a
maior parte delas criadas nos úl�mos trinta anos. Neste contexto, cada vez mais aumenta a consciência de que não é possível à humanidade permanecer
com o atual modelo de desenvolvimento. Temos de criar uma transição para um desenvolvimento sustentável, que integre as dimensões social,
ambiental e é�ca, baseado em uma economia que seja inclusiva, verde e responsável. Não há melhor lugar para exercitar essa agenda do que nos
centros urbanos onde vivemos e convivemos com todos estes desafios. É nas cidades que ocorre o consumo da quase totalidade dos produtos e serviços
que u�lizam materiais e recursos provenientes do meio ambiente. A desigualdade nas cidades está na origem de todos os problemas que afetam a
qualidade de vida da população. Implementar ações para diminuir a desigualdade e ocupar todo o território com equipamentos e serviços públicos de
qualidade deve ser a prioridade da sociedade e dos gestores.

Os modos de consumo e a geração de resíduos sólidos se tornam um dos grandes problemas enfrentados atualmente pela população mundial. Por isso,
é possível observar que a gestão de resíduos está incluída explicita ou implicitamente em mais da metade dos Obje�vos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS 2030), sendo que esses obje�vos e as metas correspondentes nas áreas de segurança alimentar, saúde ou cidades sustentáveis, por exemplo, não
podem ser alcançados sem uma gestão adequada de resíduos sólidos. Um sistema de resíduos sólidos é um sistema social. O comportamento humano
molda todos os aspectos e etapas do processo, desde o consumo até a disposição final. Os impactos do sistema em indivíduos, comunidades, ins�tuições
e prá�cas exigem uma avaliação cautelosa e a par�cipação significa�va dos principais atores instalados nos territórios.

Falar de resíduos é falar sobre pessoas, cultura, saúde e muito mais. Nossas vidas, o ar que respiramos, a água que bebemos, a comida que cul�vamos e
comemos, os recursos que derrubamos ou re�ramos do solo, a limpeza de nossos arredores e especialmente das cidades em que vivemos, são todos
afetados por uma fraca gestão de resíduos.

Nenhum exemplo de uma cidade mal gerida é mais claro do que aquele demonstrado por meio de um pobre sistema de gestão de resíduos. Quando se
vê que resíduos estão queimando em lixões a céu aberto, disseminando dioxinas sobre a paisagem e a fumaça negra que invade o ar, sabe-se que o lugar
é mal administrado. Quando animais e crianças vivem em lixões, sabe-se que estamos em uma situação em que provavelmente a corrupção é
abundante, a cidade tem poucos recursos financeiros e os gestores públicos não têm suas prioridades certas: proteger a saúde e o bem-estar dos
cidadãos que vivem lá.

De acordo com a Cons�tuição Federal (CF) Brasileira de 1988, ar�go 225, dispõe que “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à cole�vidade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações.” Seguindo este princípio surge o conceito de não geração de resíduos sólidos, o qual aparece como prioridade na

Polí�ca Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS – Lei Federal nº 12.305/2010)
[1]

, elaborada por meio do Ministério do Meio Ambiente em 2010, ou seja, a
PNRS ordena que a não geração de resíduos sólidos seja uma prioridade.

Neste contexto brasileiro, o Ministério do Meio Ambiente, afirma que a correta des�nação dos resíduos sólidos é uma condição primordial para uma
cidade sustentável. O manejo inadequado dos resíduos sólidos acarretam muitos problemas ambientais, sociais e econômicos para as comunidades
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a�ngidas. Considerando o conceito proposto na PNRS da não geração de resíduos, essa polí�ca tem como pilar de sustentação o princípio da
“Responsabilidade Compar�lhada”, o que significa que indústrias, distribuidores e varejistas, prefeituras (gestores públicos) e consumidores são todos
responsáveis pelos resíduos sólidos e cada um terá de contribuir para que eles tenham uma disposição final adequada.

Ainda, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, buscar um melhor ordenamento do ambiente urbano primando pela qualidade de vida da
população é trabalhar por uma cidade sustentável. Melhorar a mobilidade urbana, a poluição sonora e atmosférica, o descarte de resíduos sólidos,
eficiência energé�ca, economia de água, entre outros aspectos, contribuem para tornar a cidade um DESTINO SUSTENTÁVEL.

A complexidade das atuais demandas ambientais, sociais e econômicas, bem como o modo de vida e consumo exacerbado, induz e necessita de um
novo posicionamento dos três níveis: governo, sociedade civil e inicia�va privada. Tendo como cerne essas necessidades emergentes e visando contribuir
para o processo de responsabilidade compar�lhada de modo a contribuir para um ambiente sustentável, socialmente justo e economicamente viável, é
que se propõe a realização do evento “CIDADES LIXO ZERO – AVANÇOS RUMO A DESTINOS SUSTENTÁVEIS”. Momento que se pretende debater formas
de desenvolver o turismo urbano e sustentável, fundamentados nos temas importantes relacionados à realidade das comunidades do Distrito Federal,
apresentar os avanços e os problemas que ainda temos por enfrentar com relação ao ambiente, o turismo e a sensibilização da sociedade. Bem como
demonstrar metodologias aplicadas que já produziram resultados posi�vos capazes de contribuir para o processo de se tornar um Des�no Turís�co
Sustentável.

As cidades turís�cas geram demandas do poder público local diferentes daquelas dos municípios não turís�cos. Por isso, é fundamental que as cidades
possam contar com disposi�vos como o trabalho que o Ins�tuto vem realizando, para que auxiliem no desenvolvimento local para que o turismo possa
ter a sustentação necessária para o seu desenvolvimento integrado de forma sustentável.

O inves�mento em ações, como o caso do projeto Lixo Zero, que geram um melhor ambiente de convivência social e de respeito ao meio ambiente,
torna o des�no viável para o desenvolvimento do turismo sustentável. No caso de Brasília, que tem o turismo de eventos e negócios como um dos
principais segmentos, como exemplo, deve inves�r, prioritariamente, em infraestrutura básica, saneamento, des�nação do grande volume de lixo,
sinalização, para que seja considerada uma cidade mais agradável para todos os que por ela circulam.

O projeto traz como proposta uma forma de intercambiar e conhecer experiências e trocar informações sobre como as cidades estão fazendo para
mudar a relação com a geração de resíduos sólidos, o turismo e a sustentabilidade, conforme caracterís�cas socioambientais de cada território.

Diante ao exposto, de acordo com UHLMANN[2], é possível afirmar que cidades cria�vas são as que conseguem desenvolver seus a�vos sociais,
ambientais, culturais e econômicos, oportunizando a qualidade aos habitantes por meio de maior eficiência no meio urbano. A professora afirma, ainda,
que existem algumas dimensões que indicam o nível de inteligência cria�va de uma cidade, aqui destacamos o planejamento urbano, o meio ambiente,
as conexões internacionais, a coesão social, o capital humano, a governança, enfim diversos indicadores que estão diretamente relacionados aos
obje�vos e princípios promovidos por meio do projeto CIDADES LIXO ZERO – AVANÇOS RUMO A DESTINOS SUSTENTÁVEIS. Ela afirma, ainda, que estes
indicadores não compreendem toda a realidade de uma cidade, mas indicam que as cidades que os têm são boas para os moradores e, portanto, boa
também para visitar. Por fim, ela afirma, “a cidade cria�va e inteligente é sustentável, e sustentabilidade não é discurso, é a necessidade urgente de uma
postura mais é�ca nos negócios, que valorize de fato os indivíduos e o meio ambiente”.

Transformar os territórios em locais sustentáveis, envolve um dinâmica con�nuada e que deve envolver todos os agentes sociais e econômicos, em prol
da diminuição dos riscos causados pelo mundo globalizado, impulsionado pela tecnologia e massificação dos des�nos.

Pretende-se com o evento reforçar o conceito de Responsabilidade Compar�lhada, incen�vando que todos as esferas envolvidas hajam efe�vamente
para alcançar os bene�cios sustentáveis para nosso território. Reforçar que o cidadão é responsável não só pela disposição correta dos resíduos que
gera, mas também é importante que repense e reveja o seu papel como consumidor; por outro lado, o setor privado, fica responsável pelo
gerenciamento ambientalmente correto dos resíduos sólidos, pela sua reincorporação na cadeia produ�va e pelas inovações nos produtos que tragam
bene�cios socioambientais, sempre que possível; os governos federal, estaduais/distritais e municipais passam então a ser responsáveis pela elaboração
e implementação dos planos de gestão de resíduos sólidos, assim como dos demais instrumentos previstos na PNRS.

Muito se discute sobre a geração de resíduos sólidos no Brasil e os problemas socioambientais que isso acarreta. Sem dúvidas, os problemas perpassam
por todos os âmbitos, prejudicando o bem estar social e a convivência social. Por sua vez, esse conceito de Responsabilidade Compar�lhada, relaciona-
se com o aumento da eficiência da cadeia produ�va de resíduos sólidos e de serviços em geral, u�lizando-se tecnologias adequadas, pode contribuir
para uma enorme gama de segmentos, gerando negócios e lucro imediato.[3]

Os dados de geração de resíduos sólidos são alarmantes o que nos faz concluir que precisamos reduzir essa produção, promover o reuso e a des�nação
adequada dos resíduos sólidos. No Brasil, somamos cerca de 7 milhões de toneladas de Resíduos Sólidos por ano que não são coletados ou têm
des�nação inadequada. Esse cenário resulta em um avassalador prejuízo a saúde de mais de 96 milhões de pessoas em todas as regiões do país
(ABRELPE, 2016). Em São Paulo, lixões e unidades inadequadas de des�nação de resíduos sólidos geram um prejuízo de R$ 420 milhões anualmente para
o tratamento de saúde e recuperação ambiental (ABRELPE; 2016)

Fundamentando nos princípios jurídicos do Direito Ambiental, o art. 9º da PNRS coloca em primeiro lugar a não geração de resíduos sólidos. Machado
(2012) explica que esta é uma ordem com força legal, ou seja, é um dever segui-la. A primeira preocupação de qualquer empreendimento, público ou
privado, deve ser a de não gerar resíduos.

 

Portanto, se uma cidade pretende se tornar um des�no turís�co de qualidade e sustentável, capaz de promover o bem estar tanto para a população
como os visitantes que por ela convivem, é urgente a necessidade de inves�mentos, não somente em infraestrutura (como é visível em diversas cidades
brasileiras), como também em educação e sensibilização quanto aos modos de consumo e des�nação de resíduos, favorecendo um ambiente saudável,
limpo e sustentável para garan�r a perpetuação dos territórios para as gerações futuras.

Para isso é que construímos um evento consistente e com programação mul�disciplinar, capaz de incen�var e promover uma cultura de consumo
sustentável. A programação contará com palestras na manhã no primeiro dia e oficinas na sequência, com o obje�vo de capacitar os par�cipantes em
vários assuntos como compostagem, hortas para apartamentos, madeira plás�ca jogos de tabuleiro coopera�vos e inclusivos nos temas Lixo Zero,
Au�smo, ODS (Obje�vos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU, Libras e Braile, confecção com recicláveis e outros mais. Além disso, iremos
apresentar o caso da SQS 113, quadra residencial sustentável, aqui também chamada de Territórios Sustentáveis. Este conceito surgiu na aplicação da
metodologia Lixo Zero com o obje�vo de tornar a quadra sustentável, a qual já possui uma carta de compromisso junto ao Ins�tuto que prevê que a
mesma a�nja a meta de Lixo Zero, o que representa que 80% de todo o lixo zerado é rever�do antes de seguir para lixões ou similares, reforçando o
conceito de economia circular.

Durante o evento, será possível conhecer o passo a passo implementado na quadra, quais as dificuldades enfrentadas e suas soluções cria�vas. Conhecer
um pouco mais também sobre os bene�cios percebidos pela população, a economia de recursos públicos e os ganhos monetários colhidos pela
Coopera�va de Catadores, parceiro essencial integrado ao projeto como agente fomentador da economia circular.

Outra ação importante a ser realizada é a entrega do Título do A�tude Cidadã 2018, que tem o obje�vo de valorizar as inicia�vas sustentáveis e de lixo
zero, premiando eventos, ins�tutos, movimentos e organizações que demonstraram por meio de intervenções locais, seu engajamento e
comprome�mento imediato com a causa, abrangendo toda a transversalidade do conceito do Lixo Zero. Transversalidade essa que contribui diretamente
para a atra�vidade do des�no, podendo se tornar referência para a promoção turís�ca da cidade.
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https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=18521158&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110010671&infra_hash=ab6d898124c19fac7c4990cf2e19e31dfe7201f0d5ed42b3aca72dc34b5a4fa7#_ftn3
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Por fim, porém não menos importante, acontecerá o lançamento do documentário CIDADES LIXO ZERO, com uma sessão única na Camara Legisla�va do
DF. O filme se monta em pensamentos de importantes especialistas, a�vistas, pesquisadores e gestores públicos nacionais e internacionais que
par�ciparam do Congresso Internacional Cidades Lixo Zero em junho deste ano. A obra apresenta reflexões sobre os impactos da mudança do
comportamento individual e em sociedade relacionado ao consumo e a responsabilidade sobre resíduos gerados. Traz abordagens com aspectos
polí�cos, econômicos, ambientais, culturais e sociais. Nos mostra também um pouco sobre os programas Lixo Zero implementados com excelência por
todos os cinco con�nentes.

O Congresso foi uma ó�ma oportunidade de mostrar nossa capital ao mundo e agora, com o filme, podemos dividir vários momentos de inspiração,
conhecimento e união que vivenciados. Aprendendo, trabalhando, transformando e criando um planeta mais Lixo Zero! Este material ficará a disposição
tanto em formato padrão para exibição em computadores, bem como está sendo editado para que possa ser transmi�do em alta qualidade em salas de
cinema e eventos similares.

 

Caso semelhante e que se tornou modelo no País, que percorreu caminhos similares ao que estamos almejando, é o da cidade de Curi�ba que é
reconhecida como uma das cidades turís�cas mais sustentáveis do mundo.Uma cidade com uma população de 1,8 milhões de pessoas situada no sul do
Brasil, tornou-se um modelo internacional em sustentabilidade ecológica, social e econômica. O catalisador dessa transformação ocorreu em 1970,
quando uma equipe de urbanistas, engenheiros, sociólogos liderada por Jaime Lerner se uniram para fazer da ecologia uma parte da vida co�diana,
incorporando um transporte eficiente e de fácil u�lização, espaços abertos e com grandes áreas verdes, o transporte e a gestão de resíduos adequada,
uma boa saúde e sistema educacional sem precedentes no país, tudo isso contando com a par�cipação a�va dos cidadãos considerando o princípio da
Responsabilidade Compar�lhada desde então.

De acordo com a prefeitura de Curi�ba, a cidade brasileira é a melhor colocada no ranking de cidades elaborado pelo Readers Riders/2007, figurando em
54º lugar entre as 72 melhores para se viver no mundo. Reconhecida pelo Ins�tute Ethimosphere/2009, foi considerada entre as 10 cidades da América
La�na mais sustentáveis do Mundo. A revista Forbes/2009, considerou Curi�ba como a 3ª cidade mais “esperta” do mundo, �tulo que reconhece o
des�no como ecologicamente sustentável, uma vez que possui qualidade de vida e infraestrutura e dinamismo econômico.

Par�ndo deste conceito integrado de desenvolvimento sustentável, é que esperamos avançar para que Brasília possa vir a ser reconhecida, num futuro
próximo, como cidade e des�no sustentável.

