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

Subsecretaria de Promoção e Marke�ng

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

   

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão/En�dade Proponente: ITS – Ins�tuto Terceiro Setor CGC/MF: 02.603.185/0001-54

Endereço:  SRTVS Quadra 701 Conjunto E Bloco 01 Nº 12 Sala 209 Parte F2, Edi�cio Palácio do Rádio I

Cidade: Brasília UF: DF CEP: 70.340-901 DDD/Telefone: (61) 3321-9922

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

Nome do Responsável: Eduardo José Cabral CPF: 046.406.592-53

CI/Órgão Expedidor: 3158012 SSP-DF Cargo/Função: Presidente  

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto: NATAL CIDADE DESIGN Período de Execução: 26 de novembro a 25 de dezembro de 2018

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS SERÁ ENTREGUE ATÉ DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2018.

 

2.1 Iden�ficação do Objeto

Realização e execução do projeto NATAL CIDADE DESIGN, que prevê a iluminação na Esplanada dos Ministérios, com seus mais
famosos monumentos, Congresso Nacional, Palácio do Planalto, Itamaraty, Ministérios, Catedral, Museu, Biblioteca e Teatro
Nacional e Torre de TV.

As ações previstas contemplam: idealização ar�s�ca, elaboração do projeto, instalação da iluminação, manutenção, promoção e
desmontagem.

 

2.2 Apresentação da Ins�tuição

O ITS - Ins�tuto do Terceiro Setor é uma ins�tuição sem fins lucra�vos, criada em 1998 com o obje�vo de apoiar e viabilizar projetos
no campo sociocultural, incluindo programas socioeduca�vos, culturais e de Turismo, entre outros.

Entre suas principais e mais recentes realizações estão:

 

2.3 Publicações:

“Palácio Itamaraty, a Arquitetura da Diplomacia”. Coleção Memória – Patrocínio da CAIXA/Governo Federal. Brasília, 2017.

“Cartografia Retratos das Culturas Populares e Tradicionais do Distrito Federal” com o apoio do Fundo de Amparo à Pesquisa –
FAP DF, 2016 – 2017

Livros da Coleção Arte em Brasília – cinco décadas de cultura: Arquitetura; Artesanato; Artes Cênicas; Artes Visuais; Cinema;
Esporte; Fotografia; Literatura; Manifestações Populares; Música, 2012

Projeto: Brasíliagenda Cultural e Eventos no Distrito Federal. Publicação mensal com a programação da cidade, de 2010 a
2014.

 

2.4 Mostras, Eventos e Fes�vais:

Realização do projeto BRASILIA CIDADE CRIATIVA, com a Mostra Fresh From Brasil na feira Wanted Design como parte da
programação da New York Design Week, em NY- EUA e da Exposição Brasília Capital do Design, no Mezanino da Torre de TV,
em junho de 2018;

Produção da III Bienal Brasil do Livro e da Leitura, em parceria com o Ministério da Cultura e GDF, edições de 2012, 2014 e
2016;
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Realização do projeto Cine ao ar livre CCBB – Centro Cultural Banco do Brasil;

Produção do BIFF – Fes�val Internacional de Cinema de Brasília 2013;

Produção do 45º Fes�val de Brasília do Cinema Brasileiro. Produção em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura do
Distrito Federal, 2012.

 

O ITS trabalha buscando fortalecer os diversos agentes na construção de projetos de registro, circulação e promoção da arte da
cultura brasileira, e em especial Brasiliense. Grande parte de suas realizações foi feita em parceria com o estado, nos âmbitos federal
e distrital, com repercussão nacional e internacional.

3. JUSTIFICATIVA

 

 “Era um rabisco e pulsava”.

As palavras de Drummond ao ver o projeto de Lúcio Costa foram o mote de inspiração para o projeto de iluminação. O rabisco, o
traço, como marcas originais da criação da cidade e seu maior mo�vo de reconhecimento nacional e internacional. Sua arquitetura e
arte imprimem personalidade à cidade.

Todos esses ingredientes fazem de Brasília um des�no potencialmente turís�co Nacional e Internacional. A cidade é o único bem que
recebeu o �tulo de Patrimônio Cultural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO) na modernidade, designação que coloca a capital em maior evidência no mundo. E, recentemente, veio o �tulo de cidade
cria�va da UNESCO, exaltando o design candango inspirado pela cidade.

Integrar a Rede Cria�va de Cidades da UNESCO em Design é um reconhecimento de um campo que tem se fortalecido cada vez mais
na cidade – por en�dades profissionais, ins�tuições de ensino e pesquisa e organizações governamentais. 

Três novas cidades brasileiras foram incluídas, em 2017, na Rede Internacional de Cidades Cria�vas da UNESCO, que busca promover
o desenvolvimento urbano sustentável a par�r do compromisso com a cria�vidade e a cultura. São elas Brasília (DF), Paraty (RJ) e
João Pessoa (PB), e suas áreas temá�cas são design, gastronomia e artesanato & artes folclóricas respec�vamente.

Com os três novos ingressos, atualmente a Rede tem um total de oito cidades brasileiras. Além das novas integrantes, também
fazem parte da Rede de Cidades Cria�vas:  Belém (PA) e Florianópolis (SC), no campo da gastronomia; Curi�ba (PR), design; Salvador
(BA), música; e Santos (SP), cinema.

Cidades de todo o mundo podem solicitar par�cipação em uma das sete áreas temá�cas: Artesanato & Artes Folclóricas, Design,
Cinema, Gastronomia, Literatura, Artes Midiá�cas e Música. Com a entrada de 64 novas cidades, a Rede totaliza atualmente 180
Cidades Cria�vas em 72 países.

Este conjunto de proposições foi o ponto de par�da para a definição do conceito cria�vo para 2018: NATAL CIDADE DESIGN.

Todos os anos as cidades brasileiras se enfeitam para celebrar uma das datas mais festejadas no mundo inteiro. Embora respeitando
a tradição, o NATAL CIDADE DESIGN propõe um novo conceito, um evento urbano de Natal que valoriza e reforça a iconografia de
Brasília, em sintonia com as chancelas de Patrimônio Cultural da Humanidade e de Cidade Cria�va pela Unesco.

Reforçando esta perspec�va, o Plano de Turismo Cria�vo do DF 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.

As ações previstas alinham-se com dois dos segmentos prioritários do Plano de Turismo Cria�vo do DF: Eventos (feiras, congressos;
espor�vos) e Cultural. A proposta também trabalha em sintonia com as expecta�vas geradas por sua inclusão na Rede de Cidades
Cria�vas da Unesco, que é a da promoção e projeção deste capital simbólico, e, entre outros obje�vo, es�mular o turismo regional,
nacional e internacional.

NATAL CIDADE DESIGN é um projeto composto principalmente pela apropriação de uma data temá�ca para, de forma alinhada com
o Plano de Turismo Cria�vo do DF, reforçar essas caracterís�cas que tornam Brasília única, contribuindo para a consolidação da
cidade como um dos principais roteiros cria�vos no Brasil.

O turismo de eventos é uma a�vidade que favorece o desenvolvimento local, gera empregos, aumento de renda dos trabalhadores,
inves�mentos de capital em novas oportunidades de negócio. Alguns indicadores apontam o tamanho do setor de eventos no país.
De acordo com o ar�go da revista dos eventos (2004), citado por Bri�o e Fontes (2002), o setor é um dos que mais crescem no
Brasil, gerando 2,9 milhões de empregos e atraindo mais de 80 milhões de par�cipantes, provocando um resultado econômico para
mais de uma centena de categorias econômicas. O “Relatório de Economia Cria�va – Uma opção de Desenvolvimento Viável”,
publicado pelo MinC em 2010, ressalta que os números do comércio mundial para indústrias cria�vas são clara evidência de que
estas se cons�tuem como um novo setor dinâmico no comércio mundial. A magnitude e o potencial do mercado mundial de
produtos da indústria cria�va são enormes, e só recentemente foram reconhecidos.

A criação de um evento implica, principalmente, no aproveitamento das caracterís�cas originais da localidade.

O projeto tem o potencial de es�mular o turismo cultural temá�co com as celebrações de fim de ano, nos moldes do que já é feito
em outras regiões, como Rio Grande do Sul (Gramado) ou São Paulo (Campos do Jordão).

