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

Coordenação de Promoção

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

PLANO DE TRABALHO – TERMO DE FOMENTO LEI 13.019/2014

 

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão/En�dade Proponente: ASSOCIAÇÃO TRAÇOS DE COMUNICAÇÃO E CULTURA
CGC/MF:

08.117.759/0001-60

Endereço: SRTVN S/N CONJUNTO C SALA 734 BLOCO A ED. CENTRO EMPRESARIAL NORTE, ASA NORTE

Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70719-903 DDD/Telefone: 61 3033-4541

Conta Corrente: 060229-7 Banco: BRB Agência: 100 Praça de Pagamento: Brasília

Nome do Responsável: HELLEN CRIS DE CARVALHO VAZ CPF: 014.783.741-36

CI/Órgão Expedidor: 2473930 SSP/DF Cargo/Função: DIRETORA GERAL

     

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto Período de Execução

Fes�val CoMA#2 13/07/2018 a 23/11/2018

Iden�ficação do Objeto

Realização do Fes�val Coma#2, um grande fes�val de música e arte, a ser realizado entre os dias 10 e 12 de Agosto de 2018 no Gramado da Funarte, Planetário
e Clube do Choro, em Brasília. Nesta edição, o Fes�val Coma#2 trará para a capital federal mais de 50 apresentações ar�s�cas divididos em 5 palcos, além de
espaço gastronômico, Espaço Conexões do Amanhã e uma feira de produtos locais.

Apresentação da Ins�tuição

A Associação Traços foi fundada em 2006, e nestes mais de 10 anos de existência, sempre obje�vou a realização de a�vidades visando o bem-estar social, por
meio de ações de educação e cultural. Passando por 2 momentos dis�ntos de atuação: trabalhou como associação ligada à educação popular e
instrumentalização da arte como ferramenta de emancipação de minorias e populações vulneráveis. A par�r de 2016, com a alteração do nome, ampliou seu
foco na atuação em projetos e ações resultantes do compromisso da en�dade com a manutenção da Revista Traços(*), incluindo, em seu escopo, ações de
ocupação cultural da cidade.

Como decorrência de sua missão, a Associação criou uma série de eventos in�tuladas EnconTraços, ações culturais como saraus, encontros, debates e pocket
shows em espaços vocacionados para a cultura.

Foram realizados, ao todo, 10 Saraus EnconTraços, em 2016, além de diversas outras a�vidades menores, tornando-se em pouco tempo ações de referência de
ocupação cultural na cidade. Em março de 2017, em parceria com a Central de Produção, a Traços realizou seu primeiro evento musical, o Fes�val EnconTraços,
comemorando 2 anos do projeto da Revista Traços. Com um público superior a 2.500 pessoas, o evento cultural ocupou parte do Setor Comercial Sul, espaço
que vem se afirmando como cada vez mais vocacionado para a cultura e para o entretenimento. A ação cultural contou com atrações ar�s�cas reconhecidas
nacionalmente. Como ação permanente em todos os eventos realizados pela produção, foram inseridos cerca de 10 porta-vozes no mercado de trabalho, a
par�r da ar�culação com as empresas de serviços contratadas.

Assim, nas ações culturais realizadas, a associação Traços prima pelo fomento e promoção da cultura, sempre com o compromisso e cuidado com a inclusão e
cidadania. Neste sen�do, a Revista Traços também firmou parceria com o projeto “Quinta Cultural”, para levar Porta-Vozes da cultura e pequenas programações
culturais, ar�culadas pela Associação. Em 2017, a Associação passou a ser realizadora do projeto e firmou um Termo de Fomento com a Secretaria de Cultura
para a realização de 17 edições do projeto, entre os meses de maio e outubro de 2017, no Setor Comercial Sul.

A Associação desenvolve parcerias com diversos órgãos e ins�tuições, públicas e privadas, para realização de seus obje�vos. Convém destacar:

Ministério da Saúde

Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal

Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e Centro de Atenção Psicossocial- CAPS

Casa da Mulher Brasileira

Escola de Meninos e Meninas do Parque da Cidade

Empresas Junior da Universidade de Brasília - UNB

Ordem dos Advogados do Brasil - OAB

Cria Brasília – Liberty Mall

Cine Cultura do Liberty Mall

Centro Universitário de Brasília – CEUB

Centro Universitário IESB
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União Pioneira de Integração Social – UPIS

Universidade Católica de Brasília

Associação Namastê

Sebinho

Ernesto Café

Associação dos Artesãos da Torre de TV

Abrasel

Sindhobar

Grupo Musical Adora Roda

Banca da Conceição 508 sul

Ins�tuto Ipê.

Casas de Recuperação

ONU – Organização das Nações Unidas

Souza Cruz

Bancorbrás

Portanto, considerando a vocação da Associação para realizar projetos culturais de diferentes formatos e linguagens, assim como os princípios que norteiam sua
ação, como educação popular, inclusão social e cultural, a ocupação de espaços públicos vocacionados para o entretenimento e a arte, assim como o fomento
ao protagonismo social pela cultura, a Traços propõe, desenvolver um projeto que tem um potencial nacional para dar con�nuidade em grande escala aos seus
obje�vos.

(*) Revista Traços

A Revista é produzida pela Associação Traços de Comunicação e Cultura, que desenvolve o projeto de inclusão social através da cultura por meio de publicação,
editoração da revista, bem como promove ações de cunho social, desenvolvimento de pesquisa, promoção a educação, seminários, cursos e a�vidades
relacionadas a gênero, cultura, saúde, polí�ca, biologia, economia, religião, filosofia, psicologia e antropologia na perspec�va da cultura ou população em
situação de rua.

O projeto Revista Traços é subsidiado através de financiamento público e privado, uma vez que a arrecadação gerada pela venda da revista não é suficiente para
manter toda a estrutura imobiliária, custos administra�vos e os recursos humanos empregados no processo desde a produção, execução e venda da revista,
assim como a organização dos eventos de lançamentos dos exemplares, atendimento social e acompanhamento dos porta-vozes da cultura.

Passaram pelo projeto e receberam treinamento: 158 porta-vozes da cultura;

Receberam auxilio-aluguel e deixaram a rua: 59 porta-vozes (38 seguem na Traços);

Passaram a custear a própria alimentação: 90% dos porta-vozes;

Apresentaram melhoras nos cuidados com higiene e nas ves�mentas para trabalho: 100% dos porta-vozes;

Conquistaram um emprego formal e deixaram as ruas: 09 porta-vozes;

Voltaram para casa da família: 08 porta-vozes;

Morando em casa de recuperação de dependência: 02 porta-vozes;

Passaram por casas de recuperação e já estão de volta após cumprir todo o tratamento: 05;

Superaram a situação de rua (total): 69 (soma do abrigo, retorno a famílias e casa de recuperação); e

Recebem atendimento jurídico do projeto: 19 porta-vozes.

Jus�fica�va

Em 2017, foi realizada, com enorme sucesso, a primeira edição da Convenção de Música e Arte – CoMA. Já na sua criação, a Convenção se consolidou
regionalmente, por ser a única convenção do segmento em todo Centro-Oeste. Por esse mo�vo tende a tornar Brasília uma cidade referência em negócios de
música. Com essa missão, a CoMA a�nge, de forma direta, duas polí�cas públicas importantes: o es�mulo ao desenvolvimento econômico – através do es�mulo
às cadeias produ�vas ligadas à Economia Cria�va – e o es�mulo ao turismo regional tendo o Distrito Federal como des�no.

Alguns números alcançados em 2017 que fundamentam a clara importância de se manter e ampliar a inicia�va:

03 dias de evento, 62 painéis temá�cos, 56 shows musicais, 02 apresentações circenses, estrutura com 04 palcos dis�ntos, 52 expositores no mercadinho e no
espaço Brasília Cria�va, 2.466 convites para escolas públicas do DF, Clube do Choro e Escola de Música de Brasília, um público de 15.235 pagantes, 1.500
convidados e 92 pessoas com deficiência que acessaram ao evento de forma gratuita, dentre o público presente �vemos compras de ingressos de pessoas de
fora de Brasília de 5 cidades diferentes (Goiânia, São Paulo, Maceió, Rio de Janeiro e Florianópolis) um total de 186 músicos de fora do Distrito Federal, 85
convidados para as conferências de fora do Distrito Federal, 220 músicos de Brasília, 67 voluntários envolvidos no projeto, 44 portadores de necessidades
especiais contratados pelo evento e a realização de 07 oficinas ar�s�cas e de sustentabilidade. Foram gerados 169 empregos diretos e aproximadamente 1357
indiretos.

A Música e a Economia Cria�va

A música é fundamental para o funcionamento da sociedade, com o surgimento de cada novo grupo social, surge junto um es�lo musical. A música tem forte
influência sobre as emoções, sen�mentos, costumes e até sobre a saúde das pessoas. No mundo atual, a música ocupa lugar de grande importância, sendo hoje
o setor que, ao lado do futebol, mais mobiliza as massas populacionais para a�vidades em espaços públicos. Atualmente, a música é um dos mais importantes
setores da economia.

A música movimentou no mundo, em 2016, a quan�a de 16 bilhões de dólares. As vendas �sicas con�nuam caindo, e as digitais crescendo. Estas já
representam mais da metade do faturamento com música gravada em 19 países, incluindo o Brasil. Embora ainda perca em números para o download, o
streaming cresce ver�calmente, confirmando as previsões de que será o formato principal de distribuição do setor.

A música Brasileira é uma das maiores forças da música mundial e a maior força da economia da cultura no Brasil. No mercado interno, a música domina 80% do
consumo. Nos países la�no americanos o percentual é de 5%. O mercado fonográfico no Brasil ultrapassou a marca dos 400 milhões, destes, quase 70% é
representado pelo mercado digital, confirmando a tendência dos streamings e das modalidades digitais remuneradas por publicidade. Em 2015, de acordo com
um levantamento feito pelo Sebrae, com base nas esta�s�cas do mercado fonográfico brasileiro da Associação Pró-Música Brasil (ABPD), exis�am cerca de 91
mil pequenos negócios formalizados operando na a�vidade musical. O mesmo levantamento mostra, ainda, que em relação ao �po de repertório musical
comercializado no país, 72% das vendas são de �tulos brasileiros, 25% são de conteúdo internacional e 3% são de música clássica. Isso revela que o brasileiro
consome, em maior quan�dade, a música produzida em seu próprio país.
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A música em Brasília teve forte influência no cenário nacional nas décadas de 80 e 90, principalmente por diversas personalidades relacionadas ao universo do
Rock. A capital foi premiada com uma vasta diversidade musical, repleta de importantes grupos, com qualidade respeitada no país. Os dois programas de
promoção da música lançado pela Globo, de disputa de talentos, teve em primeiro lugar, a ar�sta Ellen Oléria em 2013 e a Banda Scalene, em 2° lugar, em 2014,
entre tantos talentos a nível nacional. Este espaço ocupado demonstra a qualidade da arte produzida e criada em Brasília, faltando ainda espaço maior no
mercado fonográfico brasileiro.

A realização da segunda edição é fundamental para potencializar um espaço de consolidação entre novos talentos e o mercado nacional e internacional, bem
como ar�culação de polí�cas públicas que fortaleçam e criem novas oportunidades a diversos ar�stas e grupos.

O Fes�val CoMA#2 será um espaço estratégico para Brasília, além de atrair a indústria e o comércio, atrairá produtores de todo o Brasil, podendo potencializar
atração de eventos musicais para a capital e assim fortalecer o turismo local, bem como projetar através da música a cidade.

O Turismo Cria�vo e a Música

O Fes�val CoMA#2 é uma inicia�va alinhada com o Plano de Turismo Cria�vo do DF, visando consolidar Brasília como um dos principais roteiros cria�vos no
Brasil, no âmbito da economia cria�va, dos eventos e fes�vais e da divulgação da cultura local.

O projeto proposto, alinha-se com 02 segmentos prioritários do Plano de Turismo Cria�vo do DF:

1) Eventos (feiras, congressos e espor�vos);

2) Cultural;

O plano de Turismo tem por missão promover Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade, como des�no turís�co reconhecido pela excelência na qualidade de
vida e pelos diferenciais associados à sua arquitetura moderna, diversidade cultural, cria�vidade, mobilidade e acessibilidade.