A gestão de resíduos é um tema global. Se não for devidamente enfrentado, o resíduo apresenta uma ameaça à saúde pública e ao meio ambiente. É um
problema crescente ligado diretamente à forma como a sociedade produz e consome, o que diz respeito a todos. Da mesma forma, os custos da ingestão
afetam a todos pela disseminação de doenças, poluição e a perda de oportunidades econômicas. Uma cidade poluída, por exemplo, não possui
condições de salubridade pública para receber turistas, nem mesmo oferecer condições saudáveis para seus moradores. Os governos nacionais devem se
concentrar em oferecer suporte em nível local para resolver os problemas atuais causados pelos lixões e toda forma de des�nação inadequada.

A prevenção, minimização, reu�lização e a reciclagem dos resíduos serão metas importantes e exigirão bons sistemas de comunicação, e devem incluir o
envolvimento e engajamento dos principais atores no sistema. É extremamente importante dedicar tempo a construir o envolvimento dos cidadãos e
dos demais atores no processo de elaboração de polí�cas sustentáveis.

7. O PROJETO: CIDADES LIXO ZERO – AVANÇOS RUMO AOS DESTINOS SUSTENTÁVEIS

Uma das soluções que o projeto Cidades Lixo Zero - Des�nos Sustentáveis propõe é a promoção, a par�r dos Territórios Lixo Zero[6], de sinergias entre
os avanços cien�ficos e tecnológicos, socioculturais e ins�tucionais, para que harmonizem os processos do desenvolvimento em nível local, tornando-o
os territórios sustentáveis. O obje�vo é es�mular sempre a par�cipação dos cidadãos como forma de contribuir para a melhoria da qualidade de vida de
cada região, aproveitando a troca de informações e experiências em níveis local, regional e global. Es�mular os territórios a se tornarem sustentáveis,
garante que as partes do todo se fortaleçam e, na sua essência, possam avançar para que o Des�no seja considerado sustentável em sua totalidade.

O projeto é uma inicia�va que pretende elevar Brasília ao patamar de cidades sustentáveis e com destaque para a prá�ca da a�vidade turís�ca como fio
condutor para promover a sensibilização tanto da comunidade local como também dos demais visitantes. Hoje Brasília já é reconhecida pela Unesco
como patrimônio cultural da humanidade e também como cidade cria�va do design. Com essa inicia�va pretendemos contribuir para a cidade também
venha a ser reconhecida como cidade sustentável e lixo zero. O que irá projetar a imagem do des�no ainda mais em todo o Mundo,  atraindo fluxo de
visitantes e a atenção de curiosos, turistas, estudiosos, pesquisadores e afins.

A metodologia prevê a par�cipação da comunidade local na tomada de decisões, a economia urbana preservando os recursos naturais, a equidade
social, a gestão e des�nação de resíduos sólidos, o correto ordenamento do território, a mobilidade urbana e diversos outros fatores que juntos irão
favorecer a sustentabilidade e a qualidade de vida nas cidades. Es

As instâncias de governanças locais e os gestores públicos são, no dia a dia, o nível mais próximo dos cidadãos e por isso devem incen�var e influenciar
os comportamentos sociais e individuais no sen�do de buscar a sustentabilidade, seja por meio dos sistemas tradicionais de educação como também por
meio do incen�vo às inicia�vas sociais como esta que propomos.

Desde início de 2017, nosso ins�tuto vem atuando de forma mais intensa em projetos de gestão de resíduos sólidos, acessibilidade, cultura, turismo,
educação, entretenimento, jogos digitais e pesquisa. Em virtude da parceria com o Ins�tuto Lixo Zero Brasil, em desenvolvendo a metodologia que
es�mula uma mudança de a�tude da sociedade com relação à geração e des�nação dos resíduos gerados, estabelecendo metas de desvio dos resíduos
encaminhados para os aterros e o fomento da Economia Circular.

Além de eventos de médio e grande porte voltados para o tema, implementou ações pontuais, como é o caso da implementação da metodologia Lixo na
SQS 113, em Planal�na, Jardim Botânico, Santo Antônio do Descoberto, Guará, Samambaia (em conjunto com o SLU, nas proximidades da Unidade de
Tratamento de Resíduos), em parceria com o Consórcio Distrito Federal e Goiás que contempla os municípios da RIDE e demais localidades do Distrito
Federal e do Brasil com mais de 60 cidades par�cipantes no movimento Lixo Zero. Com toda essa dinâmica acontecendo no DF, favoreceu o surgimento
dos territórios que chamamos aqui de “Territórios Lixo Zero”. Com relação ao projeto piloto na SQS 113, foi implementada a metodologia Lixo Zero na
superquadra, a qual pretendemos considerar como modelo para replicar o passo a passo para que outras quadras residenciais se tornem sustentáveis e
que es�mulem como alicerce a cultura da economia circular.

Fazer com que Brasília esteja associada ao conceito de des�no turís�co sustentável, envolve a gestão de muitos processos e aspectos sociais,
econômicos, ambientais, polí�cos. Como recorte para este projeto, propomos entender mais sobre a pauta ambiental dos resíduos sólidos e os impactos
que estes acarretam para a sociedade, influenciando diretamente nos resultados econômicos de diversas a�vidades, em especial, na análise da cadeia
produ�va do turismo e lazer. Prejudicando o desempenho e o desenvolvimento sustentável do setor e todos seus segmentos. Essa análise dos impactos
dos resíduos sólidos no setor de turismo em Brasília será discu�da no decorrer do evento, momento em que pretendemos consolidar todas as
informações no documento final proposto para ser entregue à sociedade local, com a perspec�va de que se torne um documento referencial para o
desenvolvimento e gestão de prá�cas sustentáveis – GUIA PRÁTICO:  TERRITÓRIOS LIXO ZERO –  RUMO AO DESENVOLVIMENTO DE DESTINOS
SUSTENTÁVEIS. Este documento trará a análise e compilação das melhores prá�cas em gestão de resíduos e gestão de des�nos com prá�cas sustentáveis
em destaque no cenário regional e nacional, dando ênfase à reponsabilidade compar�lhada nas ações e ganhos sociais, econômicos e ambientais,
especialmente vinculados aos des�nos turís�cos. Trará como cerne, uma metodologia prá�ca, facilmente exequível, orientada por meio de infográficos
contendo técnicas, ferramentas e prá�cas adequadas para a realidade regional, com foco nos conceitos de desenvolvimento social e econômico,
priorizando as a�vidades para as quais Brasília já tem vocação consolidada (economia cria�va, turismo, esporte, cultura, design e inovação).

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=18521158&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110010671&infra_hash=ab6d898124c19fac7c4990cf2e19e31dfe7201f0d5ed42b3aca72dc34b5a4fa7#_ftn6
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Garan�r que as estratégias de economia circular (responsabilidade compar�lhada) sejam implementadas de forma ágil e com rápido retorno, são um
dos propósitos do Ins�tuto com a entrega do documento “Guia Prá�co: Territórios Lixo Zero –  Rumo Ao Desenvolvimento De Des�nos Sustentáveis".

Ainda sobre o evento, a proposta prevê, iniciarmos com a realização do evento Cidades Lixo Zero – Avanços Rumo Aos Des�nos Sustentáveis, a fim de
iden�ficar, analisar e intercambiar experiências posi�vas que possam ser traduzidas para nossa realidade e implementadas de modo eficiente. Além
disso, também pretendemos entregar os principais resultados das ações realizadas em Brasília e no Brasil, com o obje�vo de disseminar o conceito, as
prá�cas e os exemplos bem sucedidos da Metodologia Lixo Zero a todos os integrantes da sociedade. Destacando a importância da Responsabilidade
Compar�lhada nas ações e ganhos sociais, econômicos e ambientais para todos os principais setores da economia local, especial para atores do
segmento de turismo, com ênfase nos segmentos de eventos e negócios e gastronomia.

A metodologia Lixo Zero, tem como meta guiar as pessoas e ins�tuições a mudarem as prá�cas para incen�var os ciclos naturais sustentáveis, onde
todos os materiais são projetados para permi�r sua recuperação e uso pós-consumo. A par�r de premissas é�cas, econômicas, eficientes e visionárias, a
metodologia promove maneiras específicas de cuidar dos resíduos que são jogados fora e propõe medidas de ação pública e privada que minimizem os
impactos do aquecimento global, por meio do reuso cria�vo dos resíduos.

Diante disso, o evento foi idealizado com o propósito de entregarmos os resultados das ações promovidas nos úl�mos anos, também promover as que
estão em curso, os avanços e evoluções capazes de projetar e es�mular novas ações inspiradas nos modelos de sucesso que alcançaram novos
patamares de sustentabilidade. O momento atual é de avaliar os caminhos e direcionar os obje�vos para avançarmos sempre mais rumo a des�nos
sustentáveis. Por meio das discussões que irão embasar o guia prá�co, pretendemos oferecer à sociedade e aos empresários de turismo um documento
capaz de es�mular e incen�var a prá�ca de a�vidades sustentáveis no dia a dia de sua empresa, sendo um mul�plicador entre os funcionários e suas
famílias, bem como em seu ambiente residencial.

A adesão de parceiros mul�plicadores e muitos especialistas em diversas áreas, atuantes em todo o Brasil, favorece a mul�disciplinariedade e
pluralidade de projetos em prol do desenvolvimento sustentável de cada região, tendo em vista as principais vocações de cada território e/ou cidade.

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 da imagem do des�no e sobre o impacto na economia local, já vistos em outros eventos similares realizados pelo Ins�tuto ou parceiros do
setor.

Considerando a estrutura proposta, e que se trata da primeira edição voltada para o debate de um des�no sustentável, é possível afirmar que seja
alcançado um total de 100 empregos diretos e indiretos envolvidos seja na programação do evento como também nas empresas
representadas/premiadas durante o evento.

Tendo em vista a expecta�va da presença/par�cipação de no mínimo 13 palestras/oficinas/painéis, podendo alcançar a média de 25 pessoas em cada,
es�mamos um total de 600 pessoas par�cipando nas ações técnicas e no coquetel do Museu Nacional, es�ma-se 300pessoas par�cipantes.

 

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 20 pernoites, no período de 03 a 04 dias, considerando que se trata da primeira edição,
por enquanto composto de palestrantes convidados para apresentação durante o evento;

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
similares citados na jus�fica�va, em se tratando de 1ª edição, foi es�mado um gasto médio diário de R$250,00 dos visitantes;

O evento se propõe, nesta primeira edição, a mobilizar a sociedade local e do entorno de Brasília, tendo em vista que estamos “arrumando a casa” para
bem receber os visitantes, sejam eles por mo�vações de eventos e negócios sejam eles a lazer. Em uma futura edição, espera-se es�mular a par�cipação
de estudiosos e pesquisadores do setor de turismo e meio ambiente de forma mais intensa.

 

9. PÚBLICO ALVO

gestores públicos: prefeitos, legisladores e afins;

organizações não governamentais

universidades e ins�tuições de ensino de outros níveis (técnicos)

empresários e empreendedores

estudiosos e pesquisadores

Classe econômica: A/B/C – todas as idades – 50% feminino e 50% masculino

Por se tratar de um tema transversal a todos os setores da sociedade, é aberto a toda população, cidadãos dos mais diversos perfis sociais, culturais e
econômicos, de todas as faixas etárias.

Em especial, por ter o foco em Gestão Pública, o público principal é cons�tuído de gestores públicos, legisladores, secretários das pastas afins, técnicos
destas ins�tuições, organizações não governamentais, universidades, empresários, empreendedores, turismólogos, engenheiros, indústrias, comércio,
especialistas e sociedade civil em geral.

A expecta�va de público presencial ao longo das ações/programação é de mil pessoas no período entre 29 de novembro a 5 de dezembro de 2018

Entretanto, temos a previsão de geração de todo o conteúdo nas mídias sociais, quando devemos considerar o público das redes sociais, ao longo dos
meses seguintes ao projeto, como efeito mul�plicador do evento, es�ma-se que sejam milhares de pessoas impactadas.

Essa es�ma�va poderá ser mensurada a par�r da quan�dade de visualização em cada post, bem como a quan�dade de acessos à página oficial do
Ins�tuto sobre o tema Lixo Zero. A comprovação se dará por meio de prints de tela e relatório de gerenciamento do site ins�tucional.

10.OBJETIVOS

10.1 OBJETIVO GERAL

Realizar a 1ª. Edição do Evento “CIDADES LIXO ZERO – AVANÇOS RUMO A DESTINOS SUSTENTÁVEIS”, com o obje�vo de incen�var a população local a
incorporar no seu dia a dia o princípio da economia circular e promover modelos e casos de sucesso que podem ser replicados nas localidades do DF.

10.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Disseminar, defender e esclarecer o conceito Lixo Zero;
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Promover o turismo como prá�ca econômica capaz de es�mular a sustentabilidade nos des�nos e envolver a comunidade em ações sociais;

Sensibilizar e envolver as partes interessadas no processo de diálogo e engajamento social, para discu�r prioridades ambientais e os modelos de
gestão sustentável nos territórios.

Apresentar e discu�r metodologias, processos e legislações já existentes no Brasil e em outros países para incen�var a implementação de
projetos/ações eficazes no DF

Incen�var a realização de ações educa�vas, para conscien�zar a população do seu papel numa sociedade Lixo Zero – reforçar a importância da
separação na fonte e a responsabilidade de cada cidadão, desde a infância

Apresentar os casos de excelência na gestão de resíduos sólidos em Brasília, implementados pelos projetos “Cidades Lixo Zero” e pela gestão
governamental, com ênfase no modelo  que pode ser implementado em todas as demais regiões administra�vas, atendendo a “realidade da
capital,” de mostrar como conscien�zar a sua população para embarcar no processo de mudança para o Lixo Zero

Apresentar e incen�var a compostagem: por meio da apresentação de soluções em pequena, média e grande escalas

Mo�var o setor de TURISMO a desenvolver soluções inovadoras para o mercado e a economia circular, por meio do reconhecimento de prá�cas de
sucesso e a cer�ficação de projetos de Lixo Zero

11. METAS

Meta 1 –  Organização e produção do evento – pós produção e entregas

Etapa 1.1 Contratação de serviços de gestão administra�va, financeira e curadoria para execução do projeto

Etapa 1.2 Promoção e Divulgação - criação e produção dos materiais

Etapa 1.3 Contratação de serviços de estrutura, audiovisual, equipamento, montagem, logís�ca  e gráfica

Etapa 1.4 Contratação de equipe de apoio e serviços básicos necessários para o evento

Etapa 1.5 Contratação de Empresas Especializadas - Produção de Eventos, Consultoria e Educação Especializada

Etapa 1.6 Contratação de empresa para intermediação dos serviços logís�cos de compra de passagem, contratação de hotel, transporte terrestre

1.7 Contratação de serviços de Alimentação

Etapa 1.6 - Contratação de serviços de alimentação

 

12. INDICADORES DE MONITORAMENTO

 

METAS RESULTADOS MENSURÁVEIS  

METAS ETAPAS INDICADORES DE MONITORAMENTO MEIOS DE VERIFICAÇÃO  

Meta 1 -
Organização:
pré produção,
produção e pós

1.1 Contratação de serviços de gestão
administra�va, financeira e curadoria para
execução do projeto

Equipe contratada

Obje�vo do projeto realizado e
comprovado

Relatórios de execução do objeto e
prestação de contas elaborada
conforme normas do órgão apoiador

 

1.2 Promoção e Divulgação - criação e
produção dos materiais Alcance nas mídias sociais

Print de tela contendo os posts
diários durante a execução do
evento e a quan�dade de
visualizações no período

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

Registro fotográfico das peças
gráficas criadas

Relatório de execução do objeto

 

1.3 Contratação de serviços de estrutura,
audiovisual, equipamento, montagem,
logís�ca  e gráfica

Es�ma�va de geração direta de 100
postos de trabalho no evento

Relatório da empresa organizadora.