Nestes locais, aproveita-se o potencial natural e a vocação cultural das cidades para a criação de eventos temá�cos em datas
comemora�vas, que se consolidam ano a ano. Em Campos de Jordão, a exemplo de Gramado, a exploração turís�ca do Natal
obedece as caracterís�cas da cidade. Conhecida como a “Suíça Brasileira”, a cidade localizada na Serra da Man�queira tem uma
arquitetura inspirada em construções dos Alpes europeus, além do clima mais frio que a média do Brasil. Com essas caracterís�cas,
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oferece aos turistas e moradores uma experiência de Natal condizente com estas caracterís�cas, nomeada de “Natal dos Sonhos” e
com temas que remetem a tradições europeias e seus signos: neve, pinheiros, e a casa de montanha do Papai Noel, além, claro, da
iluminação clássica de Natal. Todos os anos milhares de turistas circulam pela cidade de 50.000 habitantes, es�mulando o setor
hoteleiro, de alimentação e a venda de produtos e serviços.

Há mais de uma década a cidade de Gramado explora, na data, o conceito “Natal Luz”, referência neste �po de inicia�va.
Interessante observar que o “Natal Luz” da cidade tem sido o principal responsável por transformá-la num des�no turís�co de verão,
quando até poucos anos atrás se caracterizava como des�no turís�co a ser apreciado preferencialmente nos meses de inverno. Pelos
dados referentes ao fluxo turís�co mensal (Gramadotur), o número de visitantes durante os meses de novembro, dezembro e
janeiro, período no qual se desenrola o evento, supera significa�vamente o turismo durante os meses de junho, julho e agosto, o
que torna a cidade uma referência importante para ilustrar as possibilidades que se abrem para a exploração de datas
comemora�vas pelo Turismo Local.

Em Gramado, as celebrações Natalinas de 2013 atraíram um público de 1.482.665, cerca de 3 vezes o público de 2004, uma evolução
significa�va em apenas 10 anos. O grande mo�vo para o crescimento do evento é a sua inovação constante. O evento cresceu com a
parceria na sua organização com setores da comunidade, e foi se fortalecendo durante o tempo, apresentando resultados posi�vos
para a economia local e gerando um desenvolvimento em um período considerado de baixa temporada para os municípios da
Região. Esses resultados geraram ano após ano um efeito mul�plicador para o evento, e esse efeito proporcionou que a cada edição
do Natal Luz fosse reinventado e inovado.

O principal mo�vo do crescimento no número de turistas foi a ampliação do calendário do evento e a constante implementação de
novos espetáculos e atrações, passando em 2014 a durar mais dois meses. O Natal Luz de Gramado, através da Lei n° 13.060 do ano
2008 tornou-se um Patrimônio Cultural do Estado do Rio Grande do Sul. Para obter esses resultados de sucesso, a cidade investe
pesadamente na programação temá�ca. Segundo dados da Gramadotur, somente em 3 eventos vinculados a programação de Natal
– Espetáculo Na�vitaten, o Desfile de Natal e a Fantás�ca Fábrica de Papai Noel - foram inves�dos cerca de R$ 7.200.000,00. O
inves�mento concentra-se, além da estrutura, na combinação do tradicional com inovações ano a ano, com a combinação de novas
tecnologias com a programação de Natal.

O Natal Luz atraiu em seus principais espetáculos um público de cerca de 300.000 pessoas em sua 27° edição no ano de 2012/2013.
Além dos grandes espetáculos pagos, o evento proporciona para os turistas e moradores locais mais de 17 atrações gratuitas e que
atraem milhares de visitantes para os 77 dias do evento. Só com ações de inserção da comunidade local na produção e programação
natalina, a organização do evento gastou, em 2014, quase 1 milhão de reais.

No caso de Brasília, seguindo a mesma linha de raciocínio, a base de inspiração do NATAL CIDADE DESIGN é seu principal a�vo e
diferencial: o traço da cidade. A pesquisa Hábitos de Consumo do Turismo do Brasileiro (2009) apontou que 64,9% dos brasileiros
preferem viajar para praias, 13,5% para o campo, 12% para lugares históricos e 8,1% para montanhas. Quanto à próxima viagem ao
país dos clientes potenciais, 68,2% desejam ir para praias, 12,8% para o campo, 10,9% para lugares históricos e 5,6% para
montanhas. Outro dado interessante é que 11% dos clientes potenciais associam turismo com beleza natural e lugares bonitos.
Segundo pesquisa realizada pelo Ins�tuto Vox Populi a pedido do Ministério do Turismo, grande parte dos visitantes de Brasília é
atraída por eventos relacionados a negócios. O turismo cívico também vem ganhando força. São informações que demonstram o
potencial da cidade para atrair cada vez mais turistas em busca da singularidade histórica e arquitetônica da capital brasileira.

No Natal Cidade Design, u�lizando técnicas inovadoras e recentemente desenvolvidas – iluminação con�nua em LED, videomapping
e projeção 3D – o obje�vo é criar uma atmosfera natalina que, preservando a iden�dade dos seus símbolos mais reconhecidos,
como a celebração religiosa aliada a luzes, canções natalinas, árvores de Natal e passeios pela cidade com toda a família para
observar a decoração �pica da data, traga também o que Brasília tem de dis�nto e único, sua arquitetura moderna, que inspira
criações também modernas.

A par�r de uma grande pesquisa sobre o conceito e a arquitetura e urbanismo de Brasília e levando em consideração o Titulo de
Cidade Design o projeto pela mão da curadoria e dos diversos profissionais envolvidos na criação desenvolveram a proposta de
iluminação tecnológica baseada nos contornos e desenhos da cidade.

No Natal Cidade Design, a arquitetura, aliada aos símbolos criados por Athos Bulcão, tem por obje�vo reforçara iden�dade da cidade
na decoração de Natal, propiciando uma imersão ainda maior no que a cidade tem de único. Os elementos produzidos por Athos
Bulcão, e que serão replicados em diferentes fachadas e na árvore de Natal, para exemplificar, estão no DNA da Cidade.

Porém, tão importante quanto isso, é a execução de um projeto que se torne o primeiro de uma marca que precisa se consolidar ano
a ano, gerando curiosidade e um mo�vo a mais para visitar a Capital do Brasil nas festas de fim de ano. Para tanto, é também
fundamental impactar o morador da cidade com uma estratégia de mídia de maior impacto (como detalhado na programação) como
também conseguir espaço em veículos de comunicação nacionais e internacionais, através de uma assessoria de imprensa com estas
condições.

Valorizando todo o acervo arquitetônico, urbanís�co e paisagís�co de grande beleza e singularidade, proporcionando uma
experiência imersiva nos traços únicos da cidade ao público visitante o projeto em tela tem como principal missão projetar Brasília
como des�no prioritário do turismo cultural brasileiro, alinhando arte, design e arquitetura, revitalizando, reforçando e projetando a
beleza dos principais  cartões-postais da cidade.

 

4. PÚBLICO ALVO

População do Distrito Federal e turistas em visita a cidade de todas as faixas etárias e sem nenhum �po de restrição.

 

5. OBJETIVOS
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5.1 OBJETIVO GERAL

Contribuir para a consolidação de Brasília como des�no turís�co no Natal, potencializando sua vocação natural como ícone da
arquitetura e design mundial.

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Oferecer para a população da cidade uma iluminação de Natal moderna, inovadora e em diálogo com a arquitetura de Brasília;

Promover a circulação do morador da cidade nas festas de fim de ano, gerando uma alta frequência de visitação dos pontos
turís�cos no eixo monumental;

Sensibilizar o público para a apreciação esté�ca da cidade, aproximando-a da imagem de Brasília como Cidade do Design;

Contribuir para consolidar Brasília como referência no turismo cultural regional, nacional e internacional;

Criar novas oportunidades para o turismo cultural em datas temá�cas.

 

6. RESULTADOS ESPERADOS

Buscando a valorização e reconhecimento da singularidade de Brasília, as ações do projeto alinham-se com o Plano de Turismo
Cria�vo do DF, no que tange o conceito do mercado mundial que incen�va o turista a conhecer os des�nos a par�r de um novo
olhar, indo além de passeios a pontos turís�cos. Nossa proposta é realizar um natal atra�vo, alinhado com a proposta cria�va da
cidade e com os �tulos recebidos pela mesma, transformando o Natal Brasiliense em um produto da economia do turismo, atraindo
cada vez mais público, uma vez que se torna agenda permanente no calendário de eventos da cidade.

Sabemos que o final do ano é um período de férias e de encontros familiares. Brasília é uma cidade muito jovem com uma
população vinda de diversas partes do Brasil e com mais de 120 embaixadas.

Ter um evento natalino relevante, que seja uma atração no cenário de férias, como des�no nacional e internacional, atrai turistas,
familiares e população circulante para cidade.

 Nossa Proposta para as celebrações natalinas é proporcionar ao público par�cipante momentos de lazer, alegria e entretenimento
cultural ar�s�co, solidariedade e confraternização.

Acreditamos ser um marco de visitas ao Centro de Brasília em sua capacidade de fazer circular um público interno, regional e
interestadual e internacional de turistas culturais, de aproximadamente 50.000 pessoas, além de fomentar oportunidades de
negócios cria�vos junto aos empreendedores da cadeia produ�va do turismo e da cultura.