Os grandes fes�vais têm o poder de atrair visitantes às cidades onde ocorrem. Dependendo da dimensão e do �po de evento, bem como da sua projeção
midiá�ca, a presença dos turistas, pode ser bastante importante para o desenvolvimento de uma cidade. Um fes�val pode contribuir, em grande escala, para o
desenvolvimento econômico, social, cultural ou ambiental de uma cidade. Quando a localidade oferece um calendário regular de eventos, torna-se mais atra�va
para o �po de turistas que não se contenta somente com o turismo tradicional de sol e praia ou de visitas a museus e locais com patrimônio monumental ou
arquitetônico.

O projeto dialoga, ainda, com a estratégia de colocar Brasília no circuito internacional de cidades cria�vas Entre as ações destacadas, está a potencialização de
eventos em parcerias com empresas e en�dades de eventos. O projeto tem papel fundamental de divulgar a música e eventos produzidos em Brasília. Isto
contribuirá para o avanço do acesso e circulação da cultura local. A música é a linguagem principal deste projeto, com grande potencial de exportação cultural
para outras cidades e países, bem como a atração direta de turistas para o conhecimento e acesso a música produzida e divulgada em Brasília.

Em relação a cadeia turís�ca, propriamente dita, na primeira edição, o próprio projeto reservou 345 diárias na rede hoteleira da cidade e teve a presença
confirmada turistas de 5 cidades diferentes (Goiânia, São Paulo, Maceió, Rio de Janeiro e Florianópolis). Na segunda edição, a meta é aumentar a quan�dade de
público vindo de fora da cidade.

Compromissos do projeto

O projeto do Fes�val CoMA#2 mantém seus compromissos com a democra�zação do acesso, acessibilidade e sustentabilidade.

Democra�zação de acesso

Uma convenção de música já se caracteriza pela preocupação da revelação e divulgação de talentos e da produção musical e a primeira edição já demonstrou
ser este espaço de interação de diversos ar�stas e grupos da cidade com empresários, produtores e outros produtos relacionados a música brasileira. Assim
como na primeira edição, todas as ações do projeto serão realizadas em locais estratégicos, de fácil acesso, inclusive para quem depende de transporte público.

O projeto tem acesso facilitado para o fes�val, cerca de 10 mil pessoas por dia, e preços populares para a área de shows. Faremos ainda, duas ações de
distribuição de cortesias para um público específico:

1. O ar�sta brasiliense Sr. Gonzales Serenata Orquestra apresentará o show Baile dos Clássicos, que é direcionado para o público da terceira idade, pois o
show tem como caracterís�ca levar as pessoas para uma viagem de volta aos anos 50 e 60, com a interpretação de diversos sucessos que marcaram a
época. Com isso, faremos uma ação conjunta com o Lar dos Velhinhos Maria Madalena onde iremos levar idosos para assis�rem esse show no fes�val
gratuitamente.

2. Trazer 270 jovens em São Sebas�ão, Planal�na, Recanto das Emas para o evento durante os dois dias de fes�val de com entrada gratuita e disponibilidade
de transporte de ida e volta. Trabalharemos em parceria com a ONG Super Nova que organizam sarais em projetos culturais nas comunidades para
acessar os jovens que não teriam possibilidades financeiras de acessar o evento.

CoMA Consciente

Na primeira edição do projeto, foi estruturado em parceria com o Sebrae DF, o CoMA Consciente que foi uma inicia�va do Fes�val CoMA voltada para a adoção
de boas prá�cas de valorização e inclusão das pessoas, da cultura e economia local, e de redução e a compensação de 100% dos impactos ambientais do
evento.  As boas prá�cas foram estruturadas pelo Projeto ASA que integra três importantes frentes de atuação: ATENDIMENTO - SUSTENTABILIDADE -
ACESSIBILIDADE. Em sua 1a edição, a CoMA assumiu a elaboração e execução do seu Plano de Sustentabilidade, norteado por vários componentes do conceito
de sustentabilidade, como:

Sociocultural por meio da qualificação dos prestadores de serviços e ações de sensibilização para o engajamento do público; atendimento às questões ligadas à
acessibilidade; promoção de ações de inclusão socioprodu�va de jovens; e atendimento às questões ligadas à segurança e bem-estar dos envolvidos e
valorização dos aspectos da iden�dade da cultura local por meio da gastronomia, cenografia e programação cultural.

Econômico por meio da indução de prá�cas de economia de baixo carbono no mercado de eventos e valorização dos pequenos negócios, fortalecendo,
sobretudo, a economia local.

Ambiental através da redução e compensação dos impactos ambientais do evento.

Polí�co atuando como ar�culador de atores e ações estratégicas com foco na mudança para uma nova cultura na produção de eventos.

Como con�nuidade das ações iniciadas no primeiro ano, será feito a adoção de boas prá�cas de atendimento, sustentabilidade e acessibilidade voltadas para as
áreas de produção do evento, com foco no consumo consciente e contratações de pequenos negócios ecossociais e inclusivos.

Seguem as ações que serão realizadas:

1. Alimentos e Bebidas: não u�lização de descartáveis de isopor; cardápios com uso de produtos da agricultura familiar e produção orgânica do DF; coleta e
des�no adequado do óleo usado de cozinha; Cerrado no Cardápio; cardápio em braile; na praça de alimentação foi disponibilizada uma horta ver�cal com
ervas aromá�cas e com um monitor que abordou o tema, e as pessoas puderam coletar e ter a experiência de consumir um alimento natural.

2. Atendimento: entendemos que o atendimento é muito importante em grandes fes�vais. Além de uma central de informações – INFO POINT, foram
disponibilizadas duplas que circularam pelo evento para �rar qualquer dúvida e auxiliar todos os usuários. Por serem pontos de contato de extrema
importância, as pessoas selecionadas para trabalhar com atendimento no CoMA receberam um treinamento sobre boas prá�cas e estratégias de
atendimento mais asser�vas que pudessem não apenas sanar qualquer dúvida, mas também encantar os usuários promovendo um atendimento de
excelência.  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3. Cenografia e estruturas: mobiliário produzido com aproveitamento de sacos cimento, estruturas em bambu e pallet, sistema de iluminação com o uso de
lâmpadas LED, que reduz em até 80% a demanda de energia.  

4. Educação para a sustentabilidade e engajamento do público: oficinas de arte educação para o público; parceria com a revista Traços, entre outras.  

5. Gestão Sele�va de Resíduos Sólidos: coleta sele�va de todos os resíduos gerados com encaminhamento dos recicláveis para a coopera�va de catadores
Recicla Brasília, coleta de bitucas de cigarro.

6. Saúde e bem estar: espaço de acolhimento e atendimento ao público, disponibilização de áreas de descanso tanto para o público como para os
prestadores de serviços.  

7. Consumo Consciente: campanha Meu Copo Eco, evitando a geração de copos descartáveis; camisetas da produção de 100% algodão; geradores com uso
de diesel menos poluente; local de realização do evento em área central do DF, permi�ndo o acesso facilitado e com a existência de amplo
estacionamento gratuito; hospedagem dos ar�stas em hotel próximo ao local do evento minimizando a demanda de transporte e emissão de CO2.  

8. Comunicação: uso prioritário de meios eletrônicos de divulgação, comunicação educa�va com divulgação de dicas de sustentabilidade voltadas para o dia
a dia do cidadão.  

9. Inventário de carbono do evento e compensação por meio do plan�o de mudas na�vas e compra de crédito de CO2.  

10. Acolhimento:  Ponto de encontro da pessoa com deficiência, que teve como obje�vo ser um espaço para ouvir as considerações, sugestões, crí�cas e
reclamações do público com deficiência e atender todas as demandas possíveis; ser um ponto de encontro, de descanso e um espaço de referência do
evento; disponibilidade de guias para acompanhar cegos e pessoas com deficiência �sica e de mobilidade para os locais desejados; prestação de
informações; disponibilização da programação escrita, em libras, em braile e áudio.

11. Elaboração de um projeto de acessibilidade arquitetônica, que teve como obje�vo adaptar a planta do evento às necessidades das pessoas com
deficiência prevendo: estacionamento com vagas reservadas; elevado com rampa; mesas reservadas na praça de alimentação; sinalização visual e
montagem de espaços exclusivos com visão privilegiada dos espetáculos para PCD.

12. Profissionalização de jovens para a cadeia produ�va da cultura: Através de uma parceria com o Sebrae e com o IFB, o CoMA promoveu em 2017 a 1a

Semana da Escola de Empreendedores ofertando palestras e oficinas com temas voltados para o mercado de trabalho para jovens da cadeia produ�va da
cultura que trabalharam no projeto como voluntários ou cargos remunerados. Portanto para 2018 daremos con�nuidade a essa ação com a 2a Semana da
Escola de Empreendedores, que inicia numa visita técnica durante um dos dias do fes�val com o intuito de mostrar os bas�dores de um grande Fes�val e
desenvolver uma oficina de produção com duração de 16 horas/aula com um produtor renomado de São Paulo e mias 2 palestras com temas definidos
em parceria com o Sebrae.

13. Parceria com programas de formação profissional para a contratação remunerada de profissionais: Desenvolvimento de uma ação de contratação de
pessoas com deficiência por meio de parceria com a agência do trabalhador, PROMODEF e CODDEDE que nos auxiliarão na seleção desses profissionais
que representarão 7% do efe�vo contratado em diversas áreas do evento, conforme legislação vigente

Público-alvo

A segmentação de público do Fes�val CoMA#2 tem espectro amplo, dado seu caráter eclé�co em programação e propósitos, atraindo pessoas pelos seus
shows, mas também pelo propósito do fes�val.

 

PERFIL DE PÚBLICO

Mulheres 60%

Homens 40%

Classes A e B 10%

Classe C 65%

Classes D e E 25%

Moradores do Plano Piloto 50%

Moradores de fora do P.P. 40%

Moradores de fora do Distrito Federal 10%

Crianças até 12 anos 3%

Jovens - 13 e 17 anos 12%

Jovens/adultos - 18 e 25 anos 30%

Adultos - 26 e 35 anos 35%

Adultos acima de 35 anos 20%

 
 

3.OBJETIVO

Obje�vo Geral

Realizar a segunda edição do Fes�val CoMA#2, visando promover um grande fes�val por meio de uma diversa programação musical, visando assim a revelação
de novos talentos, a promoção e divulgação do potencial turís�co e cria�vo da capital, consolidando a vocação cria�va e musical da capital do país.

Obje�vos Específicos

1. Promover a realização de shows musicais de diversas linguagens, promovendo interação e mostra publica da produção musical;
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2. Divulgar novos talentos e a produção musical de Brasília;

3. Fortalecer o turismo e economia cria�va de Brasília;

4. Incluir Brasília no circuito nacional de feiras de música.

5. Desenvolver um fes�val de música consolidado com a capacidade de melhorar a imagem do des�no Brasília, e atrair novos visitantes.

Metas e Etapas – Planejamento e Execução

Meta 1 – Realização da Fes�val CoMA#2, ao longo de 03 dias.

Etapa 1 – Planejamento e Execução do Plano de Comunicação

Etapa 2 – Planejamento e Execução dos Serviços Administra�vos

Etapa 3 – Contratação de Recursos Humanos Especializados

Etapa 4 – Contratação de Ar�stas

Etapa 5 – Contratação de Serviços Diversos

Etapa 6 – Contratação de Equipamentos

Etapa 7 – Contratação de Estruturas para o evento

Etapa 8 - Contração de Serviços de Logís�ca

Metas – Resultados Mensuráveis

Meta Indicadores de Monitoramento Meios de Verificação

Realização do
Fes�val CoMA#2

Geração direta de 200 postos de trabalho Relatório gerado pela produção do evento através do
credenciamento realizado in loco

Importância para a economia da cidade (sazonalidade) Relatório gerado pela produção do evento

Perfil do público quan�ta�vo e qualita�vo – turista e morador da
cidade que par�cipa do evento

Pesquisa de público realizada pela equipe de produção do
projeto

Número de pessoas presentes ao evento. Borderô de vendas de ingressos

Potencial de projeção do projeto, a nível local, regional e nacional Clipping do evento e valoração de mídia entregue pela assessoria
de imprensa local e nacional

Potencial de geração de Receita: R$ 322.560,00 Borderô de vendas de ingressos

Vídeo do evento Entrega de a�er movie do evento

Programação

Ao longo de 03 dias, nossa programação será dividida no seguinte formato:

Dia 10 – Clube do Choro

15h - Mesa ins�tucional de abertura do evento

19h as 22h – Brasília Independente (apresentação de 10 bandas independentes)

Dia 11 – Gramado da Funarte, Clube do Choro e Planetário

15h – Abertura dos portões

02h – Encerramento do 1o dia

Dia 12 – Gramado da Funarte, Clube do Choro e Planetário

15h – Abertura dos portões

00h – Encerramento do 2o dia

Bilheteria

A bilheteria obje�va dividir os custos do evento com o público par�cipante de modo a captar recursos para a sustentabilidade financeira do próprio projeto.
Essa fonte irá compor a execução financeira com os demais fundos visando garan�r qualidade e diversidade ar�s�ca dos convidados e proporcionar uma
experiência mais fru�fera ao público.