Lista de presença diária de contratos
firmados diretamente para o evento

Relatório de execução do objeto

 

1.4 Contratação de equipe de apoio e
serviços básicos necessários para o evento

Promoção e visibilidade das
potencialidades de Brasília enquanto
des�no sustentável de eventos e
negócios

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

Registros fotográficos

Relatório de execução do objeto

 

1.5 Contratação de Empresas Especializadas -
Produção de Eventos, Consultoria e Educação
Especializada

Entrega do documento: norteador "Guia
Prá�co:  Territórios Lixo Zero –  Rumo Ao
Desenvolvimento De Des�nos
Sustentáveis

Exemplar digital em CD, entregue
em conjunto com a Prestação de
contas final

Relatório de execução do objeto

 

Realização de, no mínimo, 13 ações entre
palestras/oficinas e painéis

Comprovação com registro
fotográfico

Lista de presença dos inscritos nas
ações.
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Resultados da Pesquisa de Sa�sfação
de público

Relatório de execução do objeto

1.6 Contratação de empresa para
intermediação dos serviços logís�cos de
compra de passagem, contratação de hotel,
transporte terrestre

Recepção de 8 convidados e palestrantes
convidados para o evento

Registro fotográfico dos convidados
e palestrantes, durante o evento,
comprovado com o roomlist do
hotel

Bilhetes aéreos

Voucher das hospedagens

 

1.7 Contratação de serviços de Alimentação Realização de 3 buffets diferenciados
durante o evento

Registro fotográfico dos buffets
montados e do público no evento

Comprovantes de ajuda de custo
com alimentação

 

  

 

 

13. PROGRAMAÇÃO – TEMAS QUE SERÃO ABORDADOS E DESENVOLVIDOS (a confirmar)

Dia 29/11: (LOCAL IFB) Abertura Oficial – Workshop: palestras técnicas, oficinas, programação cultural, temas principais: desenvolvimento sustentável,
compostagem, grandes geradores de lixo, arquitetura bioclimá�ca, projeto Hora Marcada, horta em apartamentos, marcenaria para madeira plás�ca,
comunicação e marke�ng para eventos, infraestrutura e operações de grandes eventos, jogos coopera�vos e afins.

Horário: 08h30 às 18h

1. Palhacitas Sustentáveis - intervenção na recepção  - Confirmado

2. Coral do IFB (confirmado)

3. Abertura (Fala do Reitor, Dir. do Campus Brasília, Dir. do ILZB, Prof. Simone - até 05 min de fala para cada um) - Informe sobre a assinatura do
termo de Cooperação Técnica - Todos confirmados

4. ODS Obje�vos do Desenvolvimento Sustentável (Nelson) - Confirmado

5. SLU Lei dos Grandes Geradores - Sr. Paulo Celso (Confirmado)

6. Arquitetura Bioclimá�ca - Alexandra Maciel MMA  - Confirmado

7. Almoço Cultural - Confirmado

8. Oficina de Hortas para apartamentos (15 vagas) (Dáihara) - Confirmado

9. Oficina de compostagem - Pedro Henrique e Hugo Vale (10 Vagas) – Confirmado

10. Capacitação e diálogo sobre formas de jogar e bene�cios -  Supereficiente (sala 211B)

11. Oficina Marcenaria para Madeira Plás�ca (15 vagas) -  Confirmado

12. Oficina de Comunicação e Marke�ng Digital para eventos - 20 vagas (CoMa) – Confirmado

13. Oficina Infraestrutura e Operações de Grandes Eventos (35 vagas -CoMa) – Confirmada

Dia 30/11: (LOCAL IFB) – Workshop: Painel de debates, oficinas, desfile de ar�stas sustentáveis. Temas principais: empreendedores sustentáveis,
compostagem, jogos coopera�vos, moda sustentável, reu�lização de papéis e panfletos, marcenaria para madeira plás�ca, construindo um fes�val: do
planejamento à prestação de contas, direção de musicais de fes�vais e afins

Horário: 08h30 às 18h

1. Painel - Empreendedores Sustentáveis (Madeira Plás�ca, Edu R2, Mauricio Novo Rio Ambiental, Si�o Pinheiros, Meu copo Eco Kallel , Victor
Engaia, Francisco Metareciclagem)

2. Oficina de compostagem - Pedro Henrique e Hugo Vale (10 Vagas) - Confirmado

3. Capacitação e diálogo sobre formas de jogar e bene�cios - Super eficiente (sala 211B) (20 vagas)- Confirmado

4. Desfile de produtos e moda sustentável – Confirmado

5. Experiencia com jogos inclusivos Supereficiente - Confirmado - 20 vagas

6. Oficina de compostagem - Pedro Henrique e Hugo Vale (10 Vagas) - Confirmado

7. Experiencia de Gamificação com materiais recicláveis*  - Confirmado

Oficina de colagem (Brenda Lee - 20 vagas) - Confirmado

8. Oficina Marcenaria para Madeira Plás�ca - Confirmado (15 vagas)

9. Oficina de Direção Musical de Fes�vais - 35 vagas (Coma) - Confirmado

10. Oficina "Construindo um Fes�val - do planejamento à prestação de contas - CoMa - 20 vagas – Confirmado

Dia 01/12: (LOCAL Superquadra 113 Sul) Ação e mobilização para demonstração prá�ca do tema do projeto: CIDADES LIXO ZERO - AVANÇOS RUMO A
DESTINOS SUSTENTÁVEIS, com oficinas e debates no local.

Horário: 09h às 17h

1. Oficina prá�ca sobre temas reu�lização de alimentos e alimentação saudável, hortas residenciais, com foco na educação/sensibilização da
comunidade envolvida no Território Lixo Zero SQS 113

2. Oficina prá�ca sobre "Gerenciamento global de resíduos, transformando seu território em des�no sustentável" - incluindo profissional e
montagem de uma estrutura de compostagem na prá�ca
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Dia 03/12: (LOCAL Museu Nacional) Encontro dos Atores - palestras ins�tucionais com convidados, Homenagem com entrega do �tulo “A�tude Cidadã”
e Cer�ficação Lixo Zero para eventos realizados na Cidade.

Horário: 18h30 às 22h

Apresentação e par�cipação de convidados:

1. Governador Rodrigo Rollemberg

2. Presidente da Câmara Legisla�va

3. MMA - Ministério do Meio Ambiente

4. Presidente do SLU - Plano Distrital de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

5. Secretário de Turismo sobre a importância do Turismo Sustentável

6. IBICT - ACV e a Importância da Disseminação e Integração de Conhecimentos.

7. Zequinha Sarney (a confirmar)

Homenagem com o �tulo “A�tude Cidadã” aos projetos de TURISMO SUSTENTÀVEL

8. Picnik

9. Chefs nos Eixos

10. ECOzinha

11. Ecovila Naval

12. Ocupe o Lago

13. SuperQuadraSustentável 113

14. Green Move

15. Kallel Kopp

16. Thainy Bressan - Engenheira Ambiental

17. Luciana Souza - Engenheira ambiental

18. Movimento Jardim Botânico Sustentável

19. Cris�ane - Engenheira Ambiental

20. Ian Mckee - Entusiasta da Economia Circular

21. Maurício Gomes - Novo Rio Ambiental

22. Chicão - empreendedor ambiental

23. Roberto Bretas e José Siqueira - Green Ambiental

24. Dái - Horta Comunitária

25. Leda da Coopera�va SuperAção

26. Marcone da Coopera�va Acobraz
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27. Deusimar da Coopera�va Recicle a Vida

28. CERTIFICAÇÃO LIXO ZERO - EVENTO "NA PRAIA 2018"

 

Dia 05/12: (LOCAL Camara Legisla�va do DF) Entrega à população do Documentário Cidades Lixo Zero – síntese dos pensamentos e casos de sucesso de
sustentabilidade e lixo zero implementados nos cinco con�nentes. Encerramento do evento.

Horário: 19h às 22h

Lançamento oficial do documentário – Cidades Lixo Zero -

Contendo uma síntese dos pensamentos de importantes especialistas internacionais e nacionais, a�vistas, pesquisadores e gestores de programas Lixo
zero implementados com excelência em cidades dos cinco con�nentes. O filme apresenta reflexões sobre os impactos da mudança do comportamento
social e individual em relação ao consumo e a responsabilidade sobre os resíduos gerados, através da abordagem de aspectos polí�cos, econômicos
ambientais, culturais e sociais. A obra foi gravada durante o Congresso Internacional Cidades Lixo Zero, realizado em junho de 2018, em Brasília,
momento em que �vemos a oportunidade de apresentar Brasília ao mundo

 

 

14. RESPONSABILIDADES ALINHADAS COM A SETUL/DF

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 compar�lhada do plano de mídia do evento, com a equipe da Subsecretaria de Promoção e Marke�ng da Secretaria de Estado do
Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal, visando à divulgação simultânea nas redes sociais;

4. 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;

5. 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 ;

6. Divulgação em telões, projetores e demais canais de comunicação disponíveis no evento – intervalos, início ou final das a�vidades – vídeos que
promovam o Des�no Brasília, fornecido pela equipe da Subsecretaria de Promoção e Marke�ng da Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e
Lazer do Distrito Federal;

7. 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;

8. 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; e

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

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

 

15. Demonstra�vo de Despesas - com referências

ETAPA Descrição
Unidade
de
Medida

Quan�dade Valor Unitário Valor Total REFERÊNCIAS

ETAPA 1 - Organização e produção do evento – pós produção e entregas

1.1 Contratação de serviços de gestão administra�va, financeira e curadoria para execução do projeto

1.1.1

Coordenação Administra�va e
Financeira - Profissional responsável
por coordenar todas as ro�nas
administra�vas e financeiras que
darão suporte ao projeto. Realiza o
arrolamento e arquivo racionalizado
de toda documentação, bem como o
Plano de Execução Financeira.
Atualiza e organiza a planilha do
projeto juntamente com o Ins�tuto.

diária 18  R$ 300,00  R$ 5.400,00 orçamentos

1.1.2 Assistente de administra�vo para o
projeto - apoio aos processos

diária 18  R$ 129,00  R$ 2.322,00 orçamentos

http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/recomendacoes/prodep/Recomendacao_Prodep_Proregs_2017_03.pdf
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administra�vos e de gestão do
projeto, bem como acompanhamento
da coordenação, dando suporte e
assistência a todas as a�vidades por
eles desempenhadas.

1.1.4

Consultoria especializada para
gestão global do projeto - Processo
de organização, curadoria e
montagem na elaboração de
conteúdo, relacionamento e
organização dos processos de
contratação dos prestadores de
serviços no projeto. Organização e
preparação de conteúdo técnico para
relatório final e entrega estrutura da
comprovação do objeto na
finalização. Atuação conjunta e
transversal com a coordenação
administra�va/financeira, jurídico e
contabilidade, afim de integrar aos
obje�vos e exigências do termo de
fomento com as necessidades
técnicas do projeto.

diária 18  R$ 300,00  R$ 5.400,00 orçamentos

1.1.5
Advogado - assessoria jurídica para
acompanhamento e execução dos
contratos referentes ao projeto.

serviço 1  R$ 3.457,00  R$ 3.457,00 orçamentos

1.1.6
Contador - Assessoria contábil para a
execução dos programas e
recolhimento de impostos devidos.

serviço 1   R$ 1.785,60  R$ 1.785,60 orçamentos

TOTAL  Etapa 1.1  R$ 18.365,40  

1.2 Promoção e Divulgação - criação e produção dos materiais

1.2.1

Adaptação da iden�dade visual
existente e criação de
peças, composto da criação das
seguintes peças para materiais a
serem confeccionados para o
projeto, considerando 10 artes
novas: banner para laterais do palco
(86x298cm), banner para auditório
com programação (1,00x2,00cm);
banner para oficinas IFB
(1,0x2,00cm); Banner ins�tucional
(1,00x2,00cm)/ Criação de 05 artes de
cartaz para totem sinalização
direcional (0,70x0,46cm); faixa para
grade externa do IFB (2,5x0,80cm)

serviço 1  R$ 8.000,00  R$ 8.000,00 orçamentos

1.2.2

Serviço especializado para adaptação
do Site do Congresso Cidades Lixo
Zero, para atender ao evento: será
projetado para permanecer a�vo
como plataforma de consulta de
informações importantes sobre o
tema atual do evento. Conteúdo
temporário: apresentação do evento,
programação, palestrantes e
inscrições. Conteúdo permanente:
apresentação do tema, banco de
informações, histórico, contato,
parceiros e informações afins. Inclui
arquitetura, layout, conteúdo e
implementação em plataforma wix -
inclui profissionais com experiência
para atualizações e manutenção
durante a vigência do projeto
(dez/18)

serviço 1  R$ 11.800,00  R$ 11.800,00 orçamentos

1.2.3

Vídeo documentário - Migração do
filme para o formato em DCP, DCP -
arquivo digital de qualidade definida
pela SMPTE (Society of Mo�no
Pictures and Television Enginiers).

serviço 1  R$ 8.000,00  R$ 8.000,00 orçamentos
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1.2.4 Criação das Peças para evento
Premiação A�tude Cidadã - Museu -
banner de entrada (1x2mt), projeção
de fundo de palco, Prêmio A�tude
Cidadã, Cer�ficado Lixo Zera
(tamanho A4)

serviço 1  R$ 4.051,00  R$ 4.051,00 orçamentos

1.2.5

Comunicação em Mídias Sociais -
FACEBOOK, TWITER, LINKEDIN, BLOG
(site) E INSTAGRAM: desenvolvimento
da estratégia e do conteúdo a ser
divulgado nas redes citadas. Inclui:
execução, criação de conteúdo e
layouts para posts; Estratégia e
execução de impulsionamento (não
inclui custos de mídia);
acompanhamento e respostas a
usuários; monitoramento e entrega
de relatórios periódicos;  Estratégia
de execução: Criação e adaptação e
atualização dos perfis, postagens de
teste sem frequência pré-
estabelecida; 08 posts no Facebook e
Instagram; 03 posts no LinkedIn;
Twiter 60 minutos por dia de
interação; cobertura parcial das
a�vidades durante os dias do evento. 
Criação e envio de 6 e-mails
marke�ng

serviço 1  R$ 15.500,00  R$ 15.500,00 proposta

1.2.6

Impulsionamento para redes sociais -
impulsionamento de postagem
durante 05 (cinco) dias com
es�ma�va de alcance total de 35.000
- 150.000 pessoas - comprovação por
meio do relatório de gestão do
Facebook e cópia do cartão de crédito
informando o valor

dia 5  R$ 1.000,00  R$ 5.000,00 orçamentos

1.2.7

Adesivo  SQS 113- tamanho A4,
190gr, cores só frente, vinil fosco- 
informa�vo para aplicação
nos cômodos de lixo por andar de
cada prédio (considerar média de 6
andares por prédio - 11 blocos x 6
andares x 04 plumadas/cada prédio =
média de 264 adesivos)

unidade 264  R$ 4,65  R$ 1.227,60 orçamentos

1.2.8

Adesivo  SQS 113  tamanho A4, 
190gr, cores só frente - vinil fosco -
informa�vo para aplicação
nos cômodos de lixo no térreo de
cada prédio da SQS 113 (considerar
11 blocos x 04 cômodos de coleta-
plumada = média de 44 unidades)

unidade 44  R$ 4,65  R$ 204,60 orçamentos

1.2.9

Painel para  SQS 113 - confecção em
lona vinílica tamanho 4x3mts,
acabamento em ilhós e instalação no
local - painel informa�vo do projeto
piloto na quadra - Território Lixo Zero

m² 12  R$ 41,48  R$ 497,76 orçamentos

1.2.10

Banners SQS 113 - confecção de 02
banners - tamanho 1,20 x 0,80 para
uso na SQS 113 - informa�vo do
projeto/ação tamanho 1,20 x 0,80, 
com fio e acabamento em bastão

unidade 2  R$ 65,00  R$ 130,00 orçamentos

1.2.11

Fundo de Palco - confecção de lona
vinílica com iden�dade do evento,
para instalação no IFBpara realização
da programação nos dias do evento. 
Medindo 02 placas de 4x1mt -
totalizando 8mts², com instalação em
estrutura metalon

m² 8  R$ 41,48  R$ 331,84 orçamentos

1.2.12 Totem Informa�vo está�co IFB -
confecção de cartaz para instalação
em totem já existente, es�lo cartaz,

unidade 6  R$ 2,12  R$ 12,72 orçamentos
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tamanho 0,70 x 0,46cm - gramatura
150gr