As soluções cria�vas e tecnológicas adotadas para gerar uma experiência inédita com o público, podemos prever que a experiência
proporcionada pelo Natal Cidade Design tem grande potencial de atrair um expressivo público de outras regiões mo�vado pelo
apelo do tema, fortemente atrelado ao conceito de Turismo Cultural, incluindo grandes cidades de Goiás, como Formosa, Padre
Bernardo, Luziânia, Alexânia, ou mesmo cidades na divisa com Minas Gerais e Bahia. Isso sem considerar a a�vação do turismo
interno, de moradores das diferentes regiões do DF.

Por outro lado, o aperfeiçoamento e a capacitação prá�ca para as diferentes funções necessárias na produção, montagem e
manutenção de um evento deste porte, é parte inerente do projeto, fundamental para que os bene�cios promovidos – em termos
de geração de emprego e renda, por exemplo – fiquem na cidade e fortaleçam a economia do Distrito Federal.

Além disso, para ilustrar importância da ação na geração de empregos, no Natal Cidade Design estão previstos, somando a
es�ma�va de empregos diretos gerados entre equipe técnica, administra�va, ar�s�ca e todos os fornecedores - considerando
estrutura, segurança, limpeza, alimentação, design e comunicação - serão criadas cerca de 80 empregos diretos. Já em relação a
cadeia econômica beneficiada pelo acréscimo de pessoas na cidade e pela concentração de público propiciada pelo Projeto –como
bares e restaurantes, setor hoteleiro, táxis e aplica�vos, além do mercado informal de bebida e comida, es�ma-se a geração de cerca
de 400 empregos indiretos.

 Quanto aos impostos a serem arrecadados e que deverão permanecer no DF, es�ma-se cerca de R$ 250.000,00, a par�r da
es�ma�va do montante em notas fiscais emi�das pelos contratos a serem firmados.

 

7. METAS

META 1 -  Idealização, planejamento e execução do projeto NATAL CIDADE DESIGN 2018.

ETAPA 1.1 - Contratação de recursos humanos especializados para a gestão do projeto.

ETAPA 1.2 - Planejamento e Execução do Plano de Comunicação: Assessoria de Imprensa; Comunicação e redes sociais; Compra de
Mídia; produção audiovisual

ETAPA 1.3 - Contratação Projeto Técnico de Iluminação

ETAPA 1.4 - Contratação de fornecedores e mão de obra especializada: montagem, manutenção e desmontagem da instalação.

ETAPA 1.5 - Prestação de contas e relatório de execução

 

8. INDICADORES DE MONITORAMENTO

META ETAPAS INDICADORES DE MONITORAMENTO MEIOS DE VERIFICAÇÃO
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META 1
- Idealização,
planejamento e
execução do
projeto NATAL
CIDADE DESIGN
2018.

 

ETAPA 1.1 - Contratação de
recursos humanos especializados
para a gestão do projeto.

Contratação da equipe de coordenadores
do projeto – produção, comunicação,
financeiro e administra�vo – que serão
responsáveis pela execução do projeto de
sua elaboração até a prestação de contas

- Relatórios de a�vidades a
serem apresentadas, por
meio de comprovações que
podem ser: Contratos
firmados ou Fotos ou Listas
de presença.

 

ETAPA 1.2 - Planejamento e
Execução do Plano de
Comunicação: Assessoria de
Imprensa; Comunicação e redes
sociais; Compra de Mídia;
produção audiovisual

- Desenvolvimento e criação de peças
promocionais

- Mobilização de Redes Sociais Digitais

- Assessoria de Imprensa: mídia
espontânea nacional e internacional

- Produção e veiculação de spot em
Rádios.

- Clipping com todas as peças
promocionais criadas com
aplicação de marcas, assim
como relatório de divulgação;

- Levantamento de valoração
de mídia espontânea;

- Relatório de impacto nas
redes sociais.

ETAPA 1.3 - Contratação do
projeto técnico de iluminação

- Contratação de projeto contendo
detalhamento da proposta ar�s�ca,
projeto técnico de montagem, e
cronograma detalhado.

Projeto técnico completo,
além de fotos.

ETAPA 1.4 - Contratação de
fornecedores e mão de obra
especializada: montagem,
manutenção e desmontagem da
instalação.

- Contratação de empresa especializada;

- Execução da logís�ca de instalação;

- Acompanhamento de toda a execução.

 

Relatório de a�vidades de
produção com registro
fotográfico.

ETAPA 1.5 - Prestação de contas
e relatório de execução

- Elaboração da prestação de contas das
ações executadas.

 

OBS: Não previsto nas planilhas financeiras
pois não haverá despesa extra com a etapa

- Relatório de a�vidades

- Registros fotográficos e em
vídeo;

- Levantamento de
valoração     de mídia
espontânea;

- Relatório de impacto nas
redes sociais;

- Es�ma�va de público
circulante em todas as ações.

- Realização de pesquisa de
sa�sfação do público através
do website do evento.

- Relatório de quan�ta�vo
dos contrato firmados

 

9. PROGRAMAÇÃO

O projeto será inaugurado dia 14 de dezembro de 2018 as 20:00, onde do mezanino da Torre de TV, convidados e visitantes poderão
assis�r o primeiro espetáculo de luz.

Durante todo período de realização do projeto, que compreende de 14 até 25 de dezembro de 2018, a iluminação estará
programada para iniciar as 18:30, e ficará em funcionamento até as 5:00 da manhã.

Nos prédios onde acontecem a projeção mapeada (Biblioteca Nacional e Meteoro Itamaraty) a cada meia hora a par�r das
18:30 teremos um show de 10 minutos, até a meia noite, durante todo período.

O NATAL CIDADE DESIGN vai ressaltar o desenho da capital com uma iluminação cenográfica surpreendente, valorizando todo o
acervo arquitetônico, urbanís�co e paisagís�co de grande beleza e singularidade. A programação irá contar com um show de luzes
que vai iluminar o Eixo Federal (Esplanada dos Ministérios) e o eixo Distrital de Brasília, de uma maneira nunca vista antes. São locais
emblemá�cos e históricos, parte da paisagem do co�diano dos brasilienses e muito procurados por turistas de todas as partes do
mundo.

Os espaços que receberão a iluminação de Natal são:

●          Congresso Nacional

●          Cascata do Palácio da Jus�ça

●          Escultura o Meteoro do Itamaraty
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●          Contorno dos Ministérios

●          Museu Nacional.

●          Biblioteca Nacional

●          Fachada Athos do Teatro Nacional

●          Torre de TV

 

A Torre de TV, um dos pontos turís�cos mais procurados de Brasília, receberá uma iluminação especial. São mais de mil visitantes
diários que chegam lá para ver de perto seus 230 metros de altura e subir até o mirante, de onde é possível ver a Esplanada dos
Ministérios e entender a grandiosidade do projeto arquitetônico urbano da cidade. Por isso será a base da grande árvore de Natal do
NATAL CIDADE DESIGN. A Torre será iluminada com tecnologia para acender os enfeites da árvore. Figuras cenográficas ícones da
cidade – Pomba e Estrela de Athos Bulcão, com dimensões de 6 x 4 metros e 5 x 5 metros respec�vamente – serão confeccionadas
especificamente para a montagem da árvore de Natal na Torre de TV. Além da iluminação especial, o espaço também contará com
um presépio, cujas formas serão desenhadas com luz, e uma iluminação com tratamento especial da instalação “Eu Amo Brasília”.

Alguns aspectos importantes da programação merecem ser destacados:

•           Além da iluminação que cobrirá pra�camente todo o Eixo Distrital e Federal, dois espaços receberão, especialmente, um
show de luz e som, compondo, com isso uma programação a parte: Teatro Nacional e Biblioteca Nacional, em que a animação criada
especialmente para estes espaços e projetada será acompanhada de uma trilha sonora, também original, para criar um ambiente de
encantamento e imersão por parte do público. A trilha sonora terá duração de 20 minutos, sendo 10 minutos com temas originais e
10 minutos com temas natalinos;

•           Complementando o trabalho da assessoria de imprensa, cujo obje�vo será focar especialmente a mídia local, mas também
nacional e internacional, serão u�lizados como meios de divulgação tanto as redes sociais quanto 180 painéis distribuídos por
Brasília, em especial nos pontos de ônibus. Esta ação visa impactar o DF divulgando a iluminação de forma democrá�ca, a�ngindo
todos os públicos – e não só os que acessam jornais e redes sociais – além de já oferecer um “teaser” do projeto, criando maior
expecta�va e a�vando a circulação de moradores durante seu funcionamento. Os painéis estarão a�vos 24 horas por dia, com
iluminação especial à noite, durante 14 dias;

•             Serão realizados 15 vídeos, incluindo tanto o projeto de iluminação geral quanto as ações específicas, englobando Eixo
Distrital e Eixo Federal, e que irão contemplar as diferentes programações deste show de luz e som – as animações audiovisuais
especialmente criadas para espaços especiais, a circulação em torno da árvore de Natal e Presépio iluminado, a visão panorâmica da
iluminação integrada, entre outros aspectos. Os vídeos serão u�lizados tanto para registro e prestação de contas completa do
evento quanto também para projetar o Natal Cidade Design nacional e internacionalmente, servindo como divulgação pós evento.