Todo o recurso arrecadado com a bilheteria será inves�do diretamente no projeto.

Conforme detalhado nas planilhas orçamentárias enviadas, todas as receitas do projeto serão integralmente des�nadas ao custeio do Fes�val
CoMA#2 demonstrando um bene�cio para o Estado, pois não haverá lucro algum para a Associação com a organização do evento, ocasião em que, havendo
recursos excedentes, esses serão transpassados aos cofres do Distrito Federal, em sua integralidade.

Responsabilidades da ASSOCIAÇÃO TRAÇOS DE COMUNICAÇÃO E CULTURA

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

2.    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;

3.    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;

4.    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;

5.    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
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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

6.      Realização de pesquisa com o público do evento com uma amostragem condizente com o público previsto no evento. Para tanto, deve ser disponibilizada
equipe suficiente para a�ngir o número de pesquisas pactuadas em período que contemple parte considerável da realização do evento.

Exemplo: Para eventos com público até 10.000 pessoas a amostragem deve ser de 10%, de 10.001 até 50.000 pessoas, a amostragem de 5%, para eventos acima
de 50.000 pessoas devem ser realizadas no mínimo 2.500 pesquisas.

6.1 Secretaria Adjunta de Turismo oferece um treinamento sobre técnicas de abordagem e condução da pesquisa à equipe de pesquisadores, bem como poderá
apoiar na coordenação da ação por meio da Diretoria de Relacionamento e do Observatório de Turismo da Subsecretaria de Produtos e Polí�cas de Turismo;

6.2 Sugere-se que a pesquisa seja realizada por meio digital com auxílio da ferramenta googleforms por meio de smartphones ou tablets com acesso a internet;

6.3 A equipe de coordenação / apoio a realização da pesquisa da Diretoria de Relacionamento e do Observatório de Turismo da Subsecretaria de Produtos e
Polí�cas de Turismo da Secretaria Adjunta de Turismo devem ser credenciados pela organização do evento, mediante encaminhamento da listagem da área
citada, contendo: nome completo, telefone para contato e área atuante na Secretaria Adjunta de Turismo, assim como credenciamento para acesso a
estacionamento de serviço, caso no evento em epígrafe disponha.

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

 

 

SÁBADO 11 DE AGOSTO

 

PALCO SUL  PALCO NORTE  PLANETÁRIO  CLUBE DO CHORO  

16:00 MENORES ATOS  16:45 MAGLORE  16:00 AUGUSTA  15:30 TEC  

17:25 VANGUART  18:20 ALARMES  17:15 AIURE  16:50 OPS  

19:00 THABATA LORENA  19:40 MACHETE BOMB  18:40 GUSTAVO BERTONI  18:10 ROSA LUZ  

20:20 SUPERCOMBO  21:15 MUNTCHAKO  20:10 JULIE NEFF  19:30 CONSUELO  

22:00 RINCÓN SAPIÊNCIA  22:55 ELZA SOARES  21:00 FIM  20:50 MAURICIO PEREIRA  

00:25 ÀTTØØXXÁ  01:25 FIM     22:25 SÉRGIO MORAES  

         23:25 FIM  

            

            

DOMINGO 12 DE AGOSTO

 

PALCO SUL  PALCO NORTE  PLANETÁRIO  CLUBE DO CHORO  

15:30 JAH LIVE  16:10 SCATOLOVE  15:20 ANA MULLER  15:00 A ENGRENAGEM  

16:50 FLORA MATOS  17:40 XENIA FRANÇA  17:00 BETO MEJIA  16:30 MARCELO JENECI  

18:30 PLUTÃO JÁ FOI PLANETA  19:15 PÉ DE CERRADO  18:30 MEU AMIGO TIGRE  18:10 SR. GONZALES  

20:00 LINN DA QUEBRADA  20:50 CÉU  20:00 VITOR ARAUJO  19:40 APOKALIPO  

21:45 CHICO CÉSAR FESTA JUNINA  22:40 MUNDO LIVRE SA  21:00 FIM  21:10 PABLO FAGUNDES E MÁRCIO MARINHO  

23:35 FIM        22:10 FIM  

            

 

 

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
 

Meta Etapa Especificação

Duração

Mês

Início Término

1  Realização do Fes�val CoMA#2 durante 3 dias   

 1.1 Planejamento e Execução do Plano de Comunicação jul-18 nov-18

 1.2 Planejamento e Execução dos Serviços Administra�vos jul-18 nov-18

http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/recomendacoes/prodep/Recomendacao_Prodep_Proregs_2017_03.pdf
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 1.3 Contratação de Recursos Humanos Especializados jul-18 nov-18

 1.4 Contratação de Ar�stas jul-18 ago-18

 1.5 Contratação de Serviços Diversos jul-18 ago-18

 1.6 Contratação de Locação de Equipamentos jul-18 ago-18

 1.7 Contração de Locação de Estruturas jul-18 ago-18

 1.8 Contração de Serviços de Logís�ca jul-18 ago-18

   

 

5. FÍSICO FINANCEIRO

Especificação Total

1 Planejamento e Execução do Plano de Comunicação R$72.650,00

2 Planejamento e Execução dos Serviços Administra�vos R$87.906,00

3 Contratação de Recursos Humanos Especializados R$157.700,00

4 Contratação de Ar�stas R$307.745,00

5 Contratação de Serviços Diversos R$143.530,00

6 Contratação de Locação de Equipamentos R$0,00

7 Contração de Locação de Estruturas R$9.000,00

8 Contração de Serviços de Logís�ca R$221.300,00

 R$999.831,00

 

6. PLANO DE APLICAÇÃO

CÓDIGO Especificação Total

META 1 Realização do Fes�val CoMA#2 durante 3 dias  

 1 Planejamento e Execução do Plano de Comunicação R$72.650,00

33.90.39 1.1 Coordenação de comunicação R$9.000,00

33.90.39 1.2 Assessoria de imprensa local R$4.050,00

33.90.39 1.3 Assessoria de imprensa nacional R$6.000,00

33.90.39 1.4 Web designer R$8.000,00

33.90.39 1.5 Designer gráfico R$12.000,00

33.90.39 1.6 Web Master - Sí�o de Internet - Design e criação R$1.000,00

33.90.39 1.7 Camisetas - equipe R$6.600,00

33.90.39 1.8 Fotógrafo R$6.000,00

33.90.39 1.9 Banner - sinalização R$10.500,00

33.90.39 1.10 Diretora de criação R$6.000,00

33.90.39 1.11 Pulseiras R$3.500,00

 2 Planejamento e Execução dos Serviços Administra�vos R$87.906,00

33.90.39 2.1 Contador R$4.400,00

33.90.39 2.2 Assessoria jurídica R$3.240,00

33.90.39 2.3 Coordenação administra�va e financeira R$25.200,00

33.90.39 2.4 Assistente financeiro R$16.100,00

33.90.39 2.5 Taxas alvará R$1.500,00

33.90.39 2.6 Sala de produção R$3.000,00
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33.90.39 2.7 Seguro do evento R$3.500,00

33.90.39 2.8 Motoboy R$1.000,00

33.90.39 2.9 Ecad R$22.630,00

33.90.39 2.10 ISS - ingressos R$5.236,00

33.90.39 2.11 Material de escritório R$2.100,00

 3 Contratação de Recursos Humanos Especializados R$157.700,00

33.90.39 3.1 Produção Execu�va R$16.000,00

33.90.39 3.2 Produção Execu�va R$6.500,00

33.90.39 3.3 Produtor de logís�ca R$6.000,00

33.90.39 3.4 Produtor Operacional R$2.000,00

33.90.39 3.5 Produtor de montagem/desmontagem R$2.000,00

33.90.39 3.6 Produtor de credenciamento R$6.000,00

33.90.39 3.7 Produtor de transportes R$2.000,00

33.90.39 3.8 Produtor de backstage R$4.000,00

33.90.39 3.9 Produtor de base R$6.000,00

33.90.39 3.10 Produtor de gestão de risco R$5.000,00

33.90.39 3.11 Produtor técnico R$6.000,00

33.90.39 3.12 Produtor a�vações/patrocinadores R$4.000,00

33.90.39 3.13 Secretária de produção R$3.000,00

33.90.39 3.14 Roadies R$6.000,00

33.90.39 3.15 Técnicos de som R$9.800,00

33.90.39 3.16 Diretor de palco R$7.200,00

33.90.39 3.17 Assistente Opercional (Limpeza, Carregador e Água) R$2.000,00

33.90.39 3.18 Assistente de backstage R$1.800,00

33.90.39 3.19 Assistente de camarim R$2.000,00

33.90.39 3.20 Assistente de hospedagem/diária de alimentação R$2.000,00

33.90.39 3.21 Assistente de credenciamento R$3.000,00

33.90.39 3.22 Assistente de credenciamento R$2.000,00

33.90.39 3.23 Assistentes - áreas diversas R$2.400,00

33.90.39 3.24 Produtor ar�s�co R$3.000,00

33.90.39 3.25 Coordenação Geral R$19.500,00

33.90.39 3.26 Coordenação Ins�tucional R$13.000,00

33.90.39 3.27 Assistente de atendimento ao público R$1.500,00

33.90.39 3.28 Assistente de bilheteria R$2.000,00

33.90.39 3.29 Produtor recursos humanos R$6.000,00

33.90.39 3.30 Produtor de sinalização R$2.000,00

33.90.39 3.31 Produtor externo R$4.000,00

 4 Contratação de Ar�stas R$307.745,00

33.90.39 4.1 Ar�stas pequeno porte (de até R$ 5.000,00) R$43.300,00

33.90.39 4.2 Ar�stas médio porte (de R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 de cachê) R$50.300,00

33.90.39 4.3 Ar�stas médio - grande porte (de R$ 10.000,01 a R$ 20.000,00) R$77.620,00

33.90.39 4.4 Ar�stas grande porte (acima de R$ 20.000,01) R$135.125,00
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33.90.39 4.5 Ar�sta internacional R$1.400,00

 5 Contratação de Serviços Diversos R$143.530,00

33.90.39 5.1 Projeto arquitetônico R$9.000,00

33.90.39 5.2 Brigadistas - diárias de 12h R$6.400,00

33.90.39 5.3 Carregadores - diárias de 10h R$19.500,00

33.90.39 5.4 Limpeza - diárias de 12h R$22.100,00

33.90.39 5.5 Posto médico R$2.700,00

33.90.39 5.6 Segurança - diárias de 12h R$59.400,00

33.90.39 5.7 Cenógrafo R$11.500,00

33.90.39 5.8 Bilheteiros R$2.880,00

33.90.39 5.9 Orientadores de público R$4.500,00

33.90.39 5.10 Supervisores de atendimento R$2.250,00

33.90.39 5.11 Urneiros R$2.400,00

33.90.39 5.12 Voluntários - ajuda de custo R$900,00

 6 Contratação de Locação de Equipamentos R$0,00

33.90.39    

 7 Contração de Locação de Estruturas R$9.000,00

33.90.39 7.1 Container R$7.800,00

33.90.39 7.2 Caçamba de lixo R$1.200,00

 8 Contração de Serviços de Logís�ca R$221.300,00

33.90.39 8.1 Passagem aérea nacional R$127.200,00

33.90.39 8.2 Passagem aérea internacional R$4.400,00

33.90.39 8.3 Hospedagem - ar�stas R$40.400,00

33.90.39 8.4 Van execu�va R$26.100,00

33.90.39 8.5 Catering - buffet R$12.000,00

33.90.39 8.6 Diárias de alimentação - ar�stas R$11.200,00

TOTAL R$999.831,00

 

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  

Meta Etapa Especificação 10/07/18 09/08/18 TOTAL

1  Realização do Fes�val CoMA#2 durante 3 dias    

 1 Planejamento e Execução do Plano de Comunicação  R$52.650,00  R$20.000,00  R$72.650,00

 2 Planejamento e Execução dos Serviços Administra�vos  R$40.000,00  R$47.906,00  R$87.906,00

 3 Contratação de Recursos Humanos Especializados  R$157.700,00   R$157.700,00

 4 Contratação de Ar�stas  R$307.745,00   R$307.745,00

 5 Contratação de Serviços Diversos   R$143.530,00  R$143.530,00

 6 Contratação de Locação de Equipamentos    R$-  

 7 Contração de Locação de Estruturas  R$9.000,00   R$9.000,00

 8 Contração de Serviços de Logís�ca  R$221.300,00   R$221.300,00

    R$788.395,00  R$211.436,00  R$999.831,00

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - Fes�val CoMA#2

ITEM DESCRIÇÃO QTD UNIDADE OCORRÊNCIA UNIDADE  VL.  VALOR TOTAL  DETALHAMENTO E JUSTIFICATIVA DE
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DE
MEDIDA
QTD

DE
MEDIDA
OCORR.