1.2.13

Banners para IFB- confecção de 03
banners - tamanho 1,20 x 0,80  - 
informa�vo do projeto/ação tamanho
1,20 x 0,80,  com fio e acabamento
em bastão

unidade 2  R$ 72,50  R$ 145,00 orçamentos

1.2.14

Adesivo -�po testeira lona vinílica -
para credenciamento na
programação técnica a ser realizada
no IFB  - instalação no Painel rús�co e
artesanal de paletes 2,78m x 2,42m

m² 5,2  R$ 47,50  R$ 247,00 orçamentos

1.2.15

Banner com programação -
Hall CLDF - confecção de 02 banners
com programação para uso na
entrada do cinema - tamanho 1,20 x
0,80,  com fio e acabamento em
bastão

unidade 2  R$ 65,00  R$ 130,00 orçamentos

1.2.16

Banner grande (�po backdrop)
MUSEU NACIONAL - confecção de
lona vinílica para cenário no evento
MUSEU - tamanho 4x3mt, com ilhós e
instalação no local

m² 12  R$ 41,48  R$ 497,76 orçamentos

1.2.17

Copos reuso – Copo ecológico em
plás�co, com impressão em serigrafia
2 cores - Permite subs�tuir 100% dos
copos descartáveis por reu�lizáveis,
contribuindo para o consumo
consciente e possibilitando a redução
de até 80% dos resíduos gerados.

unidade 2000  R$ 2,50  R$ 5.000,00 orçamentos

1.2.18

Cartucheira para eventos - CAPANGA
confeccionada em nylon 600, na cor
preta, nas medidas de 38cmX28cm,
com bolso sobreposto com divisórias
para 2bolsos/3caneteros, fechamento
superior em zíper médio e um cursor,
acabamento em viés de gorgurão,
cintura de fita de nylon regulado por
engates e regulador, impressão
serigráfica em uma cor de duas
logomarcas a serem apresentadas
apresentadas pelo cliente,
vetorizadas no Programa CorelDraw.

unidade 120  R$ 17,50  R$ 2.100,00 orçamentos

1.2.19

Sacola compostáveis, marca OEKO,
de bioplás�co compostável para
coleta sele�va de resíduos orgânicos
em geral.Medidas/formato 59 x 62
cm, capacidade nominal de 30 litros
ou de 6Kg; venda de pacotes com
100unidades cada; Saco de
bioplás�co compostável para coleta
sele�va de resíduos orgânicos; Saco
de bioplás�co feito de biomassa de
mandioca e milho; Se biodegradável
naturalmente sem deixar resíduos de
micro plás�co entre 15 e 21 dias, nas
condições ideais de compostagem;
De acordo com as normas técnicas da
ABNT e referências norma�vas
seguindo os critérios estabelecidos
pelas NBR 15.448-2/2008. Uso
exclusivo para descarte de resíduos
orgânicos: Restos de comida, cascas
de frutas, restos de legumes,
guardanapos usados, borra de café,
podas de jardim, palitos de madeira;
Des�no ideal: Compostagem.

pacote 15  R$ 118,00  R$ 1.770,00 orçamentos

1.2.20 Sacola compostáveis, marca OEKO,
de bioplás�co compostável para
coleta sele�va de resíduos orgânicos
domés�cos ou varejo e compras em

pacote 15  R$ 208,00  R$ 3.120,00 orçamentos
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geral.Medidas/formato 63 x 80 cm,
capacidade nominal de 50 litros ou
de 10Kg; venda de pacotes com
100unidades cada; Saco de
bioplás�co compostável para coleta
sele�va de resíduos orgânicos; Saco
de bioplás�co feito de biomassa de
mandioca e milho; Se biodegradável
naturalmente sem deixar resíduos de
micro plás�co entre 15 e 21 dias, nas
condições ideais de compostagem;
De acordo com as normas técnicas da
ABNT e referências norma�vas
seguindo os critérios estabelecidos
pelas NBR 15.448-2/2008. Uso
exclusivo para descarte de resíduos
orgânicos: Restos de comida, cascas
de frutas, restos de legumes,
guardanapos usados, borra de café,
podas de jardim, palitos de madeira;
Des�no ideal: Compostagem.

1.2.21

Sacola compostáveis, marca OEKO,
de bioplás�co compostável para
coleta sele�va de resíduos orgânicos
domés�cos ou varejo e compras em
geral.Medidas/formato 90 x 115cm,
capacidade nominal de 120 litros ou
de 25Kg; venda de pacotes com
100unidades cada; Saco de
bioplás�co compostável para coleta
sele�va de resíduos orgânicos; Saco
de bioplás�co feito de biomassa de
mandioca e milho; Se biodegradável
naturalmente sem deixar resíduos de
micro plás�co entre 15 e 21 dias, nas
condições ideais de compostagem;
De acordo com as normas técnicas da
ABNT e referências norma�vas
seguindo os critérios estabelecidos
pelas NBR 15.448-2/2008. Uso
exclusivo para descarte de resíduos
orgânicos: Restos de comida, cascas
de frutas, restos de legumes,
guardanapos usados, borra de café,
podas de jardim, palitos de madeira;
Des�no ideal: Compostagem.

pacote 15  R$ 389,00  R$ 5.835,00 orçamentos

TOTAL Etapa 1.2  R$ 73.601,72  

1.3 Contratação de serviços de estrutura, audiovisual, equipamento, montagem, logís�ca e gráfica

1.3.1

Tenda 10x10mts - SQS 113 -  locação
de estrutura medindo 10,00 x 10,00
mts - 4 águas com armação em ferro
quadrado galvanizado dotadas com
calhas metálicas e reves�da em lona
de PVC Branca an�-chama, com
altura mínima de 3 metros e máxima
de 4 metros de seus pés de
sustentação, estaqueadas com cabos
de aço e estacas arredondadas de no
mínimo 40 cm de profundidade,
fechamento de 01 lado - incluso ART
e aterramentos conforme exigências
legais

unidade 1  R$ 512,50  R$ 512,50 orçamentos

1.3.2

Instalação Elétrica - serviço de
instalação elétrica para suportar
evento pequeno porte - 100m² com
cabeamento, pontos de energia e
instalação para projeção, computador
e sonorização básica. Incluir ART e
eventuais exigências legais

serviço 1  R$             2.940,00  R$                     2.940,00 orçamentos

1.3.3 Sonorização completa - SQS 113 -
para atender 01 dia de evento
aberto/externo, com palestras e
oficinas, sob cobertura específica,

serviço 1  R$ 459,00  R$ 459,00 orçamentos
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mínimo de 02 caixas de som, mesa de
áudio 16 canais, microfones sem fio,
cabeamento necessário para atender
tenda 10x10mts - com técnico
operacional e todos equipamentos e
cabos para o funcionamento,
projeção e sonorização para
ambiente até 150 pessoas. incluir ART
e exigências legais para eventos
outdoor.

1.3.4

Piso �po deck (ou similar suspenso
no chão)- locação de piso em madeira
�po DECK ou similar, para instalação
no interior da tenda 10x10mt, com
módulos de 1,00x1,00 - total de
100m²

m² 100  R$ 27,62  R$ 2.762,00 orçamentos

1.3.5

Cadeiras e Mesas - SQS 113 -locação
de jogos cadeiras e mesas plás�co
branca limpa - suporta acima de
150kg- sem braço

unidade 15  R$ 5,20  R$ 78,00 orçamentos

1.3.6

Notebook - locação de 01 Notebook
para o dia 01/12 (SQS 113) e 03/12
(Museu); 04 notebooks para atender
os dias 29 e 30/11 para projeção nas 
salas IFB, 01 Notebook para
secretaria/credenciamento durante
03 dias (IFB) -  todos com
configuração aproximada de: corei5,
4 geração com 4gb de memória e HD
de 1 TB, placa de rede wifi, ou similar

diária 13  R$ 149,75  R$ 1.946,75 orçamentos

1.3.7

Projetor IFB, SQS 113 e Museu -
01Projetorer mul�mídia 3000
ansilumens para os três ambientes
em datas dis�ntas, técnico

diária 4  R$ 143,92  R$ 575,68 orçamentos

1.3.8

Tela de projeção 200" - IFB, SQS 113
e Museu - 01 tela 200" com estrutura
de suporte de chão para os 3
ambientes  em datas dis�ntas

diária 4  R$ 101,66  R$ 406,64 orçamentos

1.3.9

Box truss - SQS 113 e Museu - Q-15
- locação de duas estruturas box trus
com medida 3,0X 4,0mt para
instalação de lona vinílica (painel e
fundo palco)

metro 24  R$ 42,00  R$ 1.008,00 orçamentos

1.3.10

Púlpito - Museu- em acrílico 10MM
transparente com colagem e recorde
a laser medindo 0,39 de
profundidade , 0,870 de largura e
1,14m de altura para u�lização no dia
03/12

diária 1  R$ 120,00  R$ 120,00 orçamentos

1.3.11
Mesa Bistrô - Museu - mesa em
madeira de demolição de vime  com
90 cm de altura para coquetel museu

unidade 10  R$ 30,00  R$ 300,00 orçamentos

1.3.12

Banquetas - Museu: com assento em
madeira de demolição para coquetel,
mínimo de 1mt altura, pés de ferro -
assento tam. 0,5x0,50cm

unidade 36  R$ 21,50  R$ 774,00 orçamentos

1.3.13

Arranjo pequeno - Museu -
ornamentais tamanho pequeno,
aproximadamente 20 cm, com caxepô
(diversas flores e ramagens) para
bistrô no coquetel 

unidade 10  R$ 30,00  R$ 300,00 orçamentos

1.3.14

Mesa redonda - Museu - de 8 lugares
com pés removíveis de ferro com
toalha adamascada, para apoio de
copo no coquetel - diâmetro do
tampão em madeira tam. 1,10mts

unidade 6  R$ 60,00  R$ 360,00 orçamentos

1.3.15 Microfone - Museu - 02 microfones unidade 2  R$ 60,00  R$ 120,00 orçamentos
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sem fio, de mão, UHF com pilhas, �po
shure MXT para uso no auditório do
Museu

1.3.16

Sonorização completa - Museu -  04
caixas de som, mesa de áudio 16
canais, cabeamento necessário para
coquetel 250 pessoas

diária 1  R$ 459,00  R$ 459,00 orçamentos

1.3.17

Mesas de canto em madeira de
demolição e tampo de vidro medindo
70 x 50 cm para lounges, sendo 6
unidades para o IFB (dias 29 e 30/11)
e 2 unidades para o coquetel
do Museu -  dia 03/12

diária 14  R$ 65,00  R$ 910,00 orçamentos

1.3.18

Mesa de centro com pé cromado e
com tampo de vidro medindo 80 x 40
cm para lounge 6 unidades para o
IFB (dias 29 e 30/11)e 2
unidades para o coquetel do Museu -
dia 03/12

diária 14  R$ 39,50  R$ 553,00 orçamentos

1.3.19

Almofadas decora�vas para lounge
no IFB e Museu (dias 29 e 30/11 e
03/12) - média de 10 por espaço/dia,
tamanho mínimo de 30x30cm

diária 30  R$ 26,33  R$ 789,90 orçamentos

1.3.20

Arranjo baixo - ornamentais tamanho
médio, aproximadamente 25cm, com
caxepô (diversas flores e ramagens)
para coquetel Museu (03/12) para
mesa de apoio e lounge no IFB (29 e
30/11)

unidade 10  R$ 80,00  R$ 800,00 orçamentos

1.3.29

Vasos com samambaias -
IFB  naturais para decoração do
evento - samambaia americana
ornamental média para uso painel
ver�cal  decora�vo

unidade 20  R$ 25,00  R$ 500,00 orçamentos

1.3.21

Mesa em fórmica branca - IFB-  4
(quatro) unidade para os dias 29 e
30/11 - Mesas em fórmica branca,
medindo 1,00m x 0,60cms x 0,76cm
para credenciamento.

diária 8  R$ 95,00  R$ 760,00 orçamentos

1.3.22

Painel rús�co (IFB) -produção e
instalação de painel artesanal de
paletes tamanho 2,78m x 2,42m  -
dias 29 e 30/11

diária 2  R$ 1.200,00  R$ 2.400,00 orçamentos

1.3.23
Sofás IFB - 2 Sofás de 2 lugares
madeira de demolição para lounge e
sala vip dias 29 e 30/11

diária 4  R$ 40,00  R$ 160,00 orçamentos

1.3.24
Sofá - IFB - 2 sofás de 3 lugares para o
evento do IFB  para montagem de
lounges - dias 29 e 30/11

diária 4  R$ 40,00  R$ 160,00 orçamentos

1.3.25

Poltronas -IFB - 6 poltronas em
madeira de demolição para palco e
montagem de lounges - dias 29 e
30/11

diária 12  R$ 46,80  R$ 561,60 orçamentos

1.3.26

Mesa redonda -IFB - 02
mesas madeira demolição ou rús�ca
(redonda com 1,6m diâmetro) - dias
29 e 30/11

diária 4  R$ 175,33  R$ 701,32 orçamentos

1.3.27
Mesa retangular -IFB - 02
mesas madeira demolição ou rús�ca
medindo 3m - dias 29 e 30/11

diária 4  R$ 64,20  R$ 256,80 orçamentos

1.3.30 Rádio de Comunicação- IFB - Rádio
HT para  comunicação  com
carregadores, bateria, fone com
alcance de 3km em local fechado - 6

diária 24  R$ 45,00  R$ 1.080,00 orçamentos
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aparelhos para os dias 29 e 30/11;
dias 01 e  03/12