 

10. RESPONSABILIDADES DA ENTIDADE

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. Obrigatoriamente o material deverá ser disponibilizado e aprovado
pela equipe da Subsecretaria de Promoção e Marke�ng da Secretaria Adjunta de Turismo;

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

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;

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;

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;

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;

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 SEGUE MODELO PARA SER FIXADO DURANTE OS DIAS DO EVENTO E TAMBÉM para publicidade no
site/ página do evento e na sede da en�dade com referência também ao Art. 79 do Decreto 37.843 DF

 

 Tais obrigações foram alinhadas com as áreas da Secretaria Adjunta de Turismo e a En�dade.

 

http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/recomendacoes/prodep/Recomendacao_Prodep_Proregs_2017_03.pdf
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11.  DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS – com referências

META 1 -  Idealização, planejamento e execução do projeto NATAL CIDADE DESIGN 2018.

ETAPA 1.1- Contratação de recursos humanos especializados para a gestão do projeto.

ITEM DESCRITIVO
UNID.
DE
MEDIDA

QTD. OCORRÊNCIA  R$ UNID.  TOTAL REFERÊNCIA

1.1

Coordenador Administra�vo
Financeiro: 
Contratação de profissional
responsável por coordenar as
ro�nas administra�vas, organizar a
execução dos cronogramas,
acompanhar a execução do plano
de trabalho, planejamento
estratégico e a gestão dos recursos
organizacionais, entre eles:
materiais, patrimoniais,
financeiros, tecnológicos e
humanos. O trabalho desse
profissional compreende o período
de 30 dias que vão da pré-
produção até a pós-produção e
entrega dos relatórios finais de
prestação de contas.

Mês 1 1  R$ 6.300,00  R$ 6.300,00 Orçamento

1.2

Assistente Financeiro: 
Contratação de 02 profissionais
responsáveis por solicitar as notas
fiscais aos fornecedores,
conferencias, operar as contas
correntes de todas as fontes do
projeto, efetuando o
cadastramento de contas e
posterior pagamento. O trabalho
desses profissionais compreendem
o período de 30 dias que vão da
pré-produção até a pós-produção e
entrega dos relatórios finais de
prestação de contas.

Mês 1 2  R$ 2.700,00  R$ 5.400,00 Orçamento

1.3

Coordenação de
Logís�ca: Contratação de
profissional responsável por todo o
fluxo de produção, com o
agrupamento de todas as
a�vidades ligadas as entregas dos
materiais, insumos, transportes
locais, entre todas as a�vidades
que envolvam os objetos do Plano
de Trabalho.

Mês 1 1  R$ 6.300,00  R$ 6.300,00 Orçamento

1.4

Assistentes de
Logís�ca: Contratação de 02
assistentes responsáveis por
assessorar o trabalho do
Coordenador de Logís�ca
organizando e acompanhando
todas as diretrizes do Plano de
Trabalho.

Mês 1 2  R$ 1.500,00  R$ 3.000,00 Orçamento

1.5 Produtor Execu�vo: 
Contratação de profissional sênior
responsável pelas contratações de
fornecedores e prestadores de
serviços. Cumprir o cronograma e

Mês 1 1  R$ 7.450,00  R$ 7.450,00 Orçamento
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garan�r a execução do projeto em
conformidade com o
planejamento. Garan�r a
pontualidade, qualidade e
organização dos serviços e
produtos entregues. Responsável
pelo relacionamento com as
ins�tuições envolvidas no projeto.
Garan�r o registro e comprovação
da execução de todos os serviços e
produtos rela�vos ao projeto.
Responsável pelo funcionamento
da iluminação durante todo
período, em todos os aspectos:
limpeza, qualidade, segurança,
entre outros. Acompanhar a
equipe na construção dos
relatórios e documentos
necessários para prestação de
contas do projeto. O trabalho
desse profissional compreende o
período de 30 dias que vão da pré-
produção até a pós-produção e
entrega dos relatórios finais de
prestação de contas.

1.6

Assistente de Produção
Execu�va: Contratação de 02
profissionais responsáveis por
assessorar o trabalho do Produtor
Execu�vo em todas as suas
funções. Organizar documentação
para aprovação dos órgãos
responsáveis, fotos e registros para
prestação de contas, formalizar
parcerias e acordos, cuidar e
organizar documentação para
contratos de serviços. O trabalho
desses profissionais compreendem
o período de 30 dias que vão da
pré-produção até a pós-produção e
entrega dos relatórios finais de
prestação de contas.

Mês 1 2  R$ 2.500,00  R$ 5.000,00 Orçamento

1.7 Advogado - Prestação de serviços: 
Contratação de profissional
responsável em analisar e elaborar
contratos (aproximadamente 200
unidades), sejam eles com
fornecedores/funcionários ou
terceirizados com prestação de
serviços no projeto. Analisar
documentos visando a adimplência
de documentação para
formalização de contratos. Analisar
documentação per�nente ao
processo entre o proponente e a
concedente. Representar e
defender judicialmente e
extrajudicialmente a Ins�tuição em
possíveis pendências, casa haja
necessidade. Acompanhar a
execução, cumprimento dos
objetos de contratos, propondo
e/ou reorientando ações no
sen�do de garan�r o cumprimento
das metas preestabelecidas.
Elaborar material técnico didá�co

Mês 1 1  R$ 4.000,00  R$ 4.000,00 Orçamento
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para cumprimento de objetos.
Executar outras a�vidades
correlatas, na sua área de atuação.
Acompanhar o cumprimento do
objeto do termo de fomento,
dando pareceres, respostas a
consultas, realizar estudos de caso
quanto a prestação de contas final
do contrato com a concedente.
Acompanhar o processo de
prestação de contas e relatórios
finais do projeto, respondendo a
quaisquer diligencias. Todas as
a�vidades serão realizados durante
o período de 30 dias,
compreendem a realização do
projeto e sua pós-produção
(preparo de prestação de contas,
relatórios de execução e eventuais
diligências).

1.8

Contador: 
Contratação de profissional
habilitado responsável emregistrar
atos e fatos contábeis. Gerenciar
custos do projeto. Emi�r
demonstra�vos contábeis,
conciliação bancária, preparar
demonstra�vos de notas fiscais e
guias de impostos.

Mês 1 1  R$ 2.100,00  R$ 2.100,00 Orçamento

1.9

Designer Gráfico: 
Contratação de profissional
responsável pela criação da
iden�dade visual do projeto e sua
adaptação para impressos, mídia
paga e pela permanente adaptação
de todas as peças de comunicação
do projeto durante toda o período
do projeto.

Serviço 1 1  R$ 10.800,00  R$ 10.800,00 Orçamento

1.10

Web Designer: 
Contratação de profissional pelo
desenvolvimento de website oficial
do projeto contendo todas
informações do projeto. Inclui
custos de hospedagem, criação e
manutenção do site. 
Endereço:
h�ps://www.XXXXX.com.br.

Serviço 1 1  R$ 10.000,00  R$ 10.000,00 Orçamento

1.11

Curadoria - profissional
especializado em pesquisa de
temas, conceitos e elementos. O
trabalho de curador se inicia com o
obje�vo alinhar o conceito do
projeto com a execução. Ligando
objeto descrito no plano de
trabalho  com a execução. O
curador é o profissional que irá
garan�r que a entrega final esteja
em conformidade com o projeto
apresentado.