UNITÁRIO PREÇO

ETAPA 1 – COMUNICAÇÃO     

1.1 Coordenação de
comunicação 1 serviço 3 mês  R$3.000,00  R$9.000,00

Serviço de elaboração da estratégia de
comunicação e coordenação de
planejamento e execução de todos os
itens relacionados à comunicação, tais
como: desenvolvimento da logomarca,
contratação de equipe,
desenvolvimento de cronograma de
postagens em redes sociais,
acompanhamento das perguntas do
publico em nossos canais de
comunicação, sugestão e cotação de
mídias offline, aprovação de logomarcas
com patrocinadores e órgãos
realizadores, desenvolvimento de peças
de divulgação, briefing de conteúdo e
linguagem a ser u�lizadas,
acompanhamento da assessoria de
imprensa local e nacional com entrega
dos resultados, direcionamento dos
vídeos do evento e dos fotógrafos. O
serviço compreende também o
monitoramento das entregas de
relatórios da área durante a pós-
produção, bem como a postagem dos
resultados do projeto e das ações
posteriores Os meses contemplados
nessa fonte são referente a julho,
agosto e setembro. A pré-produção será
paga pela fonte bilheteria.  Valor
referenciado na tabela FGV item 175 +
ajuste IPCA

1.2 Assessoria de imprensa
local 1 serviço 3 mês  R$1.350,00  R$4.050,00

Serviço de assessoria de imprensa local
(praça Brasília) incluindo clipping
impresso e on-line, valoração de mídia e
relatório final de mídia espontânea. Os
meses contemplados nessa fonte são
referente a julho, agosto e setembro.
Valor referenciado na tabela FGV item 6
+ ajuste IPCA

1.3 Assessoria de imprensa
nacional 1 serviço 3 mês  R$2.000,00  R$6.000,00

Serviço de assessoria de imprensa
nacional incluindo clipping impresso e
on-line, valoração de mídia e relatório
final de mída espontânea. Os meses
contemplados nessa fonte são referente
a julho, agosto e setembro. A pré-
produção será paga pela fonte
bilheteria. Valor referenciado na tabela
FGV item 6 + ajuste IPCA

1.4 Web designer 1 serviço 2 mês  R$4.000,00  R$8.000,00

Responsável pelo gerenciamento das
redes sociais, bem como a criação das
peças web como posts facebook, vídeos
e posts instagram e convites virtuais via
email e whatsapp. Os meses
contemplados nessa fonte são referente
a julho e agosto. A pré-produção será
paga pela fonte bilheteria. Valor
referenciado na tabela FGV item 130 +
ajuste IPCA

1.5 Designer gráfico 2 serviço 3 mês  R$2.000,00  R$12.000,00

Criação de todo o material gráfico
(folder, caderno programação, crachá e
outros impressos), sinalização (banners
banheiros, palcos, palestras,
alimentação, etc) e criação dos
produtos de merchandising (camisetas,
copos, etc). Os meses contemplados
nessa fonte são referente a julho,
agosto e setembro. A pré-produção será
paga pela fonte bilheteria. Valor
referenciado na tabela FGV item 50

1.6 Web Master - Sí�o de
Internet - Design e

1 serviço 1 serviço  R$1.000,00  R$1.000,00 Prestação de serviços de criação,
produção e manutenção de conteúdo
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criação do site do projeto. Inclui
desenvolvimento e atualizações. Valor
referenciado na tabela FGV cód. 130 +
ajuste IPCA.

1.7 Camisetas - equipe 220 unidade 1 serviço  R$30,00  R$6.600,00

Confecção de camisetas para a equipe
de produção, equipe técnica e
voluntários da equipe de atendimento
ao público. Valor referenciado na tabela
FGV cód. 170.

1.8 Fotógrafos 6 serviço 2 diárias  R$500,00  R$6.000,00

Profissionais contratados para o registro
fotográfico de todas as áreas e dias do
evento - Valor referenciado na tabela
FGV item 52 + ajuste IPCA

1.9 Banner - sinalização 300 m² 1 serviço  R$35,00  R$10.500,00
Peças de sinalização da arena do
fes�val. Valor referenciado na tabela
FGV cód. 156.

1.10 Diretora de criação 1 unidade 2 mês  R$3.000,00  R$6.000,00

Profissional responsável pela criação de
toda mídia imprensa e digital. É o
responsável por aprovar e lapidar as
peças criadas pelo redator e designers.
Valor referenciado na tabela FGV item
94,3 + ajuste IPCA

1.11 Pulseiras 7000 unidade 1 serviço  R$ 0,50  R$3.500,00

Pulseiras para o controle de acesso e
iden�ficação dos colaboradores do
evento. Valor referenciado através de
cotação realizada.

SUBTOTAL ETAPA 1 - COMUNICAÇÃO   >>>>>  R$72.650,00  

ETAPA 2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS     

2.1 Contador 1 serviço 4 mês  R$1.100,00  R$4.400,00

Assessoria contábil para a execução dos
projetos e recolhimento de impostos
devidos, analisa e assina a prestação de
contas do projeto LIC. Os meses
contemplados nessa fonte são referente
a julho, agosto, setembro e outubro. A
pré-produção será paga pela fonte
bilheteria. Valor referenciado na tabela
FGV cód. 149.

2.2 Assessoria jurídica 1 serviço 4 mês  R$810,00  R$3.240,00

Assessoria jurídica para confecção de
instrumentos de contratação de
serviços, profissionais, de aquisição,
parcerias e licenciamentos. Durante a
pós-produção auxilia nos problemas de
execução de contratos. Os meses
contemplados nessa fonte são referente
a julho, agosto, setembro e outubro. A
pré-produção será paga pela fonte
bilheteria. Valor referenciado na tabela
FGV cód. 131.

2.3
Coordenação
administra�va e
financeira

1 serviço 4 mês  R$6.300,00  R$25.200,00

Profissional responsável por coordenar
todas as ro�nas administra�vas e
financeiras que darão suporte às
diversas áreas do projeto. Realiza o
arrolamento e arquivo racionalizado de
toda documentação do projeto, bem
como executa o Plano de Execução
Financeira, elaborando relatório deste
ambiente. É que atualiza e organiza a
planilha global do projeto juntamente
com a produção execu�va.
Desenvolvimento, aprovação e
execução dos projetos das diversas
fontes de recurso do projeto (nesse
caso, temos 4 fontes e 4 projetos que
compõe o fes�val). Os meses
contemplados nessa fonte são referente
a julho, agosto, setembro e outubro. A
pré-produção será paga pela fonte
bilheteria. Valor referenciado na tabela
FGV cód. 151 + ajuste IPCA.

2.4 Assistente financeiro 1 serviço 4 mês  R$4.025,00  R$16.100,00 Profissional responsável por solicitar as
notas fiscais aos fornecedores, operar
as contas correntes de todas as fontes
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do projeto efetuando o cadastramento
de contas e posterior pagamento.
Responsável por organizar a
documentação referente aos
pagamentos e desenvolver as planilhas
de prestação de contas. Os meses
contemplados nessa fonte são referente
a julho, agosto, setembro e outubro. A
pré-produção será paga pela fonte
bilheteria. Valor referenciado na tabela
FGV cód. 22 + ajuste IPCA.

2.5 Taxas alvará 1 verba 1 taxa  R$1.500,00  R$1.500,00  Valor referenciado de acordo com o
gasto da edição de 2017.

2.6 Sala de produção 1 unidade 2 mês  R$1.500,00  R$3.000,00

Locação de uma sala de produção
incluindo aluguel, condomínio, luz,
água, internet e telefone para o período
de 2 meses (entre julho e agosto). Valor
referenciado na tabela FGV cód. 36.

2.7 Seguro do evento 1 serviço 1 unidade  R$3.500,00  R$3.500,00

Seguro para os dois dias de evento com
cobertura desde a montagem até a
desmontagem. Valor referenciado de
acordo com o gasto da edição de 2017.

2.8 Motoboy 1 serviço 2 mês  R$500,00  R$1.000,00

Profissional responsável pela entrega e
recolhimento de documentos e
materiais administra�vos e outros fora
do escritório. Valor referenciado na
tabela FGV cód. 162.

2.9 Ecad 1 verba 1 taxa R$22.630,00 R$22.630,00
Direitos autorais dos ar�stas. Valor
referenciado de acordo com o gasto da
edição de 2017.

2.10 ISS - ingressos 1 verba 1 taxa  R$5.236,00  R$5.236,00

Taxa de recolhimento antecipado de ISS
de acordo com planilha da Secretaria de
Fazenda do DF. Valor referenciado de
acordo com o gasto da edição de 2017.

2.11 Material de escritório 1 verba 2 mês  R$1.050,00  R$2.100,00

Verba para compra de materiais
diversos do dia a dia para a sala de
produção que abrigará a equipe do
projeto. São eles: papel, caneta,
material de limpeza, cartuchos e �ntas
de impressoras, cópias, café, água, etc.
Valor referenciado de acordo com o
gasto da edição de 2017.