1.3.31

Carpete decora�vo para 02 lounges,
sendo 02 dias no IFB e 02 lounges
no MUSEU somente 01 dia (�po
tapete)

m² 24  R$ 22,00  R$ 528,00 orçamentos

1.3.32

Ex�ntor ABC -Museu (06) e IFB(4)-
Uso múl�plo para as classes A, B e C
u�lizam Monofosfato de Amônia
siliconizado como agente ex�ntor. O
agente pó ABC isola quimicamente os
materiais combus�veis de classe A ,
derretendo e aderindo à super�cie do
material em combustão. Atua
abafando e interrompendo e reação
em cadeia de incêndios da classe B.
Não é condutor de eletricidade.
Devido à sua fácil operação e uso
universal, os ex�ntores ABC são
indicados para proteção residencial e
comercial, com aplicações para a
indústria. Na quan�dade de 10
ex�ntores

diária 10  R$ 45,50  R$ 455,00 orçamentos

TOTAL Etapa 1.3  R$ 23.737,19  

1.4 Contratação de equipe de apoio e serviços básicos necessários para o evento

1.4.4

Fotógrafo - 01 (um) fotógrafo;
Registrar todas as ações e
programação do projeto, com entrega
do material em formato digital e
direito de uso de imagem.
Profissionais especializados para
trabalhar como Fotografo, com
experiência comprovada em registro
de eventos para atendimento na
montagem, execução e desmontagem
do evento. Registro diário do
conjunto de a�vidades em todos os
dias de ações do projeto

diária 5  R$ 518,75  R$ 2.593,75 orçamentos

1.4.5

Limpeza (IFB) - profissionais
uniformizados e devidamente
iden�ficados por crachá durante o
evento com material de limpeza
incluso profissional treinado com
material completo para limpeza (06
pessoas IFB/dia durante 02 dias + 06
pessoas Museu/dia, durante 01 dia +
06 pessoas SQS113/dia, durante 01
dia)

diária 24  R$163,00  R$ 3.912,00 orçamentos

1.4.6

Segurança - seguranças devidamente
uniformizados e dispostos da
seguinte forma: 02 seguranças
diurnos no IFB dias 29 e 30/11, 06
seguranças para o evento do MUSEU,
dia 03/12 e 06 seguranças para o
evento SQS113, dia 05/12. Os
serviços serão prestados conforme
determina a legislação que regula os
serviços especiais de vigilância e
segurança.

diária 16  R$ 172,45  R$ 2.759,20 orçamentos

1.4.7 Brigadista - 02 (dois) brigadistas
uniformizados e devidamente
iden�ficados durante o evento no IFB
dias 29 e 30/11,  para o evento do
MUSEU, dia 03/12 e para o evento
SQS113, dia 05/12. Os serviços serão
prestados conforme determina a
legislação que regula os serviços
especiais de Brigada Par�cular de
Combate a Incêndios, Norma Técnica
Nº. 007/2011DST - CBMDF.
Profissional treinado e reciclado em

diária 8  R$ 177,73  R$ 1.421,84 orçamentos
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academia de formação autorizada
pelo CBMDF

TOTAL Etapa 1.4  R$ 10.686,79  

1.5 Contratação de Empresas Especializadas - Produção de Eventos, Consultoria e Educação Especializada  

1.5.1

Empresa especializada na
organização e produção de
eventos com experiência comprovada
em todas as etapas de um evento.
Contratação de empresa organizadora
de eventos para organização,
produção, execução e pós produção,
acompanhamento de prazos, com
matriz de responsabilidade de
fornecedores com controle de prazos
e metas, inspeção de serviços,
supervisão de montagem e
desmontagem, gerenciamento de
logís�ca e produção dos palestrantes
e convidados (durante e pós evento),
controle de qualidade de todos os
serviços prestados. Execução das
tarefas logís�cas inerentes à
organização e execução do evento,
tais como apoio técnico e de pessoal
de apoio. Na equipe deverá sempre
estar presente o supervisor, o
coordenador de logís�ca e
coordenador de montagem,atuando
em regime de dedicação exclusiva à
programação prevista para o evento.

serviço 1  R$ 17.500,00  R$ 17.500,00 orçamentos

1.5.2

Contratação da empresa
especializada SUPEREFICIENTE -
Acessibilidade e braille - para
realização das oficinas/palestras dos
Jogos Inclusivos (ODS Board
Game) Capacitação e Metodologia:
Atender alunos e pessoas com ou
sem deficiência no formato aprender
brincando de forma coopera�va e
inclusiva por meio de Jogos Lógicos
de Tabuleiro para que possam
aprender as várias técnicas, tá�cas e
estratégias da compe�ção,
cooperação e inclusão no mesmo
jogo de tabuleiro. A metodologia
consiste em realizar a capacitação dos
professores/mediadores com
palestras, oficinas,
a�vidades/dinâmicas. Dinâmicas e
Torneios: Os alunos/par�cipantes
terão um torneio entre todos com
premiação de jogos para os
vencedores. Mul�plicação e
Cooperação: Durante as palestras,
oficinas e cursos os
professores/mediadores serão
capacitados a u�lizar os jogos no
formato compe��vo, inclusivo,
coopera�vo,  estratégico e
sustentável para que todos repliquem
com facilidade e de tal forma que
possam, no futuro, inclusive, criar
suas próprias regras e metodologias
com base nos  jogos de tabuleiro,
coopera�vos e inclusivos da
Supereficiente, incluso
palestrante/moderador + materiais
para realização das
dinâmicas/treinamentos: como
tabuleiro, folheteria e afins

serviço 4  R$ 3.500,00  R$ 14.000,00 orçamentos

1.5.3 Contratação de empresa
especializada em capacitação sobre
projetos ambientais e a�vidades de
educação ambiental- ALIQUAM

serviço 2  R$ 6.290,00  R$ 12.580,00 orçamentos
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SOLUÇÕES EM MEIO AMBIENTE, para
realização de 02 oficinas (duração
média de 02h) - ênfase nos
temas reu�lização de alimentos e
alimentação saudável + hortas
residenciais, com foco na
educação/sensibilização da
comunidade envolvida no Território
Lixo Zero SQS 113 e no workshop no
IFB- considerar também a
disponibilização de materiais e
insumos básicos para os exercícios
prá�cos envolvidos na metodologia
de hortas residenciais e
reaproveitamento de alimentos.
(abertas ao público, vagas limitadas
de 20  e 15 pessoas, incluso material
teórico e material para prá�ca -
duração es�mada de 02h). Inclui 02
palestras com profissionais com
formação na área e experiência
comprovada.

1.5.4

Contratação de empresa
especializada em capacitação sobre
gerenciamento de resíduos(IFB e
SQS113)- NOVO RIO AMBIENTAL
-  para realização da 01 oficina 
"Gerenciamento global de resíduos,
transformando seu território em
des�no sustentável" (ação  SQS
113) ,  incluso os materiais e insumos
necessários para a montagem de uma
estrutura de compostagem real a ser
doada posteriormente para a SQS
113, como ação de intervenção
prá�ca no território considerada
indutor do processo de
responsabilidade compar�lhada na
comunidade. (aberta ao público,
vagas limitadas de 20 pessoas, incluso
material para prá�ca - duração
es�mada de 03h - debates e
prá�ca).Realização de 04 Oficinas de
Compostagem (workshop IFB),
considerando conteúdo teórico com
prá�ca, inclui materiais e utensílios
para prá�ca, duração de 02hs -
gratuita e vagas limitadas por oficina
de 10 pessoas - total de pessoas
atendidas 40. Para execução dos
serviços, serão des�nados
profissionais com formação na área,
pós graduação e experiência
comprovada por mais 05 anos no
setor. Realização de exercícios
prá�cos sobre compostagem e reuso
de resíduos sólidos (economia
circular).  Realização de 02 Oficinas
de Marcenaria para Madeira Plás�ca
(workshop IFB), considerando
conteúdo teórico com prá�ca, inclui
materiais e utensílios para prá�ca,
duração de 02hs - gratuita e vagas
limitadas por oficina de 15 pessoas -
total de pessoas atendidas 30. Para
execução dos serviços, serão
des�nados profissionais com
formação na área, pós graduação e
experiência comprovada por mais 05
anos no setor. Realização de
exercícios prá�cos sobre
compostagem e reuso de resíduos
sólidos (economia circular).

palestras 7  R$ 7.249,00  R$ 50.743,00 orçamentos

1.5.5 Contratação de serviços
de consultoria especializada para
elaboração do documento técnico
norteador "GUIA PRÁTICO: 

serviço 1 R$ 35.260,00  R$ 35.260,00 orçamentos
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TERRITÓRIOS LIXO ZERO –  RUMO
AO DESENVOLVIMENTO DE
DESTINOS SUSTENTÁVEIS". Este
documento trará a análise e
compilação das melhores prá�cas em
gestão de resíduos e gestão de
des�nos com prá�cas sustentáveis
em destaque no cenário regional e
nacional, dando ênfase à
responsabilidade compar�lhada nas
ações e ganhos sociais, econômicos e
ambientais, especialmente vinculados
aos des�nos turís�cos. Trará como
cerne, uma metodologia prá�ca,
facilmente exequível, orientada por
meio de infográficos contendo
técnicas, ferramentas e prá�cas
adequadas para a realidade regional,
com foco nos conceitos de
desenvolvimento social e econômico,
priorizando as a�vidades para as
quais Brasília já tem vocação
consolidada (economia cria�va,
turismo, esporte, cultura, design e
inovação). O obje�vo é elaborar um
documento contendo as diretrizes
que possam subsidiar e orientar
indivíduos e/ou grupos de indivíduos
sobre como aplicar a metodologia e
transformar seu território em um
"Território Lixo Zero", a ser cer�ficado
e reconhecimento por sua eficiência e
sustentabilidade, com base nos
princípios do Ins�tuto Lixo Zero Brasil.
Deve envolver equipe mul�disciplinar
com, mínimo de 03 profissionais,
durante 20 dias, com experiência nas
áreas de: Turismo, Meio Ambiente,
Sustentabilidade, Gestão de Resíduos,
Marke�ng, Arquitetura/Engenharia
sustentável e/ou temas correlatos. O
trabalho deverá considerar os
resultados apresentados durante o
evento e considerar prá�cas
inclusivas. Prazo de entrega: 20 dias -
Formato de entrega: digital e com
design personalizado com iden�dade
do evento

1.5.6

Aplicação do ques�onário de
“Pesquisa de Opinião” ,
considerando o preenchimento on-
line atendimento de 50 pessoas/dia,
no período das ações do evento,
somando um total mínimo de 250
unidades/entrevistas no período -
conforme inscritos nas oficinas.
Elaboração do relatório final
contendo análise e resultados gerais
da pesquisa.  Profissionais
uniformizados com camisetas e
crachás de iden�ficação, materiais de
pesquisa (pranchetas e ques�onários
impressos) composta por 01 (um)
supervisor técnico e 02 (dois)
pesquisadores em campo
considerando turnos de 08 horas por
dia

serviço 1  R$ 3.950,00  R$ 3.950,00 orçamentos

TOTAL Etapa 1.5  R$ 134.033,00  

1.6 Contratação de empresa para intermediação dos serviços logís�cos de compra de passagem, contratação de hotel, transporte terrestre

1.6.1 Hospedagem - 1 quarto duplo para
u�lização nos dois dias 25/11 e 02/12
- área central (asa sul ou norte,
próximo ao evento) - 4 estrelas -
HOSPEDES:  Nelson Moreira Silva
Junior e Lucio Yoshiriro Hachioka

diária 7  R$ 236,81  R$ 1.657,67 orçamentos
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1.6.2

Hospedagem - 1 quarto duplo para
u�lização nos dias 03/12 a 08/12 -
área central (sul ou norte, próximo ao
evento) - 4 estrelas - HOSPEDES:
MATEUS IAHNIG PEÇANHA, RODRIGO
SABATINI

diária 5  R$ 236,81  R$ 1.184,05 orçamentos

1.6.3

Hospedagem - 2 quartos duplos para
u�lização nos dias  04/12 a 05/12 -
área central (sul ou norte, próximo ao
evento) - 4 estrelas - HOSPEDES: 
BIANCA SILVA PULICE, CHARLES
CESCONETTO

diária 4  R$ 236,81  R$ 947,24 orçamentos

1.6.4

Passagem nacional -
Florianópolis/Brasília/Florianópolis - 4
passageiros trecho ida e volta, com
taxas e 01 bagagem para despachar -
BIANCA SILVA PULICE, CHARLES
CESCONETTO, MATEUS IAHNIG
PEÇANHA, RODRIGO SABATINI

trecho 8  R$ 1.100,00  R$ 8.800,00 orçamentos

1.6.5

Passagem nacional
- Guarulhos/Brasília/Guarulhos - 02
passageiros -  2 trechos ida e volta,
com taxas e 01 bagagem para
despachar - Nelson Moreira Silva
Junior e Lucio Yoshiriro Hachioka

trecho 4  R$ 400,00  R$ 1.600,00 orçamentos

1.6.6
Auxílio alimentação para convidados
e palestrantes - alimentação fora do
lar

unidade 24  R$ 72,50  R$ 1.740,00 orçamentos

1.6.7

Transporte - Locação de van com  ar
condicionado, motorista, diárias de
08h, durante o período do evento -
29/11 a 05/12 - para atendimento à
equipe operacional e logís�ca de
materiais entre os locais do evento

diárias 8  R$ 450,00  R$ 3.600,00 orçamentos

TOTAL Etapa 1.6  R$ 19.528,96  

1.7
Contratação de serviços de Alimentação

 

1.7.1

Coffee break (SQS113)-serviço no dia
01/12, ação na superquadra 113 -
considerando 150pessoas. Incluindo:
para ambos considerar mínimo de: 02
�pos de sanduiche natural, 05 �pos
de salgados assados/fritos, torta
salgada, 03 �pos frutas, Pe�t four
variados, pão de queijo, outros
similares, contendo também agua,
refrigerante (zero e normal), 02 �pos
de suco - considerarutensílios e
descartáveis
sustentáveis (biodegradáveis) para
oferecer o serviço, equipe de apoio e
entrega/re�rada nos locais.

unidade 150 R$ 16,80 R$ 2.520,00 orçamentos

1.7.1 Coffee break (IFB)- serviço de coffee
break especial com produtos do
CERRADO para atender total de 720
pessoas por 02 dias da seguinte
forma: dias  29 e 30/11, das 10hr às
10hr20 para 250 pessoas por dia e as
16h para 60 pessoas por dia -
considerar equipe de apoio e
entrega/re�rada nos locais. Inclui:
Quitanda salgada (Pão de queijo ou
biscoito de queijo; Palito de baru com
cebola e com pimenta; Baguetes com
pães artesanais de farinhas do
cerrado; Pesto de folha de cenoura e
manjericão com baru, requeijão e
folhas verdes,  Patê de pequi, cenoura
ralada e requeijão; Salgadinhos

unidade 770 R$ 16,80 R$ 12.936,00 orçamentos
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assados (Empadinha de frango com
pequi, Folhado de castanha do brasil
com massa de jatobá, Religiosa de
palmito com massa de babaçu,
Croissant de umbu com queijo, Tortas
de legumes (1 �po por apresentação),
Frango palmito e azeitona, Queijo e
presunto); Quitanda DOCE (Biscoitos
(2 variedades por apresentação,
sendo: Amanteigados de buri�;
Amanteigados de pequi,
Amanteigados de babaçu,
Amanteigados de jatobá, Cooquies de
baru com aveia e mel) - Bolos (2
variedades por apresentação, sendo:
Baru com cacau orgânico, Bolo de
mandioca com queijo (sem glúten),
Bolo de arroz com buri� (sem glúten
e sem lactose), FRUTAS: Melão,
melancia, abacaxi, goiaba e
morango.- BEBIDAS: Sucos de fruta (3
variedades por apresentação,
podendo escolher: Ara�cum,
Mangaba, Coquinho azedo, Cagaita,
Caju, Maracujá, Acerola, Café
agroecológico