Serviço 1 1  R$ 30.000,00  R$ 30.000,00 Currículo

TOTAL ETAPA 1.1  R$ 90.350,00  

ETAPA 1.2 - Planejamento e Execução do Plano de Comunicação: Assessoria de Imprensa; Comunicação e redes sociais; Compra
de Mídia; produção audiovisual
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ITEM DESCRITIVO UNID.
DE
MEDIDA

QTD. OCORRÊNCIA  R$ UNID.  TOTAL REFERÊNCIA

2.1 Assessoria de imprensa e
comunicação: 
Prestação de serviços de: 
-  Promoção do relacionamento
com a imprensa, fazendo o
intercâmbio entre os jornalistas e
os organizadores e os meios de
comunicação jornalís�co, TV,
Rádio; 
- Serviço DE PRESS RELEASE:
elaboração de 10 (dez) releases
com textos informa�vos
divulgados por assessorias de
imprensa para informar, anunciar,
contestar, esclarecer ou responder
à mídia sobre algum fato que
envolva o assessorado; 
- Preparar pré pautas para
entrevistas e balanços da agenda; 
- Estudo do Projeto, bem como
estrutura do evento, atrações e
programação diária da exibição
pública, além de dados sobre a
cidade, impacto econômico do
evento para Brasília, entre outros
assuntos; 
- Criação de mailing List, para envia
comunicados, notas, credenciais
com o propósito de incen�var a
publicação de determinada
informação. 
- Agendar/ Acompanhar
entrevistas dos responsáveis pelo
projeto e do co-realizador com os
meios de comunicação; 
- Serviço especializado em
comunicação em redes sociais
(Facebook, Instagram). que será
responsável pela inserção de
conteúdo informa�vo do projeto
nas redes, e pelo
compar�lhamento de no�cias,
viralizando a divulgação do
projeto; 
- Assessor quanto ao canal de
respostas e esclarecimentos de
dúvidas do projeto; 
- Pagamento de impulsionamento
nos canais de Facebook; 
- Criação e veiculação de 20 post’s
Facebook e 30 post’s no Instagram,
05 campanhas de divulgação de
gerenciadores de anúncio; 
- Entrega final dos relatórios
semanais e relatório final com
informações do quan�ta�vo de
impulsionamentos e público
alcançado; 
- Preparar clipping impresso e on-
line, valoração de mídia e relatório
final de mídia espontânea para
relatório de prestação de contas; 
- Registro fotográfico diário do
projeto; 

Serviço 1 1  R$ 51.800,00  R$ 51.800,00 Orçamento
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- Registro fotográfico
comprovatório para relatórios de 
prestação de contas; 
- Entrega do registro fotográfico
em DVD das fotos tratadas em alta
resolução, separadas por grupo de
visitas, e pontos de iluminação; 
Os serviços serão executados da
produção até a pós produção, os
valores foram contratados
conjuntamente visando a
economicidade do valor nos
serviços prestados.

2.2

Mídia externa: 
JC Decoux - Mobiliário Urbano.
Serão 180 painéis no circuito nobre
durante o período de 14 dias.

Unidade 1 1  R$ 50.000,00  R$ 50.000,00 Proposta

2.3

Circuito Alúmi - Mídia
Aeroportuária - Painéis de Led
Sequenciais Simultâneos chegando
e Saindo de Brasília, no tamanho
1920 x 700 pixels, divulgação em
vídeo – cor  RGB, com duração
duração de 15 segundos , com 72
000 Inserções

Mensal 1 1 R$ 73.750,00  R$ 73.750,00 Proposta

2.4

Circuito Alúmi - Mídia Cidade 
01 Painel Led P7, Via EPTG no
tamanho 1920 x 700 pixels, 
divulgação em vídeo – cor  RGB,
com duração de 15 segundos; com
9000 inserções 
01 Painel IPhones Led (entrada e
saída), no tamanho 770 x 1320
pixels, divulgação em vídeo, cor:
RGB, com duração de 15 segundos,
com 18 000 inserções

Mensal 1 1 R$ 26.850,00  R$ 26.850,00 Proposta

2.5

Impressão de Cartaz Backlight: 
Impressão 4 cores (frente) e 3
cores (verso), impressão digital 300
DPI (mínimo) papel couché fosco 2
lados - 150 g, tamanho 119 cm
(largura) x 174 cm (altura) Área de
impressão: 118,5 cm (largura) x
174 cm (altura) Área visível: 116
cm (largura) 171 cm (altura)

Unidade 200 1  R$ 35,00  R$ 7.000,00 Orçamento

2.6

Impressão de Postais: 
Formato aberto 10 x 15cm e
formato fechado 10,0 x 15,0 cm. 1
lâmina em papel cartão supremo
Duo Design 350 g/m² em 4x1
cores. Acabamentos: prova digital,
gravação de chapas CTP.
Finalizações: empacotado, refilado.

Unidade 20.000 1  R$ 1,21  R$ 24.200,00 Orçamento

TOTAL ETAPA 1.2  R$ 233.600,00  

ETAPA 1.3 - Contratação Projeto Técnico de Iluminação

ITEM DESCRITIVO
UNID.
DE
MEDIDA

QTD. OCORRÊNCIA  R$ UNID.  TOTAL REFERÊNCIA

3.1 Engenheiro Elétrico: 
Contratação de profissional

Serviço 1 1  R$ 22.180,23  R$ 22.180,23 Orçamento
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responsável em projetar, planejar e
especificar sistemas e
equipamentos elétrico/eletrônicos.
Analisar propostas técnicas,
instalar, configurar e inspecionar
sistemas e equipamentos. Executar
testes e ensaios de sistemas e
equipamentos. Elaborar o projeto
elétrico e a documentação técnica
dos sistemas e equipamentos.
Supervisionar as etapas de
instalação, manutenção e reparo
dos equipamentos elétricos,
inspecionando os trabalhos
acabados e prestando assistência
técnica necessária ao bom
funcionamento. Elaborar relatórios
e laudos técnicos em sua área de
especialidade. Executar tarefas
per�nentes à área de atuação,
u�lizando-se de equipamentos e
executar outras tarefas
compa�veis com as exigências
para o exercício da função.

3.2

Light Designer: 
Contratação de profissional
responsável em desenvolver o
projeto de iluminação cenográfica.
Planejar e esquema�zar a
iluminação do projeto. Criar
condições para a entrada
adequada de luz ambiente e
natural ao projeto. Criar
ornamentação ao projeto.
Preparar laudos técnicos
necessários.

Serviço 1 1  R$ 36.281,80  R$ 36.281,80 Orçamento

3.3

Diretor Ar�s�co: 
Contratação de profissional
responsável pela organização de
todos os elementos esté�cos do
projeto. Dirigir e supervisionar
todo o processo de criação e
montagem, inspecionando o
projeto do arquiteto, a iluminação,
os itens de mobiliário, as músicas a
serem tocadas, os vídeos a serem
exibidos, a cenografia a ser
construída e montada e o material
de iluminação para que tudo seja
executado de acordo com a
concepção ar�s�ca original, feita
pelo proje�sta. Documentar o
processo de construção
cenográfica e de alinhamento com
o que foi detalhado para
contratação; 
- Desenvolver relatórios de
prestação de contas dentro da sua
área de atribuições. Acompanhar o
projeto da pré-produção até a pós-
produção que compreende o
período 30 dias,  até a  entrega e
aceitação dos relatórios finais de
realização do projeto.

Mês 1 1  R$ 5.000,00  R$ 5.000,00 Orçamento

3.4 Assistente Ar�s�co: Diária 30 2  R$ 150,00  R$ 9.000,00 Orçamento
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Contratação de 02 profissionais
responsáveis por assessorar o
trabalho do Diretor Ar�s�co em
todas as suas funções. Organizar
laudos, acompanhar a execução do
cronograma do Plano de Trabalho,
organizar documentos,
documentar processos de
montagem e desmontagem,
organizar relatórios finais para
prestação de contas. O trabalho
desses profissionais compreende o
período de 30 dias que desde a
pré-produção até a pós-produção e
entrega dos relatórios finais.

3.5

Diretor Técnico: 
Contratação de profissional
responsável pela organização de
todos os elementos técnicos do
projeto. Coordenar a montagem e
execução das apresentações dos
pontos de iluminação em cada
estação de luz, fazer o
levantamento técnico de cada
ponto de luz, elaborar um contra
rider para as estações, validar e
fazer a contratação da equipe
técnica do evento, bem como
necessidades de backline.
Acompanhar a montagem e
desmontagem de cada ponto de
estação. Acompanhar o projeto da
produção até a pós produção e
compreende também a entrega e
aceitação dos relatórios finais de
realização do projeto.

Mês 1 1  R$ 5.000,00  R$ 5.000,00 Orçamento

3.6

Assistente técnico: 
Contratação de 02 profissionais
responsáveis por assessorar o
Diretor Técnico em todas as suas
funções. Acompanhar os horários
de apresentações dos pontos de
iluminação em cada estação de luz,
garan�r a execução de cada
apresentação dentro dos horários
e com qualidade, monitorar o bom
funcionamento dos equipamentos
dentro das condições de tempo e
necessidades diárias, registrar com
fotos, vídeos e documentos toda
execução técnica da operação e
fazer relatório de prestação de
contas da sua área. Acompanhar a
montagem e desmontagem de
cada ponto de estação pelo
período de 30 dias.

Mês 1 2  R$ 2.600,00  R$ 5.200,00 Orçamento

3.7

Arquiteto: 
Contratação de profissional sênior
responsável pelo projeto
luminotécnico, considerando a
contratação para a execução
de projeto de alta complexidade.