SUBTOTAL ETAPA 2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS   >>>>>  R$87.906,00  

ETAPA 3 - RH ESPECIALIZADO     

3.1 Produção Execu�va -
Produção

1 serviço 2 mês  R$8.000,00  R$16.000,00 Profissional responsável pela execução
geral do projeto, fazendo o link entre
todas as áreas de coordenações e área
financeira. Entre suas funções podemos
citar: criação de planos, organogramas e
documentos de modelo para u�lização
da equipe, controle de orçamento
juntamente com a coordenação
administra�va e financeira, organização
de fontes de recurso do projeto,
negociação e contratação de
fornecedores, ar�stas e equipe, reserva
de locais e equipamentos do projeto,
alinhar com a coordenação de
comunicação a estratégia de divulgação
do evento, acompanhamento das
entregas de cada área visando a
prestação de contas e fechamento dos
resultados do evento,
acompanhamento das ações de
sustentabilidade e acessibilidade,
atendimento a Secretaria de Turismo e
acompanhamento da aprovação de
todos os projetos.  Os meses
contemplados nessa fonte são
referentes a julho e agosto. A pré-
produção será paga pela fonte
bilheteria e a pós-produção em outra
rubrica. Em alinhamento com o
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profissional contratado, iden�ficamos
que o período em que este não
precisaria estar disponível full �me para
o projeto, o valor poderia ser menor do
que nesse período de dedicação
exclusiva. Valor referenciado na tabela
FGV cód. 109 (referencia de 4 semanas
= 1 mês)

3.2 Produção Execu�va - Pós-
produção 1 serviço 1 mês  R$6.500,00  R$6.500,00

Profissional responsável pelo
acompanhamento da pós-produção do
projeto com o levantamento dos
resultados do projeto, elaboração de
relatório, cobrança de relatório
individual de cada profissional
contratado, execução das ações do
CoMA Consciente em setembro. Mês de
referência de pagamento de setembro.
Valor referenciado na tabela FGV cód.
109 (referencia de 4 semanas = 1 mês)

3.3 Produtor de logís�ca 1 serviço 2 mês  R$3.000,00  R$6.000,00

Profissional responsável pela compra
das passagens aéreas, hospedagem,
transporte terrestre e diárias de
alimentação dos ar�stas e convidados
do evento. Valor referenciado na tabela
FGV cód. 44 (referencia de 4 semanas =
1 mês)

3.4 Produtor Operacional 1 serviço 1 mês  R$2.000,00  R$2.000,00

Profissional responsável pela execução
dos serviços operacionais (limpeza,
carregadores, distribuição de água, etc).
É quem receberá o planejamento do
coordenador e irá alinhar e acompanhar
com o fornecedor a entrega dos
serviços contratados e quem atenderá
durante o evento as demandas do
restante da produção. Valor
referenciado na tabela FGV cód. 107
(referencia de 4 semanas = 1 mês)

3.5 Produtor de
montagem/desmontagem 1 serviço 1 mês  R$2.000,00  R$2.000,00

Profissional responsável por executar a
montagem e desmontagem do "site"
(espaço do evento) de acordo com o
planejamento prévio do coordenador.
Organizará e acompanhará o
cronograma de montagem com cada
fornecedor e durante o evento ficará
responsável pela manutenção do que
for necessário referente as estruturas.
Valor referenciado na tabela FGV cód.
107 (referencia de 4 semanas = 1 mês)

3.6 Produtor de
credenciamento 1 serviço 2 mês  R$3.000,00  R$6.000,00

Profissional responsável por organizar o
credenciamento de fornecedores,
equipe de produção, convidados e
ar�stas durante o evento. Esse trabalho
irá gerar o quan�ta�vo exato de
equipes de trabalho que entraram e
saíram do evento. Valor referenciado na
tabela FGV cód. 107 (referencia de 4
semanas = 1 mês)

3.7 Produtor de transportes 1 serviço 1 mês  R$2.000,00  R$2.000,00

Profissional responsável por organizar e
executar as necessidades de transporte
terrestre dos ar�stas e convidados
vindos de fora do DF. Valor referenciado
na tabela FGV cód. 107 (referencia de 4
semanas = 1 mês)

3.8 Produtor de backstage 1 serviço 1 mês  R$4.000,00  R$4.000,00 Profissional responsável por organizar
as necessidades de camarim de todos
os ar�stas, desde o planejamento
estrutural como mobiliário e
ambientação, negociação de rider
ar�s�co, cotação e contratação de
fornecedores de abastecimento de
camarim, alinhamento da necessidade e
abastecimento de bebidas,
desenvolvimento do rodízio de
camarins, acesso dos ar�stas,
montagem, desmontagem e limpeza do
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espaço de camarins do Clube do Choro
e de cada palco, atendimento a
necessidade dos ar�stas no local do
show, bem como alinhar com a área
técnica de cada palco os horários de
apresentação. Valor referenciado na
tabela FGV cód. 107 (referencia de 4
semanas = 1 mês)

3.9 Produtor de base 1 serviço 2 mês  R$3.000,00  R$6.000,00

Profissional responsável pela
organização de todas as demandas do
evento e trabalha in loco no escritório
da produção. Faz as diversas cotações,
elabora, acompanha e cobra o
cronograma de a�vidades de cada área,
acompanha as reuniões de coordenação
para desenvolver as atas e dar
andamento nos encaminhamentos
definidos em reunião. Organiza as
necessidades do escritório de produção,
faz o direcionamento da desmontagem
do evento, definindo para onde vai cada
uma das coisas e controla os fretes. Os
meses contemplados nessa fonte são
referentes a julho e agosto. A pré-
produção será paga pela fonte
bilheteria. Valor referenciado na tabela
FGV cód. 107 (referencia de 4 semanas
= 1 mês)

3.10 Produtor de gestão de
risco 1 serviço 2 mês  R$2.500,00  R$5.000,00

Profissional responsável pelo
planejamento e execução dos acessos
internos e externos do evento,
planejamento e distribuição dos
seguranças e cronograma de U� e
brigada.Valor referenciado na tabela
FGV cód. 107 (referencia de 4 semanas
= 1 mês)

3.11 Produtor técnico 1 serviço 2 mês  R$3.000,00  R$6.000,00

Profissional responsável por organizar
os horários de apresentações dos
ar�stas em cada palco, organizar os
horários de passagem de som, fazer o
levantamento técnico de cada ar�stas,
elaborar um contra-rider para as bandas
e validar e fazer a contratação da
equipe técnica do evento, bem como
necessidades de backline. Acompanha a
montagem e desmontagem da
sonorização, iluminação e painel de led
de cada palco. Valor referenciado na
tabela FGV cód. 107 (referencia de 4
semanas = 1 mês)

3.12 Produtor
a�vações/patrocinadores 1 serviço 1 mês  R$4.000,00  R$4.000,00

Profissional responsável pelo
acompanhamento de todas as
demandas da área comercial do projeto,
organizando as demandas de cada
negociação de apoiadores e
patrocinadores do projeto, elaborando
documentos para os patrocinadores e
parceiros do projeto, além do
atendimento à todos os patrocinadores
e apoiadores ins�tucionais durante o
evento. É responsável pela entrega dos
convites. Valor referenciado na tabela
FGV cód. 107 (referencia de 4 semanas
= 1 mês)

3.13 Secretária de produção 1 serviço 2 mês  R$1.500,00  R$3.000,00

Profissional responsável por cuidar das
demandas do dia a dia do escritório tais
como atendimento de telefone,
necessidades de materiais de papelaria,
compra de materiais e limpeza e café,
organização das demandas do motoboy,
organização das agendas de reuniões da
equipe. Os meses contemplados nessa
fonte são referente a julho e agosto.
Valor referenciado na tabela FGV cód.
168 (referencia de 4 semanas = 1 mês)

3.14 Roadies 6 serviço 2 diárias  R$500,00  R$6.000,00 Profissional responsável por preparar
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no palco as apresentações de cada
ar�sta, como afinar os instrumentos e
montar os palcos de acordo com o
mapa de palco de cada banda. Para
cada palco precisaremos de 2 roadies,
com exceção do Planetário que
precisaremos somente de um. Valor
referenciado na tabela FGV cód. 154

3.15 Técnicos de som 7 serviço 2 diárias  R$700,00  R$9.800,00

Profissional responsável por operar as
mesas de som buscando um melhor
resultado sonoro para o público e para
o ar�sta se ouvir. Para cada palco
precisaremos de um técnico de PA e um
técnico de monitor. Valor referenciado
na tabela FGV cód. 154

3.16 Diretor de palco 4 serviço 2 diárias  R$900,00  R$7.200,00

Profissional responsável por planejar e
executar as trocas de palco de todos os
ar�stas que se apresentarão naquele
palco. O obje�vo principal desse
profissional é de fazer a troca de palco
no menor tempo possível com a maior
qualidade possível. Valor referenciado
na tabela FGV cód. 154

3.17 Assistente Operacional
(limpeza e carregadores) 1 serviço 1 mês  R$2.000,00  R$2.000,00

Profissional responsável por coordenar
durante o evento o serviços de limpeza,
e carregadores durante o evento.
Organiza junto com o produtor as
planilhas de escalas de horários a
acompanha o credenciamento dessas
equipes. Valor referenciado na tabela
FGV cód. 22 (referencia de 1 semana = 7
dias)

3.18 Assistente de backstage 3 serviço 3 diárias  R$200,00  R$1.800,00

Assistentes que trabalharão nos dias do
evento, acompanhando o in/out dos
palcos externos e Planetário. Valor
referenciado na tabela FGV cód. 22
(referencia de 1 semana = 7 dias)

3.19 Assistente de camarim 1 serviço 1 mês  R$2.000,00  R$2.000,00

Assistente do produtor de backstage
que elabora o rider de abastecimento
de camarim de cada ar�sta, executa
junto ao fornecedor contratado a
montagem de cada camarim
individualmente, recepciona todos os
ar�stas e confere o rider definido. Valor
referenciado na tabela FGV cód. 22
(referencia de 1 semana = 7 dias)

3.20
Assistente de
hospedagem/diária de
alimentação

1 serviço 1 mês  R$2.000,00  R$2.000,00

Profissional responsável por organizar o
rooming list e acompanhar a execução
diretamente com o hotel até o
fechamento. Na pré-produção alinha
com o financeiro o pagamento das
diárias de alimentação de todos os
ar�stas e convidados. Valor
referenciado na tabela FGV cód. 146

3.21 Assistente de
credenciamento 5 serviço 3 diárias  R$200,00  R$3.000,00

Assistentes que atuarão no
credenciamento de toda o staff do
evento. Atende aproximadamente 2 mil
pessoas. As diárias são dividas por
serviço (01 pessoa para cuidar da
entrega de rádios e credenciamento de
equipe de produção e coordenação, 2
atendentes para revezarem nos 3 dias
full �me do evento, 1 atendente para
revezar na semana que antecede o
evento, 1 assistente para controlar o
estacionamento dessa área). Vale
lembrar que o credenciamento
funcionará do dia 06 ao dia 09 de
agosto das 8h as 18h. E nos dias do
evento das 07h as 22h. No dia 13,
funcionará das 08h as 18h. Valor
referenciado na tabela FGV cód. 22
(referencia de 1 semana = 7 dias)

3.22 Assistente de 1 serviço 1 mês  R$2.000,00  R$2.000,00 Assistente responsável pelo container
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credenciamento staff do credenciamento. Acompanhará a
montagem do espaço, bem como todas
as necessidades do mesmo, auxiliará na
contratação da equipe e ficará
responsável por consolidar a planilha de
credenciamento. Valor referenciado na
tabela FGV cód. 22 (referencia de 1 mês
= 4 semanas)

3.23 Assistentes - áreas
diversas 4 serviço 3 diárias  R$200,00  R$2.400,00 Valor referenciado na tabela FGV cód.

22 (referencia de 1 semana = 7 dias)

3.24 Produtor ar�s�co 1 serviço 1 mês  R$3.000,00  R$3.000,00

Profissional responsável pela
organização de todas as demandas que
envolvem os ar�stas que se aprestarão
no fes�val, alinhando as demandas de
contratos, lógis�ca, camarim e técnica.
Os meses contemplados nessa fonte são
referente a julho/agosto. A pré-
produção será paga pela fonte
bilheteria. Valor referenciado na tabela
FGV item 146

3.25 Coordenação Geral 1 serviço 3 mês  R$6.500,00  R$19.500,00

Profissional responsável pelas diretrizes
do projeto, alinhando as demandas de
todas as áreas junto com a produção
execu�va. Entre suas demandas
podemos citar: desenvolvimento de
conceitos para o evento, analisar,
aprovar, coordenar, acompanhar,
controlar e executar cada uma das
coordenações do projeto. Os meses
contemplados nessa fonte são referente
a julho, agosto e setembro, a pré-
produção estão contemplados pela
fonte bilheteria. Valor referenciado na
tabela FGV item 153 + ajuste IPCA

3.26 Coordenação Ins�tucional 1 serviço 2 mês  R$6.500,00  R$13.000,00

Profissional responsável pelo
atendimento aos patrocinadores,
captação de apoios ins�tucionais e
ar�culações polí�cas. Os meses
contemplados nessa fonte são julho e
agosto. A pré-produção esta
contemplada pela fonte bilheteria. Valor
referenciado na tabela FGV item 153 +
ajuste IPCA

3.27 Assistente de
atendimento ao público 1 serviço 1 mês  R$1.500,00  R$1.500,00

Profissional responsável por auxiliar e
orientar a equipe "POSSO AJUDAR" do
evento - Valor referenciado na tabela
FGV item 22

3.28 Assistente de bilheteria 1 serviço 1 mês  R$2.000,00  R$2.000,00

Profissional responsável por auxiliar
todas as demandas de bilheteria, bem
como acompanhamento da plataforma
Sympla, comissários e pontos de
vendas. Valor referenciado na tabela
FGV item 22 + ajuste IPCA

3.29 Produtor recursos
humanos 1 serviço 2 mês  R$3.000,00  R$6.000,00

Profissional responsável por selecionar,
recrutar e treinar a equipe de produção,
voluntários e assistentes. Os meses
contemplados são julho e agosto. Valor
referenciado na tabela FGV item 44

3.30 Produtor de sinalização 1 serviço 1 mês  R$2.000,00  R$2.000,00

Profissional responsável por planejar e
executar todas a demandas de
sinalização do evento. Fará a mediação
entre o designer gráfico e a gráfica
contratada. Valor referenciado na tabela
FGV item 44

3.31 Produtor externo 1 serviço 1 mês  R$4.000,00  R$4.000,00

Profissional responsável por organizar
as demandas de estacionamento,
órgãos público e liberações, vias de
acesso ao evento, ambulantes,
transportes públicos e shu�les. Valor
referenciado na tabela FGV item 44

SUBTOTAL ETAPA 3 - RH ESPECIALIZADO   >>>>>  R$157.700,00  

ETAPA 4 - CACHÊS     
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4.1 Ar�stas pequeno porte
(de até R$ 5.000,00)

1 cachê 1 unidade  R$1.500,00  R$1.500,00
Ar�sta Meu Amigo Tigre. Valor
referenciado através da planilha FGV
item 93 + ajuste IPCA.