1.7.2

Água para palco (IFB)- Serviço de
fornecimento de água mineral em
garrafas de 500 ml para palestrante e
convidados, sendo 25 garrafas por dia
totalizando 50 garrafas nos 2 dias de
evento no IFB. Valor unitário
referente a garrafa de água.

unidade 50  R$ 2,65  R$ 132,50 orçamentos

 

Contratação de equipe de 13
GARÇONS para coquetel MUSEU,
com serviço de maitre  e 02 copeiras
para atender 250 pessoas, durante 01
evento

diária 15  R$ 138,75  R$ 2.081,25 orçamentos

1.7.3

Coquetel volante (Museu) - Canapés
e Finger Food, 08 opções, salgados 12
opções, água sem gás, coquetel de
frutas sem alcool, sucos e refrigerante
normal e zero 

unidade 300  R$ 50,00  R$ 15.000,00 orçamentos

TOTAL Etapa 1.7  R$ 32.669,75  

TOTAL R$ 313.072,81  

 

 

 

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

Meta Etapa/Fase Especificação
Duração Mês

Início Término

1

Organização: pré produção, produção e pós 29/NOV/18 15/DEZ/18

1 Contratação de serviços de gestão administra�va, financeira e curadoria para execução do projeto 29/NOV/18 15/DEZ/18

2 Promoção e Divulgação - criação e produção dos materiais 29/NOV/18 15/DEZ/18

3 Contratação de serviços de estrutura, audiovisual, equipamento, montagem, logís�ca  e gráfica 29/NOV/18 05/DEZ/18

4 Contratação de equipe de apoio e serviços básicos necessários para o evento 29/NOV/18 05DEZ/18

5 Contratação de Empresas Especializadas - Produção de Eventos, Consultoria e Educação Especializada. 29/NOV/18 15/DEZ/18

6 Contratação de empresa para intermediação dos serviços logís�cos de compra de passagem,
contratação de hotel, transporte terrestre 29/NOV/18 05/DEZ/18

7 Contratação de serviços de alimentação 29/NOV/18 05/DEZ/18
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17. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Meta Etapa Descrição CONCEDENTE CONVENENTE

1

Organização: pré produção, produção e pós

1 Contratação de serviços de gestão administra�va, financeira e curadoria para execução do projeto R$ 18.365,40 R$ 0,00

2 Promoção e Divulgação - criação e produção dos materiais R$ 73.601,72 R$ 0,00

3 Contratação de serviços de estrutura, audiovisual, equipamento, montagem, logís�ca  e gráfica R$ 23.737,19 R$ 0,00

4 Contratação de equipe de apoio e serviços básicos necessários para o evento R$ 10.686,79 R$ 0,00

5 Contratação de Empresas Especializadas - Produção de Eventos, Consultoria e Educação Especializada. R$
134.033,00 R$ 0,00

6 Contratação de empresa para intermediação dos serviços logís�cos de compra de passagem,
contratação de hotel, transporte terrestre R$ 19.528,96 R$ 0,00

7 Contratação de serviços de alimentação R$ 32.669,75 R$ 0,00

TOTAL R$312.622,81 R$ 0,00

 

18. PLANO DE APLICAÇÃO

CÓDIGO Especificação Total

33.50.41 Contratação de serviços de gestão administra�va, financeira e curadoria para execução do projeto R$ 18.365,40

33.50.41 Promoção e Divulgação - criação e produção dos materiais R$ 73.601,72

33.50.41 Contratação de serviços de estrutura, audiovisual, equipamento, montagem, logís�ca  e gráfica R$ 23.737,19

33.50.41 Contratação de equipe de apoio e serviços básicos necessários para o evento R$ 10.686,79

33.50.41 Contratação de Empresas Especializadas - Produção de Eventos, Consultoria e Educação Especializada. R$
134.033,00

33.50.41 Contratação de empresa para intermediação dos serviços logís�cos de compra de passagem, contratação de hotel,
transporte terrestre R$ 19.528,96

33.50.41 Contratação de serviços de alimentação R$ 32.669,75

TOTAL R$
312.622,81

 

19. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

META ETAPA DESCRIÇÃO Novembro/18

1

Organização: pré produção, produção e pós

1.1 Contratação de serviços de gestão administra�va, financeira e curadoria para execução do projeto R$ 18.365,40

1.2 Promoção e Divulgação - criação e produção dos materiais R$ 73.601,72

1.3 Contratação de serviços de estrutura, audiovisual, equipamento, montagem, logís�ca  e gráfica R$ 23.737,19

1.4 Contratação de equipe de apoio e serviços básicos necessários para o evento R$ 10.686,79

1.5 Contratação de Empresas Especializadas - Produção de Eventos, Consultoria e Educação Especializada. R$ 134.033,00

1.6 Contratação de empresa para intermediação dos serviços logís�cos de compra de passagem, contratação de hotel,
transporte terrestre R$ 19.528,96

1.7 Contratação de serviços de alimentação R$ 32.669,75

VALOR TOTAL DO PROJETO R$ 312.622,81

 

20. PLANILHA GLOBAL / RECEITAS E DESPESAS
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ETAPA Descrição Unidade
de
Medida

Quan�dade Valor Unitário Valor Total FONTES

ETAPA 1 - Organização e produção do evento – pós produção e entregas

1.1 Contratação de serviços de gestão administra�va, financeira e curadoria para execução do projeto

1.1.1

Coordenação Administra�va e
Financeira - Profissional
responsável por coordenar todas
as ro�nas administra�vas e
financeiras que darão suporte ao
projeto. Realiza o arrolamento e
arquivo racionalizado de toda
documentação, bem como o Plano
de Execução Financeira. Atualiza e
organiza a planilha do projeto
juntamente com o Ins�tuto.

diária 18  R$                300,00  R$                     5.400,00 TF

1.1.2

Assistente de administra�vo para
o projeto - apoio aos processos
administra�vos e de gestão do
projeto, bem como
acompanhamento da
coordenação, dando suporte e
assistência a todas as a�vidades
por eles desempenhadas.

diária 18  R$                129,00  R$                     2.322,00 TF

1.1.3

Assistente de Produção e
Curadoria - profissional
especializado na produção de
eventos temá�cos/técnicos,
desempenhando a função de
relacionamento com as empresas
técnicas especializadas para
seleção dos palestrantes e
conteúdos adequados ao evento.
Definição do line up e
mapeamento das necessidades.
Gestão de todo o processo de
produção das palestras, garan�a
da execução do cronograma
conforme validação com o
ins�tuto.

serviço 1  R$                1.372,81 R$                       1.372,81 OF

1.1.4

Consultoria especializada para
gestão global do projeto -
Processo de organização,
curadoria e montagem na
elaboração de conteúdo,
relacionamento e organização dos
processos de contratação dos
prestadores de serviços no
projeto. Organização e preparação
de conteúdo técnico para relatório
e entrega estrutura da
comprovação do objeto na
finalização. Atuação conjunta e
transversal com a coordenação
administra�va/financeira, jurídico
e contabilidade, afim de integrar
aos obje�vos e exigências do
termo de fomento com as
necessidades técnicas do projeto.

diária 18  R$                300,00  R$                     5.400,00 TF

1.1.5

Advogado - assessoria jurídica
para acompanhamento e execução
dos contratos referentes ao
projeto.

serviço 1  R$                3.457,80  R$                     3.457,80 TF

1.1.6

Contador - Assessoria contábil
para a execução dos programas e
recolhimento de impostos
devidos.

serviço 1  R$               1.785,60  R$                    1.785,60 TF

TOTAL  Etapa 1.1  R$                  19.738,21  

1.2 Promoção e Divulgação - criação e produção dos materiais
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1.2.1 Adaptação da iden�dade visual
existente e criação de
peças, composto da criação das
seguintes peças para materiais a
serem confeccionados para o
projeto, considerando 10 artes
novas: banner para laterais do
palco (86x298cm), banner para
auditório com programação
(1,00x2,00cm); banner para
oficinas IFB (1,0x2,00cm); Banner
ins�tucional (1,00x2,00cm)/
Criação de 05 artes de cartaz para
totem sinalização direcional
(0,70x0,46cm); faixa para grade
externa do IFB (2,5x0,80cm)

serviço 1  R$             8.000,00  R$                     8.000,00 TF

1.2.2

Serviço especializado para
adaptação do Site do Congresso
Cidades Lixo Zero, para atender ao
evento: será projetado para
permanecer a�vo como
plataforma de consulta de
informações importantes sobre o
tema atual do evento. Conteúdo
temporário: apresentação do
evento, programação, palestrantes
e inscrições. Conteúdo
permanente: apresentação do
tema, banco de informações,
histórico, contato, parceiros e
informações afins. Inclui
arquitetura, layout, conteúdo e
implementação em plataforma wix
- inclui profissionais com
experiência para atualizações e
manutenção durante a vigência do
projeto (dez/18)

serviço 1  R$          11.800,00  R$                   11.800,00 TF

1.2.3

Vídeo documentário - Migração
do filme para o formato em DCP,
DCP - arquivo digital de qualidade
definida pela SMPTE (Society of
Mo�no Pictures and Television
Enginiers).

serviço 1  R$             8.000,00  R$                     8.000,00 TF

1.2.4

Criação das Peças para evento
Premiação A�tude Cidadã - Museu
- banner de entrada (1x2mt),
projeção de fundo de palco,
Prêmio A�tude Cidadã, Cer�ficado
Lixo Zera (tamanho A4)

serviço 1  R$             4.051,00  R$                     4.051,00 TF

1.2.5

Comunicação em Midias Sociais -
FACEBOOK, TWITER, LINKEDIN,
BLOG (site) E INSTAGRAM:
desenvolvimento da estratégia e
do conteúdo a ser divulgado nas
redes citadas. Inclui: execução,
criação de conteúdo e layouts para
posts; Estratégia e execução de
impulsionamento (não inclui
custos de mídia);
acompanhamento e respostas a
usuários; monitoramento e
entrega de relatórios periódicos; 
Estratégia de execução: Criação e
adaptação e atualização dos perfis,
postagens de teste sem frequência
pré-estabelecida; 08 posts no
Facebook e Instagram; 03 posts no
LinkedIn; Twiter 60 minutos por
dia de interação; cobertura parcial
das a�vidades durante os dias do
evento.  Criação e envio de 6 e-
mails marke�ng

serviço 1  R$          15.500,00  R$                   15.500,00 TF

1.2.6 Impulsionamento para redes
sociais - impulsionamento de

dia 5  R$             1.000,00  R$                     5.000,00 TF
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postagem durante 05 (cinco) dias
com es�ma�va de alcance total de
35.000 - 150.000 pessoas -
comprovação por meio do
relatório de gestão do Facebook e
cópia do cartão de crédito
informando o valor

1.2.7

Adesivo  SQS 113- tamanho A4,
190gr, cores só frente, vinil fosco- 
informa�vo para aplicação
nos cômodos de lixo por andar de
cada prédio (considerar média de
6 andares por prédio - 11 blocos x
6 andares x 04 plumadas/cada
prédio = média de 264 adesivos)

unidade 264  R$                     4,65  R$                     1.227,60 TF

1.2.8

Adesivo  SQS 113  tamanho A4, 
190gr, cores só frente - vinil fosco -
informa�vo para aplicação
nos cômodos de lixo no térreo de
cada prédio da SQS 113
(considerar 11 blocos x 04
cômodos de coleta-plumada =
média de 44 unidades)

unidade 44  R$                     4,65  R$                        204,60 TF

1.2.9

Painel para  SQS 113 - confecção
em lona vinílica tamanho 4x3mts,
acabamento em ilhós e instalação
no local - painel informa�vo do
projeto piloto na quadra -
Território Lixo Zero

m² 12  R$                  41,48  R$                        497,76 TF

1.2.10

Banners SQS 113 - confecção de
02 banners - tamanho 1,20 x 0,80
para uso na SQS 113 - informa�vo
do projeto/ação tamanho 1,20 x
0,80,  com fio e acabamento em
bastão

unidade 2  R$                  65,00  R$                        130,00 TF

1.2.11

Fundo de Palco - confecção de
lona vinílica com iden�dade do
evento, para instalação no IFBpara
realização da programação nos
dias do evento.  Medindo 02
placas de 4x1mt - totalizando
8mts², com instalação em
estrutura metalon

m² 8  R$                  41,48  R$                        331,84 TF

1.2.12

Totem Informa�vo está�co IFB -
confecção de cartaz para
instalação em totem já existente,
es�lo cartaz, tamanho 0,70 x
0,46cm - gramatura 150gr

unidade 6  R$                     2,36  R$                           14,16 TF

1.2.13

Banners para IFB- confecção de 03
banners - tamanho 1,20 x 0,80  - 
informa�vo do projeto/ação
tamanho 1,20 x 0,80,  com fio e
acabamento em bastão

unidade 2  R$                  72,50  R$                        145,00 TF

1.2.14

Adesivo -�po testeira lona vinílica
- para credenciamento na
programação técnica a ser
realizada no IFB  - instalação no
Painel rús�co e artesanal de
paletes 2,78m x 2,42m

m² 5,2  R$                  47,50  R$                        247,00 TF

1.2.15

Banner com programação -
Hall CLDF - confecção de 02
banners com programação para
uso na entrada do cinema -
tamanho 1,20 x 0,80,  com fio e
acabamento em bastão

unidade 2  R$                  65,00  R$                        130,00 TF

1.2.16 Banner grande (�po backdrop)
MUSEU NACIONAL - confecção de
lona vinílica para cenário no

m² 12  R$                  41,48  R$                        497,76 TF



29/11/2018 SEI/GDF - 15691034 - Plano de trabalho

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=19111584&infra_sist… 26/37

evento MUSEU - tamanho 4x3mt,
com ilhós e instalação no local

1.2.17

Copos reuso – Copo ecológico em
plás�co, com impressão em
serigrafia 2 cores - Permite
subs�tuir 100% dos copos
descartáveis por reu�lizáveis,
contribuindo para o consumo
consciente e possibilitando a
redução de até 80% dos resíduos
gerados.

unidade 2000  R$                     2,50  R$                     5.000,00 TF

1.2.18

Cartucheira para eventos -
CAPANGA confeccionada em nylon
600, na cor preta, nas medidas de
38cmX28cm, com bolso
sobreposto com divisórias para
2bolsos/3caneteros, fechamento
superior em zíper médio e um
cursor, acabamento em viés de
gorgurão, cintura de fita de nylon
regulado por engates e regulador,
impressão serigráfica em uma cor
de duas logomarcas a serem
apresentadas apresentadas pelo
cliente, vetorizadas no Programa
CorelDraw.

unidade 120  R$                  17,50  R$                     2.100,00 TF

1.2.19

Sacola compostáveis, marca
OEKO, de bioplás�co compostável
para coleta sele�va de resíduos
orgânicos em
geral.Medidas/formato 59 x 62
cm, capacidade nominal de 30
litros ou de 6Kg; venda de pacotes
com 100unidades cada; Saco de
bioplás�co compostável para
coleta sele�va de resíduos
orgânicos; Saco de bioplás�co
feito de biomassa de mandioca e
milho; Se biodegradável
naturalmente sem deixar resíduos
de micro plás�co entre 15 e 21
dias, nas condições ideais de
compostagem; De acordo com as
normas técnicas da ABNT e
referências norma�vas seguindo
os critérios estabelecidos pelas
NBR 15.448-2/2008. Uso exclusivo
para descarte de resíduos
orgânicos: Restos de comida,
cascas de frutas, restos de
legumes, guardanapos usados,
borra de café, podas de jardim,
palitos de madeira; Des�no ideal:
Compostagem.

pacote 15  R$                118,00  R$                     1.770,00 TF

1.2.20 Sacola compostáveis, marca
OEKO, de bioplás�co compostável
para coleta sele�va de resíduos
orgânicos domés�cos ou varejo e
compras em
geral.Medidas/formato 63 x 80
cm, capacidade nominal de 50
litros ou de 10Kg; venda de
pacotes com 100unidades
cada; Saco de bioplás�co
compostável para coleta sele�va
de resíduos orgânicos; Saco de
bioplás�co feito de biomassa de
mandioca e milho; Se
biodegradável naturalmente sem
deixar resíduos de micro plás�co
entre 15 e 21 dias, nas condições
ideais de compostagem; De
acordo com as normas técnicas da
ABNT e referências norma�vas
seguindo os critérios estabelecidos

pacote 15  R$                208,00  R$                     3.120,00 TF



29/11/2018 SEI/GDF - 15691034 - Plano de trabalho

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=19111584&infra_sist… 27/37

pelas NBR 15.448-2/2008. Uso
exclusivo para descarte de
resíduos orgânicos: Restos de
comida, cascas de frutas, restos de
legumes, guardanapos usados,
borra de café, podas de jardim,
palitos de madeira; Des�no ideal:
Compostagem.