Serviço 1 1  R$ 17.695,63  R$ 17.695,63 Orçamento

3.8 Produção de conteúdo para
Mapping: 
Contratação de profissional

Unidade 40 1  R$ 2.500,00  R$ 100.000,00 Orçamento
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responsável pela criação de 20
vinhetas com animação de 20”
com conteúdo natalinos e objetos
em 3D e 2D; 
- 20 vinhetas gráficas com fundos
Neutros 
Ator Papai Noel, Atores de Apoio. 
Criação do roteiro Ar�s�co, da
linguagem gráfica e da u�lização
de recursos visuais conforme
roteiro com duração de 10
Minutos. 
Resolução do conteúdo final em
al�ssima resolução, acima de 6K
para Super- tela de 30x5 metros. 
Produção em estações de Super.
HD, estações Gráficas e Edições de
alta performance para a criação
dos conteúdos visual Natalinos, 
Servidor render Farm para Render
de material gráfico final.

3.9

Produção de conteúdo musical: 
Contratação de profissional
responsável pela produção e
criação de 10 minutos de temas
originais e 10 minutos de arranjos
de temas natalinos, com estúdio e
produção. Produção em estúdio de
áudio com sistema Pro Tools Digital
32 Canais, sala com sistema Dolby
Digital para mixagem, compositor
para trilhas, arranjador, 10 músicos
para gravação e técnico de estúdio.

Minuto 20 1  R$ 1.500,00  R$ 30.000,00 Orçamento

3.10

Seguro Montagem, Execução e
Desmontagem: 
 
RC ORGANIZADOR - prêmio:
500.000,00 
RC MONTAGEM E DESMONTAGEM
- prêmio: 100.000,00 
DANOS MORAIS - prêmio:
40.000,00 
ACIDENTES PESSOAIS - prêmio:
10.000.000,00 
EVENTO: NATAL CIDADE DESIGN
LOCAL: ESPLANA DOS MINISTERIOS
- EIXO MONUMENTAL - BRASILIA -
DF PUBLICO: ESTIMADO 1.000
PESSOAS POR DIA DE EVENTO
MONTAGEM: 25/11/2018 A
10/06/2018 DESMONSTAGEM:
07/01/2019 A 17/01/2019
REALIZAÇÃO DO EVENTO:
06/12/2018 A 06/01/2019

Verba 1 1  R$ 6.685,24  R$ 6.685,24 Proposta

3.11 Serviço de despachante: 
Contratação de profissional
responsável pela junta de
documentação para expedição de
alvará, licenças e
acompanhamento de visitas
técnicas. Está incluso a liberaçnao
junto aos orgãos: adm de Brsília,
Iphan, Ministérios, Congresso,
Catedral, Biblioteca Nacional,

Serviço 1 1  R$ 8.000,00  R$ 8.000,00 Orçamento
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Museo Nacional, Teatro Nacional,
Itamara� e Torre de TV.

TOTAL ETAPA 1.3  R$ 245.042,90  

ETAPA 1.4 - Contratação de fornecedores e mão de obra especializada: montagem, manutenção e desmontagem da instalação

ITEM DESCRITIVO
UNID.
DE
MEDIDA

QTD. OCORRÊNCIA  R$ UNID.  TOTAL REFERÊNCIA

4.1

Montador: 
Contratação de 10 montadores
responsáveis pelos serviços de
montagem e desmontagem do
projeto de iluminação. O trabalho
do profissional envolve também do
planejamento todo de execução do
projeto de montagem e
desmontagem, sendo 10 dias ao
todo.

Diária 10 10  R$ 166,00  R$ 16.600,00 Orçamento

4.2

Assistentes de montagem: 
Contratação de 20 profissionais
técnicos especializados em
construção e montagem  de alta
complexidade, que auxiliarão na
montagem e desmontagem de
toda iluminação em todos os
pontos descritotos no plano de
trabalho. Trabalharão pelo período
de 10 dias.

Diária 10 20  R$ 165,00  R$ 33.000,00 Orçamento

4.3

Eletricista: 
Contratação de profissionais
especializados em elétrica de alta
complexidade que conterá
diversificados equipamentos de
iluminação especialmente
projetados para cada área. Requer
uma equipe de 06eletricistas que
trabalharão de maneira
coordenada pelo período de 30
dias durante a montagem, 
manutenção e desmontagem do
projeto, garan�ndo a subs�tuição
de cabeamentos, troca de
lâmpadas e fusíveis, entre outros.
Os profissionais deverão estar em
intenso trabalho para conferir,
também a segurança do projeto.

Diária 30 6  R$ 250,000  R$ 45.000,00 Orçamento

4.4

Engenheiro de Controle e
Automação: 
Contratação de 02 profissionais
responsáveis pela programação
técnica do sistema de controle e
sincronismo dos itens necessários
do projeto. É de suma importancia
que a iluminação esteja
sincronizada para dar o efeito do
"todo". Esse profissional é quem
faz essa programação que interliga
todo o sistema.

Serviço 2 1  R$ 12.000,00  R$ 24.000,00 Orçamento

4.5 Técnico de iluminação: 
Contratação de 06 profissionais
especializados responsáveis por 
montar a iluminação do

Diária 30 6  R$ 196,00  R$ 35.280,00 Orçamento
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espetáculo, de acordo com o mapa
de luz, exceto os equipamentos
com LED. Instalar e reparar
equipamentos gerais, instalação
dos equipamentos de iluminação e
separação de luz, sombra ou
contraste, profundidade de campo
e/ou efeitos visuais. Instalar cabos
elétricos, disposi�vos elétricos,
efeitos de cor ou padrões de
imagem, foco de luzes e ajudar na
criação de efeitos ou sequências
de programação.

4.6

Técnico de LED: 
Contração de 08 profissionais
responsáveis por programa, 
montar e operar o sistema de LED
de acordo com o mapa de luz.

Diária 30 8  R$ 196,00  R$ 47.040,00 Orçamento

4.7

Riggers: 
Contratação de 12 profissionais
especializados em rappel para
instalações de al�tude. Consistem
em elaborar planos e instalar
equipamentos em áreas com
necessidades de equipamentos e
técnicas exclusivas para execução
do projeto. Elaborar plano e
estudo para movimentação de
cargas, definindo operações por
meio de máquinas ou
equipamentos para içamento,
transporte e remoção de
equipamentos, durante o período
de montagem, reparos e
desmontagens durante o projeto

Diária 20 12  R$ 507,50  R$ 121.800,00 Orçamento 

4.8

Carregadores Montagem e
desmontagem: 
Contratação de 22 carregadores
para auxiliar no carregamento de
caixas, es�car cabos, recolher e
disponibilizar materiais para
montagem e desmontagem.

Diária 20 22  R$ 150,00  R$ 66.000,00 Orçamento

4.9

Coordenador de
Segurança/Brigada: 
Contratação de profissional
responsável pela organização e
coordenação da equipe de
segurança do evento por 10 dias.
(Unidade de medida: diária/12h)

Diária 10 4  R$ 250,00  R$ 10.000,00  Orçamento

4.10

Segurança Patrimonial: 
Contratação de equipe
permanente com 08 profissionais
responsáveis pela segurança
desarmada para o período de
montagem e desmontagem por 10
dias para as áreas onde acontecem
programação durante o período de
execução do projeto nas Torre de
TV, Museu Nacional, Teatro
Nacional e Palácio Itamaraty.

Diária 10 20  R$ 200,00  R$ 40.000,00 Orçamento

4.11 Brigada/Bombeiro: 
Contratação de 02 brigadistas pelo
período da montagem e

Diária 10 20  R$ 180,00  R$ 36.000,00 Orçamento
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desmontagem por 10 dias, para
atendimentos de emergência, caso
surjam. 02 por turno de 6 horas,
sendo 12 horas por dia.

4.12

Aluguel de Caminhões: 
Locação de 02 caminhões com
motorista para transporte de carga
local para os pontos de montagem
e desmontagem de iluminação:
Torre de TV, Esplanada dos
Ministérios, Museu Nacional e
Biblioteca. A montagem não
acontecerá simultaneamente,
portanto  será necessário
descarregar ponto a ponto de
acordo com a ordem cronológica
da instalação em cada local e
monumento.

Diária 10 2  R$ 900,00  R$ 18.000,00 Orçamento

4.13

Locação de rádios HT: 
Locação de 18 rádios
comunicadores com alcance de até
8,00 Km, com 02 baterias inclusas,
01 fone de ouvido e antena.