1 cachê 1 unidade  R$1.500,00  R$1.500,00
Ar�sta não definido. Valor referenciado
através da planilha FGV item 93 + ajuste
IPCA.

1 cachê 1 unidade  R$1.500,00  R$1.500,00 Ar�sta Aiure. Valor referenciado através
da planilha FGV item 93 + ajuste IPCA.

1 cachê 1 unidade  R$1.500,00  R$1.500,00
Ar�sta Augusta. Valor referenciado
através da planilha FGV item 93 + ajuste
IPCA.

1 cachê 1 unidade  R$2.100,00  R$2.100,00
Ar�sta Beto Mejia. Valor referenciado
através da planilha FGV item 93 + ajuste
IPCA.

1 cachê 1 unidade  R$2.500,00  R$2.500,00
Ar�sta Rosa Luz. Valor referenciado
através da planilha FGV item 93 + ajuste
IPCA.

1 cachê 1 unidade  R$2.500,00  R$2.500,00
Ar�sta Consuelo. Valor referenciado
através da planilha FGV item 93 + ajuste
IPCA.

1 cachê 1 unidade  R$2.500,00  R$2.500,00 Ar�sta Ops. Valor referenciado através
da planilha FGV item 93 + ajuste IPCA.

1 cachê 1 unidade  R$3.000,00  R$3.000,00
Ar�sta A Engrenagem. Valor
referenciado através da planilha FGV
item 93 + ajuste IPCA.

1 cachê 1 unidade  R$3.000,00  R$3.000,00
Ar�sta não definido indicado pelo Clube
do Choro. Valor referenciado através da
planilha FGV item 93 + ajuste IPCA.

1 cachê 1 unidade  R$3.200,00  R$3.200,00 Ar�sta L_Cio. Valor referenciado através
da planilha FGV item 93 + ajuste IPCA.

1 cachê 1 unidade  R$4.000,00  R$4.000,00
Ar�sta Thabata Lorena. Valor
referenciado através da planilha FGV
item 93 + ajuste IPCA.

1 cachê 1 unidade  R$4.500,00  R$4.500,00
Ar�sta Jah Live. Valor referenciado
através da planilha FGV item 93 + ajuste
IPCA.

1 cachê 1 unidade  R$5.000,00  R$5.000,00
Ar�sta Pé de Cerrado. Valor
referenciado através de 3 notas fiscais
de shows realizados anteriormente.

1 cachê 1 unidade  R$5.000,00  R$5.000,00
Ar�sta Muntchako. Valor referenciado
através de 3 notas fiscais de shows
realizados anteriormente.

4.2 Ar�stas médio porte (de
R$ 5.001,00 a R$
10.000,00 de cachê)

1 cachê 1 unidade  R$5.800,00  R$5.800,00
Ar�sta Machete Bomb. Valor
referenciado através de 3 notas fiscais
de shows realizados anteriormente.

1 cachê 1 unidade  R$6.000,00  R$6.000,00
Ar�sta Vitor Araujo. Valor referenciado
através de 3 notas fiscais de shows
realizados anteriormente.

1 cachê 1 unidade  R$6.000,00  R$6.000,00
Ar�sta Maurício Pereira. Valor
referenciado através de 3 notas fiscais
de shows realizados anteriormente.

1 cachê 1 unidade  R$6.500,00  R$6.500,00
Ar�sta Ana Muller. Valor referenciado
através de 3 notas fiscais de shows
realizados anteriormente.

1 cachê 1 unidade  R$7.000,00  R$7.000,00

Ar�sta não definido indicado pelo Clube
do Choro. Valor referenciado pela
planilha FGV item 93 + ajuste IPCA,
levando em consideração a
apresentação de 4 músicos/intérpretes.

1 cachê 1 unidade  R$9.000,00  R$9.000,00
Ar�sta Xenia França. Valor referenciado
através de 3 notas fiscais de shows
realizados anteriormente.
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1 cachê 1 unidade  R$10.000,00  R$10.000,00 Ar�sta Maglore. Valor referenciado
através de 3 notas fiscais de shows
realizados anteriormente.

4.3
Ar�stas médio - grande
porte (de R$ 10.000,01 a
R$ 20.000,00)

1 cachê 1 unidade  R$11.000,00  R$11.000,00
Ar�sta Supercombo. Valor referenciado
através de 3 notas fiscais de shows
realizados anteriormente.

1 cachê 1 unidade  R$12.000,00  R$12.000,00
Ar�sta Mundo Livre. Valor referenciado
através de 3 notas fiscais de shows
realizados anteriormente.

1 cachê 1 unidade  R$12.000,00  R$12.000,00
Ar�sta Linn da Quebrada. Valor
referenciado através de 3 notas fiscais
de shows realizados anteriormente.

1 cachê 1 unidade  R$12.500,00  R$12.500,00
Ar�sta Vanguart. Valor referenciado
através de 3 notas fiscais de shows
realizados anteriormente.

1 cachê 1 unidade  R$15.000,00  R$15.000,00
Ar�sta Atooxxa. Valor referenciado
através de 3 notas fiscais de shows
realizados anteriormente.

1 cachê 1 unidade  R$15.120,00  R$15.120,00
Ar�sta Flora Matos. Valor referenciado
através de 3 notas fiscais de shows
realizados anteriormente.

4.4 Ar�stas grande porte
(acima de R$ 20.001,00)

1 cachê 1 unidade  R$20.125,00  R$20.125,00
Ar�sta Rincon Sapiencia. Valor
referenciado através de 3 notas fiscais
de shows realizados anteriormente.

1 cachê 1 unidade  R$25.000,00  R$25.000,00
Ar�sta Céu. Valor referenciado através
de 3 notas fiscais de shows realizados
anteriormente.

1 cachê 1 unidade  R$25.000,00  R$25.000,00
Ar�sta Chico Cesar. Valor referenciado
através de 3 notas fiscais de shows
realizados anteriormente.

1 cachê 1 unidade  R$65.000,00  R$65.000,00
Ar�sta Elza Soares. Valor referenciado
através de 3 notas fiscais de shows
realizados anteriormente.

4.5 Ar�sta internacional 1 cachê 1 unidade  R$1.400,00  R$1.400,00
Ar�sta Julie Neff. Valor referenciado
através de 2 preços: um público e um
privado).

SUBTOTAL ETAPA 4 - CACHÊS   >>>>>  R$307.745,00  

ETAPA 5 - SERVIÇOS DIVERSOS     

5.1 Projeto arquitetônico 1 serviço 1 unidade  R$9.000,00  R$9.000,00

Planta baixa com setorização dos
espaços, planta de acessibilidade,
planta de implementação de estruturas,
projeto 3D incluindo: projeto de
cenografia, imagens de cada setor,
dimensões do espaço e vídeo tour
virtual. Valor referenciado de acordo
com o gasto da edição de 2017.

5.2 Brigadistas - diárias de
12h 40 diárias 1 unidade  R$160,00  R$6.400,00

Profissionais responsáveis pelo pronto
atendimento ao público no caso de
emergências com diária de 12h. Valor
referenciado de acordo com o gasto da
edição de 2017.

5.3 Carregadores - diárias de
10h 130 diárias 1 unidade  R$150,00  R$19.500,00

Profissionais responsáveis pelo
carregamento de cargas durante o
evento com diária de 10h. Valor
referenciado de acordo com o gasto da
edição de 2017.

5.4 Limpeza - diárias de 12h 130 diárias 1 unidade  R$170,00  R$22.100,00

auxiliares de limpeza com material
incluso com diárias de 12h. Valor
referenciado de acordo com o gasto da
edição de 2017.

5.5 Posto médico 1 serviço 2 diárias  R$1.350,00  R$2.700,00

Fornecimento de equipe e material para
um posto médico fixo contendo: 1
médico, 1 enfermeiro e materiais de
insumo. Valor referenciado de acordo
com o gasto da edição de 2017.
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5.6 Segurança - diárias de
12h 330 diárias 1 unidade  R$180,00  R$59.400,00

Segurança desarmada e patrimonial
para a montagem, evento e
desmontagem com diária de 12h. Valor
referenciado de acordo com o gasto da
edição de 2017.

5.7 Cenógrafo 1 serviço 5 semanas  R$2.300,00  R$11.500,00

Profissional responsável pelo
desenvolvimento do projeto de
cenografia do projeto, bem como da
contratação de equipe e material para a
execução do mesmo.

5.8 Bilheteiros 16 diárias 1 serviço  R$180,00  R$2.880,00
Profissionais responsáveis pela vendas
de ingressos no local do evento - Valor
referenciado de outros eventos

5.9 Orientadores de público 15 unidade 2 diárias  R$150,00  R$4.500,00
Profissionais responsáveis por orientar
o público no local do evento. "Posso
ajudar" no evento.

5.10 Supervisores de
atendimento 3 unidade 3 diárias  R$250,00  R$2.250,00

Profissionais responsáveis pelo
atendimento ao público.  Valor
referenciado de acordo com o gasto da
edição de 2017.

5.11 Urneiros 16 diárias 1 serviço  R$150,00  R$2.400,00

Profissionais responsáveis validação dos
ingressos na entrada do evento.  Valor
referenciado de acordo com o gasto da
edição de 2017.

5.12 Voluntários - ajuda de
custo 15 verba 2 diárias  R$30,00  R$900,00

Ajuda de custo para deslocamento até
ao evento para os 2 dias.  Valor
referenciado de acordo com o gasto da
edição de 2017.

SUBTOTAL ETAPA 5 - SERVIÇOS DIVERSOS   >>>>>  R$143.530,00  

ETAPA 6 - EQUIPAMENTOS     

       R$-    

SUBTOTAL ETAPA 6 - EQUIPAMENTOS   >>>>>  R$-   

ETAPA 7 - ESTRUTURAS     

7.1 Container 6 unidade 1 serviço  R$1.300,00  R$7.800,00
containers módulo de banheiros para
u�lização do público - valor
referenciado por cotações

7.2 Caçamba de lixo 4 unidades 1 serviço  R$300,00  R$1.200,00
Locação De Caçamba Para Remoção De
Entulho. Valor referenciado na tabela
FGV item 23 + ajuste IPCA

SUBTOTAL ETAPA 7 – ESTRUTURAS   >>>>>  R$9.000,00  

ETAPA 8 – LOGÍSTICA     

8.1 Passagem aérea nacional 318 trechos 1 unidade  R$400,00  R$127.200,00

Passagem aérea nacional para ar�stas,
convidados influenciadores e equipe
para Brasília. De acordo com a média
das cotações de passagens

8.2 Passagem aérea
internacional 2 trechos 1 unidade  R$2.200,00  R$4.400,00

Passagem aérea para ar�sta
internacional que vem do Canadá. De
acordo com a média das cotações de
passagens

8.3 Hospedagem 202 diárias 1 unidade  R$200,00  R$40.400,00

Hospedagem dos ar�stas, convidados
influenciadores e equipe de fora de
Brasília (Mão de obra de fornecedor
específico não disponível em Brasília).
Valor referenciado na planilha FGV item
126 + ajuste IPCA.