1.2.21

Sacola compostáveis, marca
OEKO, de bioplás�co compostável
para coleta sele�va de resíduos
orgânicos domés�cos ou varejo e
compras em
geral.Medidas/formato 90 x
115cm, capacidade nominal de
120 litros ou de 25Kg; venda de
pacotes com 100unidades
cada; Saco de bioplás�co
compostável para coleta sele�va
de resíduos orgânicos; Saco de
bioplás�co feito de biomassa de
mandioca e milho; Se
biodegradável naturalmente sem
deixar resíduos de micro plás�co
entre 15 e 21 dias, nas condições
ideais de compostagem; De
acordo com as normas técnicas da
ABNT e referências norma�vas
seguindo os critérios estabelecidos
pelas NBR 15.448-2/2008. Uso
exclusivo para descarte de
resíduos orgânicos: Restos de
comida, cascas de frutas, restos de
legumes, guardanapos usados,
borra de café, podas de jardim,
palitos de madeira; Des�no ideal:
Compostagem.

pacote 15  R$                389,00  R$                     5.835,00 TF

TOTAL Etapa 1.2  R$                   73.601,72  

1.3

Contratação de serviços de estrutura, audiovisual, equipamento, montagem, logís�ca e gráfica

 

 

1.3.1

Tenda 10x10mts - SQS 113 - 
locação de estrutura medindo
10,00 x 10,00 mts - 4 águas com
armação em ferro quadrado
galvanizado dotadas com calhas
metálicas e reves�da em lona de
PVC Branca an�-chama, com
altura mínima de 3 metros e
máxima de 4 metros de seus pés
de sustentação, estaqueadas com
cabos de aço e estacas
arredondadas de no mínimo 40
cm de profundidade, fechamento
de 01 lado - incluso ART e
aterramentos conforme exigências
legais

unidade 1  R$                512,50  R$                        512,50 TF

1.3.2

Instalação Elétrica - serviço de
instalação elétrica para suportar
evento pequeno porte - 100m²
com cabeamento, pontos de
energia e instalação para projeção,
computador e sonorização básica.
Incluir ART e eventuais exigências
legais

serviço 1  R$             2.940,00  R$                     2.940,00 TF

1.3.3 Sonorização completa - SQS 113 -
para atender 01 dia de evento
aberto/externo, com palestras e
oficinas, sob cobertura específica,
mínimo de 02 caixas de som, mesa
de áudio 16 canais, microfones
sem fio, cabeamento necessário

serviço 1  R$                459,00  R$                        459,00 TF
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para atender tenda 10x10mts -
com técnico operacional e todos
equipamentos e cabos para o
funcionamento, projeção e
sonorização para ambiente até
150 pessoas. incluir ART e
exigências legais para eventos
outdoor.

1.3.4

Piso �po deck (ou similar
suspenso no chão)- locação de
piso em madeira �po DECK ou
similar, para instalação no interior
da tenda 10x10mt, com módulos
de 1,00x1,00 - total de 100m²

m² 100  R$                  27,62  R$                     2.762,00 TF

1.3.5

Cadeiras e Mesas - SQS 113 -
locação de jogos cadeiras e mesas
plás�co branca limpa - suporta
acima de 150kg- sem braço

unidade 15  R$                     5,20  R$                           78,00 TF

1.3.6

Notebook - locação de 01
Notebook para o dia 01/12 (SQS
113) e 03/12 (Museu); 04
notebooks para atender os dias
29 e 30/11 para projeção nas 
salas IFB, 01 Notebook para
secretaria/credenciamento
durante 03 dias (IFB) -  todos com
configuração aproximada de:
corei5, 4 geração com 4gb de
memória e HD de 1 TB, placa de
rede wifi, ou similar

diária 13  R$                149,75  R$                     1.946,75 TF

1.3.7

Projetor IFB, SQS 113 e Museu -
01Projetorer mul�mídia 3000
ansilumens para os três ambientes
em datas dis�ntas, técnico

diária 4  R$                143,92  R$                        575,68 TF

1.3.8

Tela de projeção 200" - IFB, SQS
113 e Museu - 01 tela 200" com
estrutura de suporte de chão para
os 3 ambientes  em datas dis�ntas

diária 4  R$                101,66  R$                        406,64 TF

1.3.9

Box truss - SQS 113 e Museu - Q-
15 - locação de duas estruturas
box trus com medida 3,0X 4,0mt
para instalação de lona vinílica
(painel e fundo palco)

metro 24  R$                  42,00  R$                     1.008,00 TF

1.3.10

Púlpito - Museu- em acrílico
10MM transparente com colagem
e recorde a laser medindo 0,39 de
profundidade , 0,870 de largura e
1,14m de altura para u�lização no
dia 03/12

diária 1  R$                120,00  R$                        120,00 TF

1.3.11

Mesa Bistrô - Museu - mesa em
madeira de demolição de vime 
com 90 cm de altura para coquetel
museu

unidade 10  R$                  30,00  R$                        300,00 TF

1.3.12

Banquetas - Museu: com assento
em madeira de demolição para
coquetel, mínimo de 1mt altura,
pés de ferro - assento tam.
0,5x0,50cm

unidade 36  R$                  21,50  R$                        774,00 TF

1.3.13

Arranjo pequeno - Museu -
ornamentais tamanho pequeno,
aproximadamente 20 cm, com
caxepô (diversas flores e
ramagens) para bistrô no coquetel 

unidade 10  R$                  30,00  R$                        300,00 TF

1.3.14 Mesa redonda - Museu - de 8
lugares com pés removíveis de
ferro com toalha adamascada,
para apoio de copo no coquetel -

unidade 6  R$                  60,00  R$                        360,00 TF
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diâmetro do tampão em madeira
tam. 1,10mts

1.3.15

Microfone - Museu - 02
microfones sem fio, de mão, UHF
com pilhas, �po shure MXT para
uso no auditório do Museu

unidade 2  R$                  60,00  R$                        120,00 TF

1.3.16

Sonorização completa - Museu
-  04 caixas de som, mesa de áudio
16 canais, cabeamento necessário
para coquetel 250 pessoas

diária 1  R$                459,00  R$                        459,00 TF

1.3.17

Mesas de canto em madeira de
demolição e tampo de vidro
medindo 70 x 50 cm para lounges,
sendo 6 unidades para o IFB (dias
29 e 30/11) e 2 unidades para o
coquetel do Museu -  dia 03/12

diária 14  R$                  65,00  R$                        910,00 TF

1.3.18

Mesa de centro com pé cromado
e com tampo de vidro medindo 80
x 40 cm para lounge 6 unidades
para o IFB (dias 29 e 30/11)e 2
unidades para o coquetel
do Museu - dia 03/12

diária 14  R$                  39,50  R$                        553,00 TF

1.3.19

Almofadas decora�vas para
lounge no IFB e Museu (dias 29 e
30/11 e 03/12) - média de 10 por
espaço/dia, tamanho mínimo de
30x30cm

diária 30  R$                  26,33  R$                     789,90 TF

1.3.20

Arranjo baixo - ornamentais
tamanho médio,
aproximadamente 25cm, com
caxepô (diversas flores e
ramagens) para coquetel Museu
(03/12) para mesa de apoio e
lounge no IFB (29 e 30/11)

unidade 10  R$                  80,00  R$                        800,00 TF

1.3.29

Vasos com samambaias -
IFB  naturais para decoração do
evento - samambaia americana
ornamental média para uso painel
ver�cal  decora�vo

unidade 20  R$                  25,00  R$                        500,00 TF

1.3.21

Mesa em fórmica branca - IFB-  4
(quatro) unidade para os dias 29 e
30/11 - Mesas em fórmica branca,
medindo 1,00m x 0,60cms x
0,76cm para credenciamento.

diária 8  R$                  95,00  R$                        760,00 TF

1.3.22

Painel rús�co (IFB) -produção e
instalação de painel artesanal de
paletes tamanho 2,78m x 2,42m  -
dias 29 e 30/11

diária 2  R$             1.200,00  R$                     2.400,00 TF

1.3.23
Sofás IFB - 2 Sofás de 2 lugares
madeira de demolição para lounge
e sala vip dias 29 e 30/11

diária 4  R$                  40,00  R$                        160,00 TF

1.3.24

Sofá - IFB - 2 sofás de 3 lugares
para o evento do IFB  para
montagem de lounges - dias 29 e
30/11

diária 4  R$                  40,00  R$                        160,00 TF

1.3.25

Poltronas -IFB - 6 poltronas em
madeira de demolição para palco
e montagem de lounges - dias 29 e
30/11

diária 12  R$                  46,80  R$                        561,60 TF

1.3.26

Mesa redonda -IFB - 02
mesas madeira demolição ou
rús�ca (redonda com 1,6m
diâmetro) - dias 29 e 30/11

diária 4  R$                175,33  R$                        701,32 TF

1.3.27 Mesa retangular -IFB - 02
mesas madeira demolição ou

diária 4  R$                  64,20  R$                        256,80 TF
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rús�ca medindo 3m - dias 29 e
30/11

1.3.30

Rádio de Comunicação- IFB
- Rádio HT para  comunicação 
com carregadores, bateria, fone
com alcance de 3km em local
fechado - 6 aparelhos para os dias
29 e 30/11; dias 01 e  03/12

diária 24  R$                  45,00  R$                     1.080,00 TF

1.3.31

Carpete decora�vo para 02
lounges, sendo 02 dias no IFB e 02
lounges no MUSEU somente 01
dia (�po tapete)

m² 24  R$                  22,00  R$                        528,00 TF

1.3.32

Ex�ntor ABC -Museu (05) e IFB(4)-
Uso múl�plo para as classes A, B e
C u�lizam Monofosfato de Amônia
siliconizado como agente ex�ntor.
O agente pó ABC isola
quimicamente os materiais
combus�veis de classe A ,
derretendo e aderindo à super�cie
do material em combustão. Atua
abafando e interrompendo e
reação em cadeia de incêndios da
classe B. Não é condutor de
eletricidade. Devido à sua fácil
operação e uso universal, os
ex�ntores ABC são indicados para
proteção residencial e comercial,
com aplicações para a indústria.
Na quan�dade de 10 ex�ntores

diária 10  R$                  45,50  R$                        455,00 TF

TOTAL Etapa 1.3  R$                   23.737,19  

1.4 Contratação de equipe de apoio e serviços básicos necessários para o evento

1.4.1

Agencia de Comunicação
Integrada e Jornalismo com
serviço de Assessoria de
imprensa: mailing list; releases,
follow-up com imprensa; produção
de conteúdo, clipping, mini-vídeos
e vídeo releases, com produção de
conteúdo Youtube. Inclui também
o serviço de Relações
Governamentais e ins�tucionais:
iden�ficação e mailing list,
convites com autoridades afins ao
projeto, ar�culação de ações para
divulgação do evento e defesa da
causa. Serviço pós evento de
clipagem e medição de impacto
em mídias espontâneas - duração
do serviço 20 dias

serviço 1  R$             3.733,00  R$                  3.733,00 OF

1.4.2

Mestre de Cerimônia -  Prestação
de serviço de profissional
capacitado, com experiência
comprovada, em desenvolver
a�vidades de apresentação de
eventos, durante todo o evento
(06 horas). Comprovar por meio
de currículo capacitação, para
atuar como apresentador em
evento, com experiência em
seminários.

diária 4  R$                400,00  R$                  1.600,00 OF

1.4.3

Alvará - Profissional encarregado
em viabilizar as diversas licenças
necessárias ao Congresso em seus
diversos produtos e localidades,
junto a todos órgãos envolvidos
nas liberações, cons�tuindo objeto
final de seu trabalho os alvará de
licença eventual do fes�val.

serviço 1  R$             3.000,00  R$                  3.000,00 OF

1.4.4 Fotógrafo - 01 (um) fotógrafo; diária 5  R$                518,75  R$                     2.593,75 TF



29/11/2018 SEI/GDF - 15691034 - Plano de trabalho

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=19111584&infra_sist… 31/37

Registrar todas as ações e
programação do projeto, com
entrega do material em formato
digital e direito de uso de imagem.
Profissionais especializados para
trabalhar como Fotografo, com
experiência comprovada em
registro de eventos para
atendimento na montagem,
execução e desmontagem do
evento. Registro diário do
conjunto de a�vidades em todos
os dias de ações do projeto

1.4.5

Limpeza (IFB) - profissionais
uniformizados e devidamente
iden�ficados por crachá durante o
evento com material de limpeza
incluso profissional treinado com
material completo para limpeza
(06 pessoas IFB/dia durante 02
dias + 06 pessoas Museu/dia,
durante 01 dia + 06 pessoas
SQS113/dia, durante 01 dia)

diária 24  R$                163,00  R$                     3.912,00 TF

1.4.6

Segurança - seguranças
devidamente uniformizados e
dispostos da seguinte forma: 02
seguranças diurnos no IFB dias
29 e 30/11, 06 seguranças para o
evento do MUSEU, dia 03/12 e 06
seguranças para o evento SQS113,
dia 05/12. Os serviços serão
prestados conforme determina a
legislação que regula os serviços
especiais de vigilância e
segurança.

diária 16  R$                172,45  R$                     2.759,20 TF

1.4.7

Brigadista - 02 (dois) brigadistas
uniformizados e devidamente
iden�ficados durante o evento no
IFB dias 29 e 30/11,  para o evento
do MUSEU, dia 03/12 e para o
evento SQS113, dia 05/12. Os
serviços serão prestados conforme
determina a legislação que regula
os serviços especiais de Brigada
Par�cular de Combate a Incêndios,
Norma Técnica Nº. 007/2011DST -
CBMDF. Profissional treinado e
reciclado em academia de
formação autorizada pelo CBMDF

diária 8  R$                177,73  R$                     1.421,84 TF

TOTAL Etapa 1.4  R$                19.019,79  

1.5 Contratação de Empresas Especializadas - Produção de Eventos, Consultoria e Educação Especializada  

1.5.1 Empresa especializada na
organização e produção de
eventos com experiência
comprovada em todas as etapas
de um evento. Contratação de
empresa organizadora de eventos
para organização, produção,
execução e pós produção,
acompanhamento de prazos, com
matriz de responsabilidade de
fornecedores com controle de
prazos e metas, inspeção de
serviços, supervisão de montagem
e desmontagem, gerenciamento
de logís�ca e produção dos
palestrantes e convidados
(durante e pós evento), controle
de qualidade de todos os serviços
prestados. Execução das tarefas
logís�cas inerentes à organização
e execução do evento, tais como
apoio técnico e de pessoal de

serviço 1  R$          17.500,00  R$                   17.500,00 TF
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apoio. Na equipe deverá sempre
estar presente o supervisor, o
coordenador de logís�ca e
coordenador de
montagem,atuando em regime de
dedicação exclusiva à
programação prevista para o
evento.