Unidade 18 20  R$ 45,00  R$ 16.200,00 Orçamento

4.14

Locação de Bean 5 R: 
Locação de  06 aparelhos Bean 5R. 
Marca: Ela�on, com lâmpada: 5R
200W Philips, DMX com 17 canais
DMX 512, Pan/Tilt: 540°/ 265°, 
Ângulo: zoom variável de 9 a 27
graus. 
Disco de Cor: 14 Cores + branco,
efeito rainbow Gobos: 17 gobos +
aberto, efeito rainbow , efeito
shake 
Prismas: 8 Faces Rota�vo + Linear
de 8 Faces 
Dimmer / Strobo 
Frost: 0%~100% linear 
Foco com ajuste linear 
IP: 20 
Luminância: 3.462 Lumens 
Dimensões: 34,5 X 36 X 52 cm 
Peso : 13,5KG 
Consumo: 260W 
Alimentação: 100~240 V, 50/60 HZ 
- Locação para 30 dias , entre
montagem, execução e
desmontagem.

Diária 30 6  R$ 156,00  R$ 28.080,00 Orçamento

4.15 Locação de Bean 15 R: 
Locação de 17 aparelhos com Bean
15R. 
marca: Ela�on, lâmpada: 15R
300W Philips, DMX: 22 canais DMX
512, Pan/Tilt: 540°/ 265°. 
Ângulo: zoom variável de 9 a 27
graus. 
Disco de Cor:16 Cores + branco,
efeito rainbow 
Gobos: 22 gobos + aberto, efeito
rainbow , efeito shake 
Prismas: 8 Faces Rota�vo + Linear
de 8 Faces 
Dimmer / Strobo 
Frost:0%~100% linear 
Foco com ajuste linear 

Diária 30 17  R$ 157,00  R$ 80.070,00 Orçamento
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IP: 20 
Luminância: 10500 Lumens 
Dimensões: 40,5 X 42 X 54 cm 
Peso : 24,00 KG 
Consumo: 380 W 
Alimentação: 100~240V, 50/60 HZ 
- Locação para 30 dias , entre
montagem, execução e
desmontagem.

4.16

Locação de Alpha Spot HPE 700: 
Locação de 04 aparelhos com
Alpha Spot HPE 700. 
Marca: Clay Paky, lâmpada 700W
Philips ,DMX: 29 canais DMX 512,
Pan/Tilt: 540°/ 250°,Ângulo: zoom
variável de 14 a 35 graus. 
Disco de Cor:16 Cores + branco,
efeito rainbow 
Gobos: 22 gobos + aberto, efeito
rainbow , efeito shake 
Prismas: 8 Faces Rota�vo + Linear
de 8 Faces 
Dimmer / Strobo 
Frost:0%~100% linear 
Foco com ajuste linear 
IP: 20 
Luminância: 7200 Lumens 
Dimensões: 38,5 X 40,5 X 61,5 cm 
Peso : 22,90 KG 
Consumo: 920 W 
Alimentação: 100~240V, 50/60 HZ 
- Locação para 30 dias , entre
montagem, execução e
desmontagem.

Diária 30 4  R$ 179,00  R$ 21.480,00 Orçamento

4.17

Locação Par LED: 
Locação de 52 Par LED. 
Marca: Marc Systems 
Com 18 lâmpadas de 10Wa�s cada
6 in 1 (RGBWAUV). 
DMX: 09 canais DMX 512 
Ângulo: 25 graus 
Cores:16 bits 
Efeito: Dimmer 
IP: 65 
Luminância: 2200 Lumens 
Dimensões: 24 X 24 X 35 cm 
Peso : 5,50KG 
Consumo: 220W 
Alimentação: 100~240V, 50/60HZ 
- Locação para 30 dias , entre
montagem, execução e
desmontagem.

Diária 30 52  R$ 49,00  R$ 76.440,00 Orçamento

4.18 Locação de refletores P5 LED: 
Locação de 48 Refletores de P5
LED. 
Marca: SGM, 
Com 48 lâmpadas de 10Wa�s cada
4 in 1 (RGBW). 
DMX: 09 canais DMX 512 
Ângulo: 43 graus 
Cores: 16 bits 
Efeito: Dimmer 
IP: 65 
Luminância: 20031 Lumens 
Dimensões: 50 X 27 X 12,5 cm 

Diária 30 48  R$ 74,00  R$ 106.560,00 Orçamento



26/11/2018 SEI/GDF - 15510638 - Plano de trabalho

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=18908796&infra_sist… 19/39

Peso : 8,90KG 
Consumo: 220W 
Alimentação: 100~240V, 50/60HZ 
- Locação para 30 dias , entre
montagem, execução e
desmontagem.

4.19

Locação de lâmpadas Mini Strobo: 
Locação de 6.000 lâmpadas Mini
Strobo. 
Marca: Xelux ou similar 
Lampada: 3,5W 
IP: 66 
Dimensões: 6 X 12 X 5,5 cm 
Peso : 0,20KG 
Consumo: 3,5W 
Alimentação: 100~240V,. 50/60HZ 
- Locação para 30 dias , entre
montagem, execução e
desmontagem

Diária 30 6000  R$ 0,29  R$ 52.200,00 Orçamento

4.20

Locação de Sistema de Projeção e
Controles: 
Projeção com 01 barco HDX 40 mil
Ansi lumens e 01 Projetor
Panasonic HD 7 mil ansi. 
- Locação para 30 dias , entre
montagem, execução e
desmontagem.

Diária 30 1  R$ 3.375,00  R$ 101.250,00 Orçamento

4.21

Locação de Show Control Audio
Vídeo Luz: 
Locação de Show Control com
sincronismo, com 02 Servidores de
Vídeo PC i7 com 32 gig e SSD de
250, distribuidores e placas de
áudio. 
- Locação para 30 dias , entre
montagem, execução e
desmontagem.

Diária 30 1  R$ 945,00  R$ 28.350,00 Orçamento

4.22

Locação de Sistema de
Sonorização: 
16 caixas Amplificadas 500 WTS
RMS padrão JBL EON 6015 
02 Console digital MX32 
- Locação para 30 dias , entre
montagem, execução e
desmontagem.

Diária 30 1  R$ 735,00  R$ 22.050,00 Orçamento

4.23 Locação de sistema de
gerenciamento digital da
iluminação de LED: 
04 Consoles digitais Avolites Tiger
touch, Titan Mobile ou similar; 
04 Main power Citronics 48 canais
cada; 
02 Main power Citronics 96 canais
cada; 
02 Rack dimmer Citronics 96
canais; 
06 Rack com 48 canais de buffer
Citronics; 
08 Antenas de comunicação DMX
sem fio Star; 
01 Sistema Artnet DMX Controller
para sync entre iluminação e o Led; 
2500 mts de cabo DMX para envio
do sinal da Luz; 

Diária 30 1  R$ 415,00  R$ 12.450,00 Orçamento
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05 Computadores com sistema de
controle do LED;(Mesa de LED) 
08 Processadoras de vídeo para
controle do LED; 
30 Fontes 350W de AC para DC
para alimentação dos LEDs; 
1500 M de cabo estruturado para
envio de sinal do LED; 
2000 M de cabo 8 vias de saída das
processadoras para o LED. 
- Locação para 30 dias , entre
montagem, execução e
desmontagem.

4.24

Locação de Cabos AC para
instalação de todo sistema: 
12.000 M de cabo PP 3 x 1,5 mm; 
18.000 M de cabo PP 3 x 2,5 mm; 
6.000 M de cabo PP 3 x 4,0 mm; 
3.500 M de cabo PP 4 x 6,0 mm; 
2.000 M de cabo PP 4 x 16,0 mm; 
800 M de cabo PP 4 x 35,0 mm. 
Com equipe de instalação,
manutenção e montagem e
desmontagem.

Metros 42.300 1  R$ 3,00  R$ 126.900,00 Orçamento

4.25

Locação de Sistema para os
Cluster: 
Sistema de LED 3 in 1 SMD – RGB -
“Full-color” 
Color Range: 16.777.216 (24bit)
RGB 
Fonte luz: Alto brilho, SMD 5050,
com 4 diodos de led, por Cluster
(pixel). 
Resistente à água, retardante ao
fogo e an�-uv, com classificação
IP66; 
intervalo máximo entre pixels (dot
pitch): 250 milímetros, ver�cal e
horizontal; 
Processamento digital dos efeitos; 
Taxa de refresh ≥300 Hz 
Gerenciamento de pixel via
So�ware e controladores
dedicados distribuídos e
endereçados em linhas ver�cais. 
Profundidade de cor de 24 bits; 
Capacidade de exibir qualquer
formato de efeitos digitais (flash,
AVI, Mpeg, 
WMV, BMP), As decorações
geométricas em cluster serão
montadas nos edi�cios
mencionados anteriormente,
sustentado por cabos de aço de
2mmde diâmetro e placas plás�cas
auto adesivas -  - Locação para 30
dias , entre montagem, execução e
desmontagem.