8.4 Van execu�va 58 diárias 1 unidade  R$450,00  R$26.100,00 Valor referenciado na planilha FGV item
5 + ajuste IPCA.

8.5 Catering - buffet 400 refeições 1 serviço  R$30,00  R$12.000,00

serviço de alimentação (almoço ou
jantar) para equipe de produção
montada no local do evento - Valor
referenciado na tabela FGV item 9 +
ajuste IPCA
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8.6 Diárias de alimentação -
ar�stas

160 unidades 1 verba  R$70,00  R$11.200,00 verba de alimentação dos ar�stas -
Valor referenciado na tabela FGV item 9
+ ajuste IPCA

SUBTOTAL ETAPA 8 - ESTRUTURAS   >>>>>  R$221.300,00  

VALOR TOTAL R$999.831,00  

 

RECEITA x DESPESAS

CoMA - Convenção de Música e Arte - 2018

Item Descrição
Unidade
de
Medida

Quan�dade  Valor
Unitário  Valor Total Fonte

ETAPA 1 - COMUNICAÇÃO       

1.1 Adesivos de carro Unidade 800  R$1,20  R$960,00 BILHETERIA

1.2 Assessoria de imprensa local Mês 3  R$1.350,00  R$4.050,00 FOMENTO

1.3 Assessoria de imprensa nacional Mês 1  R$2.000,00  R$2.000,00 BILHETERIA

1.4 Assessoria de imprensa nacional Mês 3  R$2.000,00  R$6.000,00 FOMENTO

1.5 Banner - sinalização Serviço 300  R$35,00  R$10.500,00 FOMENTO

1.6 Branding Serviço 1  R$20.000,00  R$20.000,00 BILHETERIA

1.7 Camisetas - equipe Unidade 220  R$30,00  R$6.600,00 FOMENTO

1.8 Camisetas merchan Unidade 300  R$30,00  R$9.000,00 LIC

1.9 Coordenação de comunicação Mês 3  R$3.000,00  R$9.000,00 FOMENTO

1.10 Coordenação de comunicação Mês 3  R$3.000,00  R$9.000,00 BILHETERIA

1.11 Coordenação de Produção - Audiovisual Mês 2  R$4.000,00  R$8.000,00 BRB

1.12 Coordenador de midia Mês 3  R$2.000,00  R$6.000,00 LIC

1.13 Copos Unidade 5000  R$2,90  R$14.500,00 LIC

1.17 Crachás coordenação (credenciais, papel couche 170g, formato 10,5x15,
4/0 cores, acabamento refilado reto plas�ficado) Unidade 10  R$7,20  R$72,00 BILHETERIA

1.18 Crachás STAFF 85x55mm 4/0 frente colorida Unidade 150  R$4,00  R$600,00 BILHETERIA

1.19 Criação de iden�dade visual da marca Unidade 1  R$5.000,00  R$5.000,00 BILHETERIA

1.20 Designer gráfico Mês 6  R$2.000,00  R$12.000,00 FOMENTO

1.21 Diretora de criação Mês 2  R$3.000,00  R$6.000,00 FOMENTO

1.22 Fotógrafos Diárias 12  R$500,00  R$6.000,00 FOMENTO

1.23 Impulsionamento de redes sociais Serviço 1  R$10.000,00  R$10.000,00 BILHETERIA

1.24 Influenciadora digital nacional Serviço 1  R$5.000,00  R$5.000,00 LIC

1.25 Legendas pulseiras Serviço 1  R$600,00  R$600,00 BILHETERIA

1.26 Material promocional Serviço 1  R$5.000,00  R$5.000,00 BILHETERIA

1.27 Midia off line - Eleva Midia Serviço 1  R$5.000,00  R$5.000,00 LIC

1.28 Midia off line - JC Decoux Serviço 1  R$20.000,00  R$20.000,00 LIC

1.29 Midia off line - Outros Serviço 1  R$15.000,00  R$15.000,00 LIC

1.30 Projeto comercial Serviço 1  R$15.000,00  R$15.000,00 BILHETERIA

1.31 PS adesivado ou Banner com acabamento em metalon - sinalização m2 150  R$70,00  R$10.500,00 LIC

1.32 Publieditorial - anúncio Revista Serviço 1  R$20.000,00  R$20.000,00 BILHETERIA

1.33 Publieditorial - anúncio Revista Serviço 1  R$20.000,00  R$20.000,00 LIC

1.34 Pulseiras Unidade 7000  R$0,50  R$3.500,00 FOMENTO

1.35 Pulseiras ar�stas Unidade 500  R$0,93  R$464,75 BILHETERIA
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1.37 Social Midia Mês 3  R$2.000,00  R$6.000,00 LIC

1.38 Video case - a�er movie do evento Serviço 1  R$16.000,00  R$16.000,00 LIC

1.39 Video case - projeto ASA Serviço 1  R$10.000,00  R$10.000,00 BRB

1.40 Video maker - execução de vídeos menores promocionais nas redes sociais Serviço 1  R$5.500,00  R$5.500,00 LIC

1.41 Web designer Mês 2  R$4.000,00  R$8.000,00 FOMENTO

1.42 Web designer Mês 3  R$4.000,00  R$12.000,00 BILHETERIA

1.43 Web Master - Sí�o de Internet - Design e criação Serviço 1  R$1.000,00  R$1.000,00 FOMENTO

    
SUB-TOTAL 
META
1>>>>>

 R$323.846,75  

ETAPA 2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS   

2.1 Alvará Serviço 1  R$3.000,00  R$3.000,00 LIC

2.2 Assessoria jurídica Mês 4  R$810,00  R$3.240,00 FOMENTO

2.3 Assessoria jurídica Mês 1  R$800,00  R$800,00 BILHETERIA

2.4 Assistente administra�vo Mês 2  R$4.025,00  R$8.050,00 BILHETERIA

2.5 Assistente financeiro Mês 4  R$4.025,00  R$16.100,00 FOMENTO

2.6 Captação de recursos Serviço 1  R$25.000,00  R$25.000,00 LIC

2.7 Contador Mês 4  R$1.100,00  R$4.400,00 FOMENTO

2.8 Contador Mês 1  R$1.100,00  R$1.100,00 BILHETERIA

2.9 Coordenação administra�va e financeira Mês 4  R$6.300,00  R$25.200,00 FOMENTO

2.11 Ecad Taxa 1  R$22.630,00  R$22.630,00 FOMENTO

2.12 ISS - ingressos Taxa 1  R$5.236,00  R$5.236,00 FOMENTO

2.13 Material de escritório Mês 3  R$700,00  R$2.100,00 FOMENTO

2.14 Motoboy Mês 2  R$500,00  R$1.000,00 FOMENTO

2.15 Sala de produção Mês 2  R$1.500,00  R$3.000,00 FOMENTO

2.16 Seguro do evento Serviço 1  R$3.500,00  R$3.500,00 FOMENTO

2.17 Tarifas bancárias Taxa 1  R$1.000,00  R$1.000,00 BILHETERIA

2.18 Taxa cartão bilheteria Serviço 1  R$5.000,00  R$5.000,00 BILHETERIA

2.19 Taxa Sympla Serviço 1  R$23.000,00  R$23.000,00 BILHETERIA

2.20 Taxas alvará Taxa 1  R$1.500,00  R$1.500,00 FOMENTO

    
SUB-TOTAL 
META
2>>>>>

 R$154.856,00  

ETAPA 3 - RH ESPECIALIZADO   

3.1 Assistente AB&V Mês 1  R$3.000,00  R$3.000,00 BRB

3.2 Assistente central de atendimento - PCD Mês 1  R$2.000,00  R$2.000,00 BRB

3.3 Assistente de atendimento ao público Mês 1  R$1.500,00  R$1.500,00 FOMENTO

3.4 Assistente de backstage Diárias 9  R$200,00  R$1.800,00 FOMENTO

3.5 Assistente de bilheteria Mês 1  R$2.000,00  R$2.000,00 FOMENTO

3.6 Assistente de camarim Mês 1  R$2.000,00  R$2.000,00 FOMENTO

3.7 Assistente de credenciamento Mês 1  R$2.000,00  R$2.000,00 FOMENTO

3.8 Assistente de credenciamento Diárias 15  R$200,00  R$3.000,00 FOMENTO

3.9 Assistente de hospedagem/diária de alimentação Mês 1  R$2.000,00  R$2.000,00 FOMENTO

3.10 Assistente Opercional (Limpeza, Carregador e Água) Mês 1  R$2.000,00  R$2.000,00 FOMENTO
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3.11 Assistentes - áreas diversas Diárias 12  R$200,00  R$2.400,00 FOMENTO

3.14 Coordenação Comercial Mês 5  R$6.500,00  R$32.500,00 BILHETERIA

3.15 Coordenação de Atendimento ao Público Mês 1  R$6.500,00  R$6.500,00 BILHETERIA

3.16 Coordenação de Atendimento ao Público Mês 1  R$6.500,00  R$6.500,00 LIC

3.17 Coordenação de Produção - Fes�val Mês 2  R$6.500,00  R$13.000,00 LIC

3.18 Coordenação de Produção - Fes�val Mês 2  R$6.500,00  R$13.000,00 BILHETERIA

3.21 Coordenação Geral Mês 3  R$6.500,00  R$19.500,00 FOMENTO

3.22 Coordenação Geral Mês 4  R$6.500,00  R$26.000,00 BILHETERIA

3.25 Coordenação Ins�tucional Mês 2  R$6.500,00  R$13.000,00 FOMENTO

3.26 Coordenação Ins�tucional Mês 3  R$6.500,00  R$19.500,00 BILHETERIA

3.27 Direção Ar�s�ca e Musical Mês 1  R$6.500,00  R$6.500,00 LIC

3.28 Direção Ar�s�ca e Musical Mês 4  R$6.500,00  R$26.000,00 BILHETERIA

3.29 Diretor de palco Diárias 8  R$900,00  R$7.200,00 FOMENTO

3.30 Produção Execu�va Mês 2  R$8.000,00  R$16.000,00 FOMENTO

3.31 Produção Execu�va Mês 1  R$6.500,00  R$6.500,00 FOMENTO

3.32 Produção Execu�va Mês 1  R$6.500,00  R$6.500,00 BILHETERIA

3.32 Produção Execu�va Mês 3  R$6.500,00  R$19.500,00 BILHETERIA

3.33 Produtor AB&V Mês 2  R$3.000,00  R$6.000,00 BRB

3.34 Produtor Ar�s�co Mês 1  R$3.000,00  R$3.000,00 FOMENTO

3.35 Produtor Ar�s�co Mês 1  R$3.000,00  R$3.000,00 BILHETERIA

3.36 Produtor a�vações/patrocinadores Mês 1  R$4.000,00  R$4.000,00 FOMENTO

3.37 Produtor de backstage Mês 1  R$4.000,00  R$4.000,00 FOMENTO

3.38 Produtor de base Mês 1  R$3.000,00  R$3.000,00 BILHETERIA

3.39 Produtor de base Mês 2  R$3.000,00  R$6.000,00 FOMENTO

3.40 Produtor de credenciamento Mês 2  R$3.000,00  R$6.000,00 FOMENTO

3.41 Produtor de gestão de risco Mês 2  R$2.500,00  R$5.000,00 FOMENTO

3.42 Produtor de Logís�ca Mês 2  R$3.000,00  R$6.000,00 FOMENTO

3.43 Produtor de montagem/desmontagem Mês 1  R$2.000,00  R$2.000,00 FOMENTO

3.44 Produtor de Recursos Humanos Mês 2  R$3.000,00  R$6.000,00 FOMENTO

3.45 Produtor de sinalização Mês 1  R$2.000,00  R$2.000,00 FOMENTO

3.46 Produtor de transportes Mês 1  R$2.000,00  R$2.000,00 FOMENTO

3.47 Produtor Espaço Conexões do Amanhã Mês 1  R$3.000,00  R$3.000,00 BRB

3.48 Produtor Externo Mês 1  R$4.000,00  R$4.000,00 FOMENTO

3.49 Produtor Loja CoMA Mês 1  R$3.000,00  R$3.000,00 BRB

3.50 Produtor Operacional Mês 1  R$2.000,00  R$2.000,00 FOMENTO

3.51 Produtor técnico Mês 2  R$3.000,00  R$6.000,00 FOMENTO

3.54 Roadies Diárias 12  R$500,00  R$6.000,00 FOMENTO

3.55 Secretária de produção Mês 2  R$1.500,00  R$3.000,00 FOMENTO

3.56 Supervisor AB&V (3 fiscais de área, 1 abastecimento produção, 1
estoquista) Diárias 15  R$250,00  R$3.750,00 BRB

3.57 Técnicos de som Diárias 14  R$700,00  R$9.800,00 FOMENTO

    
SUB-TOTAL 
META
3>>>>>

 R$359.950,00  
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ETAPA 4 - CACHÊS   