1.5.2

Contratação da empresa
especializada SUPEREFICIENTE -
Acessibilidade e braille - para
realização das oficinas/palestras
dos Jogos Inclusivos (ODS Board
Game) Capacitação e
Metodologia: Atender alunos e
pessoas com ou sem deficiência
no formato aprender brincando de
forma coopera�va e inclusiva por
meio de Jogos Lógicos de
Tabuleiro para que possam
aprender as várias técnicas, tá�cas
e estratégias da compe�ção,
cooperação e inclusão no mesmo
jogo de tabuleiro. A metodologia
consiste em realizar a capacitação
dos professores/mediadores com
palestras, oficinas,
a�vidades/dinâmicas. Dinâmicas e
Torneios: Os alunos/par�cipantes
terão um torneio entre todos com
premiação de jogos para os
vencedores. Mul�plicação e
Cooperação: Durante as palestras,
oficinas e cursos os
professores/mediadores serão
capacitados a u�lizar os jogos no
formato compe��vo, inclusivo,
coopera�vo,  estratégico e
sustentável para que todos
repliquem com facilidade e de tal
forma que possam, no futuro,
inclusive, criar suas próprias regras
e metodologias com base
nos  jogos de tabuleiro,
coopera�vos e inclusivos da
Supereficiente, incluso
palestrante/moderador +
materiais para realização das
dinâmicas/treinamentos: como
tabuleiro, folheteria e afins

serviço 4  R$             3.500,00  R$                   14.000,00 TF

1.5.3 Contratação de empresa
especializada em capacitação
sobre projetos ambientais e
a�vidades de educação
ambiental- ALIQUAM SOLUÇÕES
EM MEIO AMBIENTE, para
realização de 02 oficinas (duração
média de 02h) - ênfase nos
temas reu�lização de alimentos e
alimentação saudável + hortas
residenciais, com foco na
educação/sensibilização da
comunidade envolvida no
Território Lixo Zero SQS 113 e no
workshop no IFB- considerar
também a disponibilização de
materiais e insumos básicos para
os exercícios prá�cos envolvidos
na metodologia de hortas
residenciais e reaproveitamento
de alimentos. (abertas ao público,
vagas limitadas de 20  e 15
pessoas, incluso material teórico e
material para prá�ca - duração
es�mada de 02h). Inclui 02
palestras com profissionais com

serviço 2  R$             6.290,00  R$                   12.580,00 TF
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formação na área e experiência
comprovada.

1.5.4

Contratação de empresa
especializada em capacitação
sobre gerenciamento de
resíduos(IFB e SQS113)- NOVO RIO
AMBIENTAL -  para realização da
01 oficina  "Gerenciamento global
de resíduos, transformando seu
território em des�no sustentável"
(ação  SQS 113) ,  incluso os
materiais e insumos necessários
para a montagem de uma
estrutura de compostagem real a
ser doada posteriormente para a
SQS 113, como ação de
intervenção prá�ca no território
considerada indutor do processo
de responsabilidade
compar�lhada na comunidade.
(aberta ao público, vagas limitadas
de 20 pessoas, incluso material
para prá�ca - duração es�mada de
03h - debates e prá�ca).Realização
de 04 Oficinas de Compostagem
(workshop IFB), considerando
conteúdo teórico com prá�ca,
inclui materiais e utensílios para
prá�ca, duração de 02hs - gratuita
e vagas limitadas por oficina de 10
pessoas - total de pessoas
atendidas 40. Para execução dos
serviços, serão des�nados
profissionais com formação na
área, pós graduação e experiência
comprovada por mais 05 anos no
setor. Realização de exercícios
prá�cos sobre compostagem e
reuso de resíduos sólidos
(economia circular).  Realização de
02 Oficinas de Marcenaria para
Madeira Plás�ca (workshop
IFB), considerando conteúdo
teórico com prá�ca, inclui
materiais e utensílios para prá�ca,
duração de 02hs - gratuita e vagas
limitadas por oficina de 15 pessoas
- total de pessoas atendidas 30.
Para execução dos serviços, serão
des�nados profissionais com
formação na área, pós graduação
e experiência comprovada por
mais 05 anos no setor. Realização
de exercícios prá�cos sobre
compostagem e reuso de resíduos
sólidos (economia circular).

palestras 7  R$             7.249,00  R$                   50.743,00 TF

1.5.5 Contratação de serviços
de consultoria especializada para
elaboração do documento técnico
norteador "GUIA PRÁTICO: 
TERRITÓRIOS LIXO ZERO –  RUMO
AO DESENVOLVIMENTO DE
DESTINOS SUSTENTÁVEIS". Este
documento trará a análise e
compilação das melhores prá�cas
em gestão de resíduos e gestão de
des�nos com prá�cas sustentáveis
em destaque no cenário regional e
nacional, dando ênfase à
reponsabilidade compar�lhada
nas ações e ganhos sociais,
econômicos e ambientais,
especialmente vinculados aos
des�nos turís�cos. Trará como
cerne, uma metodologia prá�ca,
facilmente exequível, orientada
por meio de infográficos contendo

serviço 1  R$          35.260,00  R$                   35.260,00 TF
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técnicas, ferramentas e prá�cas
adequadas para a realidade
regional, com foco nos conceitos
de desenvolvimento social e
econômico, priorizando as
a�vidades para as quais Brasília já
tem vocação consolidada
(economia cria�va, turismo,
esporte, cultura, design e
inovação). O obje�vo é elaborar
um documento contendo as
diretrizes que possam subsidiar e
orientar indivíduos e/ou grupos de
indivíduos sobre como aplicar a
metodologia e transformar seu
território em um "Território Lixo
Zero", a ser cer�ficado e
reconhecimento por sua eficiência
e sustentabilidade, com base nos
princípios do Ins�tuto Lixo Zero
Brasil. Deve envolver equipe
mul�disciplinar com, mínimo de
03 profissionais, durante 20 dias,
com experiência nas áreas de:
Turismo, Meio Ambiente,
Sustentabilidade, Gestão de
Resíduos, Marke�ng,
Arquitetura/Engenharia
sustentável e/ou temas correlatos.
O trabalho deverá considerar os
resultados apresentados durante o
evento e considerar prá�cas
inclusivas. Prazo de entrega: 20
dias - Formato de entrega: digital e
com design personalizado com
iden�dade do evento

1.5.6

Aplicação do ques�onário de
“Pesquisa de Opinião” ,
considerando o preenchimento
on-line atendimento de 50
pessoas/dia, no período das ações
do evento, somando um total
mínimo de 250
unidades/entrevistas no período -
conforme inscritos nas oficinas.
Elaboração do relatório final
contendo análise e resultados
gerais da pesquisa.  Profissionais
uniformizados com camisetas e
crachás de iden�ficação, materiais
de pesquisa (pranchetas e
ques�onários impressos)
composta por 01 (um) supervisor
técnico e 02 (dois) pesquisadores
em campo considerando turnos de
08 horas por dia

serviço 1  R$             3.950,00  R$                     3.950,00 TF

TOTAL Etapa 1.5  R$                134.033,00  

1.6 Contratação de empresa para intermediação dos serviços logís�cos de compra de passagem, contratação de hotel, transporte terrestre

1.6.1

Hospedagem - 1 quarto duplo
para u�lização nos dois dias 25/11
e 02/12 - área central (asa sul ou
norte, próximo ao evento) - 4
estrelas - HOSPEDES:  Nelson
Moreira Silva Junior e Lucio
Yoshiriro Hachioka

diária 7  R$                236,81  R$                     1.657,67 TF

1.6.2

Hospedagem - 1 quarto duplo
para u�lização nos dias 03/12 a
08/12 - área central (sul ou norte,
próximo ao evento) - 4 estrelas -
HOSPEDES: MATEUS IAHNIG
PEÇANHA, RODRIGO SABATINI

diária 5  R$                236,81  R$                     1.184,05 TF

1.6.3 Hospedagem - 2 quartos duplos
para u�lização nos dias  04/12 a

diária 4  R$                236,81  R$                     947,24 TF
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05/12 - área central (sul ou norte,
próximo ao evento) - 4 estrelas -
HOSPEDES:  BIANCA SILVA PULICE,
CHARLES CESCONETTO

1.6.4

Passagem nacional -
Florianópolis/Brasília/Florianópolis
- 4 passageiros trecho ida e volta,
com taxas e 01 bagagem para
despachar - BIANCA SILVA PULICE,
CHARLES CESCONETTO, MATEUS
IAHNIG PEÇANHA, RODRIGO
SABATINI

trecho 8  R$             1.100,00  R$                     8.800,00 TF

1.6.5

Passagem nacional
- Guarulhos/Brasília/Guarulhos -
02 passageiros -  2 trechos ida e
volta, com taxas e 01 bagagem
para despachar - Nelson Moreira
Silva Junior e Lucio Yoshiriro
Hachioka

trecho 4  R$                400,00  R$                     1.600,00 TF

1.6.6
Auxílio alimentação para
convidados e palestrantes -
alimentação fora do lar

unidade 24  R$                  72,50  R$                     1.740,00 TF

1.6.7

Transporte - Locação de van com 
ar condicionado, motorista, diárias
de 08h, durante o período do
evento - 29/11 a 05/12 - para
atendimento à equipe operacional
e logís�ca de materiais entre os
locais do evento

diárias 8  R$                450,00  R$                    3.600,00 TF

TOTAL Etapa 1.6  R$                   19.528,96  

1.7
Contratação de serviços de Alimentação

 

1.7.1

Coffee break (SQS113)-serviço no
dia 01/12, ação na superquadra
113 - considerando 150 pessoas.
Incluindo: para ambos considerar
mínimo de: 02 �pos de sanduíche
natural, 05 �pos de salgados
assados/fritos, torta salgada, 03
�pos frutas, Pe�t four variados,
pão de queijo, outros similares,
contendo também água,
refrigerante (zero e normal), 02
�pos de suco -
considerar utensílios e
descartáveis
sustentáveis (biodegradáveis) para
oferecer o serviço, equipe de
apoio e entrega/re�rada nos
locais.

unidade 150  R$                  16,80  R$                     2.520,00 TF

1.7.1 Coffee break (IFB)- serviço de
coffee break especial com
produtos do CERRADO para
atender total de 720 pessoas por
02 dias da seguinte forma: dias 
29 e 30/11, das 10hr às 10hr20
para 250 pessoas por dia e as 16h
para 60 pessoas por dia -
considerar equipe de apoio e
entrega/re�rada nos locais. Inclui:
Quitanda salgada (Pão de queijo
ou biscoito de queijo; Palito de
baru com cebola e com pimenta;
Baguetes com pães artesanais de
farinhas do cerrado; Pesto de
folha de cenoura e manjericão
com baru, requeijão e folhas
verdes,  Patê de pequi, cenoura
ralada e requeijão; Salgadinhos
assados (Empadinha de frango
com pequi, Folhado de castanha

unidade 770  R$                  16,80  R$                   12.936,00 TF
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do brasil com massa de jatobá,
Religiosa de palmito com massa
de babaçu, Croissant de umbu
com queijo, Tortas de legumes (1
�po por apresentação), Frango
palmito e azeitona, Queijo e
presunto); Quitanda DOCE
(Biscoitos (2 variedades por
apresentação, sendo:
Amanteigados de buri�;
Amanteigados de pequi,
Amanteigados de babaçu,
Amanteigados de jatobá, Cooquies
de baru com aveia e mel) - Bolos
(2 variedades por apresentação,
sendo: Baru com cacau orgânico,
Bolo de mandioca com queijo
(sem glúten), Bolo de arroz com
buri� (sem glúten e sem lactose),
FRUTAS: Melão, melancia, abacaxi,
goiaba e morango.- BEBIDAS:
Sucos de fruta (3 variedades por
apresentação, podendo escolher:
Ara�cum, Mangaba, Coquinho
azedo, Cagaita, Caju, Maracujá,
Acerola, Café agroecológico

1.7.2

Água para palco (IFB)- Serviço de
fornecimento de água mineral em
garrafas de 500 ml para
palestrante e convidados, sendo
25 garrafas por dia totalizando 50
garrafas nos 2 dias de evento no
IFB. Valor unitário referente a
garrafa de água.

unidade 50  R$                     2,65  R$                        132,50 TF

 

Contratação de equipe de 13
GARÇONS para coquetel MUSEU,
com serviço de maitre  e 02
copeiras para atender 250
pessoas, durante 01 evento

diária 15  R$                138,75  R$                     2.081,25 TF

1.7.3

Coquetel volante  (Museu) -
Canapés e Finger Food, 08 opções,
salgados 12 opções, água sem gás,
coquetel de frutas sem álcool,
sucos e refrigerante normal e zero 

unidade 300  R$                  50,00  R$                   15.000,00 TF

TOTAL Etapa 1.7  R$ 32.669,75  

TOTAL R$ 324.705,81  

 

 

FONTES DESPESAS RECEITAS

TF - valor do empenho R$ 312.622,81 R$ 315.000,00

OF R$ 9.705,81 R$ 9.705,81

TOTAL R$ 322.328,62 R$ 324.705,81

 

 

Ressaltamos que, conforme detalhado nas planilhas orçamentárias enviadas todas as receitas do projeto serão integralmente des�nadas ao custeio do
projeto Cidades Lixo Zero - Avanços Rumo a Des�nos Sustentáveis demonstrando um bene�cio para o Estado, pois não haverá lucro algum para
o Ins�tuto Desponta Brasil, 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:
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V - Informamos que toda a mão de obra contratada será via prestação de serviços, através de contrato temporário e emissão de nota fiscal, não havendo
nenhuma responsabilidade sobre os valores de tributos e encargos cobrados para a empresa contratante. Por não 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.

 

8. 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, 29/11/2018

 

HEISENBERG SOUSA DINIZ

Presidente – Ins�tuto Desponta Brasil

 

8.APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE

Aprovo o presente Plano de Trabalho

 

Brasília, 29/11/2018

 

Sandro Bernardo da Cunha Castello Branco

Subsecretário de Promoção e Marke�ng

 

Documento assinado eletronicamente por SANDRO BERNARDO DA CUNHA CASTELLO BRANCO
- Matr.0233268-X, Subsecretário(a) de Promoção e Marke�ng, em 29/11/2018, às 08:49,
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 HEISENBERG SOUSA DINIZ, Usuário Externo, em
29/11/2018, às 09:15, 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= 15691034 código CRC= 4C809F4A.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Centro de Convenções Ulysses Guimarães - Lote 5, Ala Sul, 1° Andar - Bairro SDC, Eixo Monumental - CEP 70070-350 - DF

3226-2192 
 

00220-00005259/2018-17 Doc. SEI/GDF 15691034