4.1 Ar�sta internacional cachês 1  R$1.400,00  R$1.400,00 FOMENTO

4.2 Ar�stas grande porte (acima de R$ 20.001,00) cachês 4  R$33.781,25  R$135.125,00 FOMENTO

4.3 Ar�stas médio - grande porte (de R$ 10.001,00 a R$ 20.000,00) cachês 6  R$12.936,67  R$77.620,00 FOMENTO

4.4 Ar�stas médio porte (de R$ 5.001,00 a R$ 10.000,00 de cachê) cachês 7  R$7.185,71  R$50.300,00 FOMENTO

4.5 Ar�stas pequeno porte (até R$ 5.000,00 de cachê) cachês 15  R$2.886,67  R$43.300,00 FOMENTO

4.6 Djs locais cachês 16  R$600,00  R$9.600,00 LIC

4.7 Djs nacionais cachês 2  R$4.000,00  R$8.000,00 LIC

4.8 Vjs para palcos cachês 3  R$2.500,00  R$7.500,00 LIC

    
SUB-TOTAL 
META
4>>>>>

 R$332.845,00  

ETAPA 5 - SERVIÇOS DIVERSOS   

5.1 Assessoria de acessibilidade Serviço 1  R$7.000,00  R$7.000,00 LIC

5.2 Assessoria de sustentabilidade Serviço 1  R$7.000,00  R$7.000,00 LIC

5.3 Bilheteiros Diárias 16  R$180,00  R$2.880,00 FOMENTO

5.4 Brigadistas - diárias de 12h Diárias 40  R$160,00  R$6.400,00 FOMENTO

5.5 Carregadores - diárias de 10h Diárias 130  R$150,00  R$19.500,00 FOMENTO

5.6 Cenógrafo Semanas 5  R$2.300,00  R$11.500,00 FOMENTO

5.8 Internet Serviço 1  R$14.000,00  R$14.000,00 LIC

5.9 Intérprete de libras Horas 92  R$80,00  R$7.360,00 BILHETERIA

5.10 Inventário e compensação de CO2 e compra de crédito de carbono Serviço 1  R$6.322,00  R$6.322,00 LIC

5.11 Limpeza - diárias de 12h Diárias 130  R$170,00  R$22.100,00 FOMENTO

5.12 Manutenção e reparos Verba 1  R$5.000,00  R$5.000,00 BRB

5.13 Mapping - Conexões do Amanhã Serviço 1  R$12.950,00  R$12.950,00 BRB

5.14 Oficina de saúde e segurança do trabalho Unidade 1  R$1.200,00  R$1.200,00 LIC

5.15 Orientadores de público Diárias 30  R$150,00  R$4.500,00 FOMENTO

5.16 Pesquisa de público Serviço 1  R$6.000,00  R$6.000,00 LIC

5.17 Posto médico Diárias 2  R$1.350,00  R$2.700,00 FOMENTO

5.18 Projeto arquitetônico Serviço 1  R$9.000,00  R$9.000,00 FOMENTO

5.19 Rádio HT Diárias 300  R$35,00  R$10.500,00 LIC

5.20 Segurança - diárias de 12h Diárias 330  R$180,00  R$59.400,00 FOMENTO

5.21 Supervisores de atendimento Diárias 9  R$250,00  R$2.250,00 FOMENTO

5.22 Supervisores de segurança Diárias 20  R$280,00  R$5.600,00 BILHETERIA

5.24 Urneiros Diárias 16  R$150,00  R$2.400,00 FOMENTO

5.25 Ute Móvel - 1 unidade por 2 dias Diárias 2  R$900,00  R$1.800,00 LIC

5.26 UTI Móvel - 1 unidade por 2 dias Diárias 2  R$1.800,00  R$3.600,00 LIC

5.27 Voluntários - ajuda de custo Diárias 30  R$30,00  R$900,00 FOMENTO

    
SUB-TOTAL 
META
5>>>>>

 R$231.862,00  

ETAPA 6 - EQUIPAMENTOS   

6.1 Backline: incluso equipamento, equipe e caminhão Serviço 1  R$30.000,00  R$30.000,00 LIC

6.2 Gerador 125 kva (1 kids, lounge e caixa) - 1 gerador de 12h por 2,5 diárias Diárias 2,5  R$1.000,00  R$2.500,00 LIC
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6.3 Gerador 180 kva - (Clube do Choro, credenciamento, entrada parque da
cidade) - 1 gerador de 12h por 2,5 diárias

Diárias 2,5  R$1.200,00  R$3.000,00 LIC

6.4 Gerador 180 kva - Standby Geral (móvel) - 2 geradores de 12h por 2 diárias diárias 2  R$900,00  R$1.800,00 LIC

6.5 Gerador 300 kva - stand by (Palco 1 / Palco 2)  - 2 geradores de 12h por 2
diárias diárias 4  R$1.400,00  R$5.600,00 LIC

6.6 Gerador 300 kva (1 som e led palco 1 / 1 Luz palco 1 / 1 som e led palco 2 /
1 luz palco 2 / entrada torre de tv) - 4 gerador de 12h por 3,5 diárias diárias 14  R$1.900,00  R$26.600,00 LIC

6.7
Gerador 55 kva (1 Vitrola / 1 foodtrucks e central de informação / 1
entrada estádio / 1 picnik / 2 bares e banheiros) - 6 geradores de 12h por
2,5 diárias

diárias 15  R$700,00  R$10.500,00 LIC

6.8 Iluminação de grande porte - Palcos externos 2 unidades por 2 diárias diárias 4  R$8.000,00  R$32.000,00 LIC

6.9 Painel de led 5x3 (fundo de palco) - Clube do Choro m² 30  R$200,00  R$6.000,00 LIC

6.10 Painel de led 6x4 (fundo de palco) m² 96  R$300,00  R$28.800,00 LIC

6.11 Sonorização  de pequeno porte - Clube do Choro, Planetário diárias 6  R$2.000,00  R$12.000,00 LIC

6.12 Sonorização de grande porte - Palcos externos - 2 unidades por 2 diárias diárias 4  R$11.700,00  R$46.800,00 LIC

    
SUB-TOTAL 
META
6>>>>>

 R$205.600,00  

ETAPA 7 – ESTRUTURAS   

7.1 Alambrado m 800  R$6,00  R$4.800,00 LIC

7.2 Aterramento serviço 1  R$10.000,00  R$10.000,00 LIC

7.3 Banheiro químico luxo unidade 10  R$120,00  R$1.200,00 LIC

7.4 Barricada de alumínio m 60  R$40,00  R$2.400,00 LIC

7.5 Caçamba de lixo unidade 4  R$300,00  R$1.200,00 FOMENTO

7.6 Caminhão pipa - banheiros container unidade 20  R$250,00  R$5.000,00 LIC

7.7 Cenografia verba 1  R$30.000,00  R$30.000,00 LIC

7.8 Cenografia bambu - central de atendimento verba 1  R$7.500,00  R$7.500,00 LIC

7.9 Container unidade 6  R$1.300,00  R$7.800,00 FOMENTO

7.10 Container (credenciamento, bilheteria, caixa, 4 camarins palcos, 4 bares) unidade 11  R$1.380,00  R$15.180,00 LIC

7.11 Distribuição elétrica serviço 1  R$11.500,00  R$11.500,00 LIC

7.12 Ex�ntor unidade 30  R$35,00  R$1.050,00 LIC

7.13 Fechamento m 1500  R$8,00  R$12.000,00 LIC

7.14 Fretes serviço 6  R$200,00  R$1.200,00 LIC

7.15 Hidráulica - banheiros container serviço 1  R$13.000,00  R$13.000,00 LIC

7.16 Mobiliário - (auditórios CCUG) serviço 1  R$5.000,00  R$5.000,00 BRB

7.17 Mobiliário - (camarins / lounge ar�stas / sala de produção) serviço 1  R$20.000,00  R$20.000,00 LIC

7.18 Mobiliário - loja, central de informações e lounges serviço 1  R$3.300,00  R$3.300,00 BRB

7.19 Palco geospace 20x20 (com área de 10x5 para trocas de palco e área de
5x5 para monitor, com rampa) unidade 2  R$16.000,00  R$32.000,00 LIC

7.20 Passa cabos unidade 200  R$35,00  R$7.000,00 LIC

7.21 Piso - easy floor plus m 600  R$15,00  R$9.000,00 LIC

7.22 Piso para PCD ao lado das house mix unidade 2  R$1.000,00  R$2.000,00 LIC

7.23 Pra�cáveis: 16 pantográficos e 14 telescópicos unidade 30  R$150,00  R$4.500,00 LIC

7.24 Tenda Dome Bambu 20m diâmetro (Espaço Conexões do Amanhã) unidade 1  R$10.000,00  R$10.000,00 BRB

7.25 Tendas 10x10 Piramidal calhada (Bilheteria, 2 Bar, 2 backstage palco, 2
credenciamento, 4 feira, 1 camarins) unidade 12  R$600,00  R$7.200,00 LIC

7.26 Tendas 5x5 chapéu de bruxa (1 Posto Médico, 2 lixo, 2 órgãos públicos, 2 unidade 11  R$350,00  R$3.850,00 LIC
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banheiros, 1 camarins, 3 serviços)

7.27 Torre de luz (montagem) diárias 8  R$600,00  R$4.800,00 LIC

    
SUB-TOTAL 
META
7>>>>>

 R$232.480,00  

ETAPA 8 - LOGÍSTICA   

8.1 Abastecimento de camarim: não incluso bebidas serviço 1  R$20.198,00  R$20.198,00 LIC

8.2 Catering - buffet refeições 400  R$30,00  R$12.000,00 FOMENTO

8.3 Catering - kit lanche unidades 360  R$9,00  R$3.240,00 BILHETERIA

8.4 Catering - marmita refeições 400  R$12,00  R$4.800,00 BILHETERIA

8.5 Diárias de alimentação - ar�stas verba 160  R$70,00  R$11.200,00 FOMENTO

8.6 Diárias de alimentação - equipe verba 20  R$70,00  R$1.400,00 BILHETERIA

8.7 Excesso de bagagem verba 1  R$2.000,00  R$2.000,00 BILHETERIA

8.8 Hospedagem - ar�stas diárias 202  R$200,00  R$40.400,00 FOMENTO

8.9 Ônibus escolar diárias 6  R$500,00  R$3.000,00 BILHETERIA

8.10 Passagem aérea internacional trechos 2  R$2.200,00  R$4.400,00 FOMENTO

8.11 Passagem aérea nacional trechos 318  R$400,00  R$127.200,00 FOMENTO

8.12 Van execu�va    diárias 58  R$450,00  R$26.100,00 FOMENTO

    
SUB-TOTAL 
META
8>>>>>

 R$255.938,00  

TOTAL R$2.097.377,75  

 

Despesas  R$ 2.103.686,00

Receitas  

Emenda Deputado Cláudio Abrantes R$ 900.000,00

Emenda Deputado Wasny de Roure R$ 100.000,00

Bilheteria R$ 322.560,00

Patrocínio BRB R$ 75.000,00

LIC R$ 700.000,00

Total  R$ 2.097.560,00

 

10. DECLARAÇÃO

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

 

 

HELLEN CRIS DE CARVALHO VAZ

 

11. APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE

Aprovamos o presente Plano de Trabalho

 

Brasília, 06 de Julho de 2018.
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Laís Mar�ns Carneiro

Diretora de Marke�ng

 

Juliana Moreno Fagundes

Coordenadora de Promoção

 

Sandro Bernardo da Cunha Castello Branco

Subsecretário de Promoção e Marke�ng
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