Diária 30 1  R$ 1.125,00  R$ 33.750,00 Orçamento

4.26 Locação de cabos lineares de LED
Clusters para decoração: 
3.000 M lineares de cabos para
sistema de decoração em LED
outdoor, com tecnologia SMD
(Surface Moun�ng Devices), com
capacidade de exibição de efeitos

Diária 30 3000  R$ 3,050  R$ 274.500,00 Orçamento



26/11/2018 SEI/GDF - 15510638 - Plano de trabalho

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=18908796&infra_sist… 21/39

“full-color” modalidade real-�me,
composição de cores RGB em toda
a sua extensão, com as seguintes
caracterís�cas técnicas e de
controle: 
• Dot Pitch (afastamento entre
pixel): Horizontal x Ver�cal
25x25cm; 
• Quan�dade de Pixel: 12000
pixels - Locação para 30 dias , entre
montagem, execução e
desmontagem.

4.27

Transmissão Áudio Visual: 
Sistema de Projeção e Controles; 
Projeção com barco HDX 40 mil
Ansi lumens 
Projetor Panasonic HD 7 mil Ansi 
Sistema de gerenciamento e
Servidores de conteúdo áudio
visual 
02 Servidores de Vídeo PC i7 com
32gig e SSD de 250 - Distribuidores
e placas de áudio

Serviço 1 1  R$ 45.000,00  R$ 45.000,00 Orçamento

4.28

Aterramento de estruturas: 
Serviço para garan�r a segurança
do público e profissionais quanto 
a fenômenos que possam
comprometer o funcionamento
adequado dos equipamentos, em
atendimento às normas da ABNT.
Serão aterrados todos os prédios e
monumentos contemplados pelo
plano de trabalho. São 25 pontos
de aterramento

Unidade 20 1  R$ 2.500,00  R$ 50.000,00 Orçamento

4.29

Distribuição Elétrica: 
Contratação de serviços
especializados de distribuição
elétrica nos 20 prédios, incluindo
instalação de chaves trifásicas,
montagens, manutenções,
desmontagens, todos os
cabeamentos e estruturas
necessários. A empresa deverá
manter um técnico disponível
durante todo o período do evento,
prevendo reposição de material e
correções de avarias no material
instalado.

Unidade 20 1  R$ 2.000,00  R$ 40.000,00 Orçamento

4.30

Filmagem para registro do evento: 
Contratação de 15 registros
videográficos para evento, com
entrega de material editado para
comprovações de divulgação. 
Captura de imagens na abertura do
evento.

Serviço 1 15  R$ 2.366,67  R$ 35.500,05 Orçamento

TOTAL ETAPA 1.4  R$
1.643.500,05  

ETAPA 1.5 - Prestação de contas e relatório de execução

TOTAL ETAPA 1.5  R$ -   

TOTAL R$ 2.212.492,95  
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12. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

META ETAPAS DESCRIÇÃO

Duração

MÊS

Início Fim

1. Idealização, planejamento e execução
do projeto NATAL CIDADE DESIGN 2018.

1.1 Contratação de recursos humanos especializados para a
gestão do projeto. nov/18 dez/18

1.2 Elaboração e execução do Plano de Comunicação,
incluindo produção audiovisual nov/18 dez/18

1.3 Contratação do projeto técnico de iluminação nov/18 dez/18

1.4
Contratação de fornecedores e mão de obra
especializada: montagem, manutenção e desmontagem
da instalação

nov/18 dez/18

1.5 Prestação de Contas e Relatórios dez/18 dez/18

 

13. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

META ETAPA DESCRIÇÃO CONCEDENTE CONVENENTE

META 1 - Idealização,
planejamento e execução do
projeto NATAL CIDADE DESIGN
2018.

1.1 Contratação de recursos humanos especializados
para a gestão do projeto. R$         90.350,00 R$                     -

1.2

Planejamento e Execução do Plano de
Comunicação: Assessoria de Imprensa;
Comunicação e redes sociais; Compra de Mídia;
produção audiovisual

R$       233.600,00 R$                     -

1.3 Contratação do projeto técnico de iluminação R$       245.042,90 R$                     -

1.4
Contratação de fornecedores e mão de obra
especializada: montagem, manutenção e
desmontagem da instalação

R$    1.643.500,05 R$                     -

1.5 Prestação de Contas e Relatório de execução R$                      - R$                     -

TOTAL R$    2.212.492,95 R$                     -

 

14. PLANO DE APLICAÇÃO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL

33.50.41 ETAPA 1.1 - Contratação de recursos humanos especializados para a gestão do projeto. R$              90.350,00

33.50.41 ETAPA 1.2 - Planejamento e Execução do Plano de Comunicação: Assessoria de Imprensa;
Comunicação e redes sociais; Compra de Mídia; produção audiovisual R$            233.600,00

33.50.41 ETAPA 1.3 - Contratação do projeto técnico de iluminação R$            245.042,90

33.50.41 ETAPA 1.4 - Contratação de fornecedores e mão de obra especializada: montagem, manutenção
e desmontagem da instalação R$         1.643.500,05

33.50.41 ETAPA 1.5 - Prestação de Contas e Relatório de Execução R$                           -

TOTAL R$        
2.212.492,95
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15. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

META  ETAPA DESCRIÇÃO NOV/18 DEZ/18

META 1 - Idealização,
planejamento e execução do
projeto NATAL CIDADE DESIGN
2018.

1.1 Contratação de recursos humanos especializados
para a gestão do projeto.

 R$        
90.350,00  

1.2
Planejamento e Execução do Plano de Comunicação:
Assessoria de Imprensa; Comunicação e redes
sociais; Compra de Mídia; produção audiovisual

 R$      
233.600,00  

1.3 Contratação do projeto técnico de iluminação  R$      
245.042,90  

1.4
Contratação de fornecedores e mão de obra
especializada: montagem, manutenção e
desmontagem da instalação

 R$      
643.500,05

 R$  
1.000.000,00

1.5 Prestação de Contas e Relatório de execução  R$                     
-   

                                                                                                                                                                               
                                                                                                           TOTAL

 R$   
1.212.492,95

 R$  
1.000.000,00

                                                                                                                          TOTAL GERAL R$ 2.212.492,95

 

16. PLANILHA GLOBAL / RECEITAS E DESPESAS

PLANILHA GLOBAL NATAL CIDADE DESIGN

META 1 -  Idealização, planejamento e execução do projeto NATAL CIDADE DESIGN 2018.

ETAPA 1.1- Contratação de recursos humanos especializados para a gestão do projeto.

ITEM DESCRITIVO
UNID.
DE
MEDIDA

QTD. OCORRÊNCIA  R$ UNID.  TOTAL REFERÊNCIA

1.1

Coordenador Administra�vo
Financeiro: 
Contratação de profissional
responsável por coordenar as
ro�nas administra�vas, organizar a
execução dos cronogramas,
acompanhar a execução do plano
de trabalho, planejamento
estratégico e a gestão dos recursos
organizacionais, entre eles:
materiais, patrimoniais,
financeiros, tecnológicos e
humanos. O trabalho desse
profissional compreende o período
de 30 dias que vão da pré-
produção até a pós-produção e
entrega dos relatórios finais de
prestação de contas.

Mês 1 1  R$ 6.300,00  R$ 6.300,00 TF

1.2 Assistente Financeiro: 
Contratação de 02 profissionais
responsáveis por solicitar as notas
fiscais aos fornecedores,
conferencias, operar as contas
correntes de todas as fontes do
projeto, efetuando o
cadastramento de contas e
posterior pagamento. O trabalho
desses profissionais compreendem
o período de 30 dias que vão da

Mês 1 2  R$ 2.700,00  R$ 5.400,00 TF



26/11/2018 SEI/GDF - 15510638 - Plano de trabalho

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=18908796&infra_sist… 24/39

pré-produção até a pós-produção e
entrega dos relatórios finais de
prestação de contas.

1.3

Coordenação de
Logís�ca: Contratação de
profissional responsável por todo o
fluxo de produção, com o
agrupamento de todas as
a�vidades ligadas as entregas dos
materiais, insumos, transportes
locais, entre todas as a�vidades
que envolvam os objetos do Plano
de Trabalho.

Mês 1 1  R$ 6.300,00  R$ 6.300,00 TF

1.4

Assistentes de
Logís�ca: Contratação de 02
assistentes responsáveis por
assessorar o trabalho do
Coordenador de Logís�ca
organizando e acompanhando
todas as diretrizes do Plano de
Trabalho.

Mês 1 2  R$ 1.500,00  R$ 3.000,00 TF

1.5

Produtor Execu�vo: 
Contratação de profissional sênior
responsável pelas contratações de
fornecedores e prestadores de
serviços. Cumprir o cronograma e
garan�r a execução do projeto em
conformidade com o
planejamento. Garan�r a
pontualidade, qualidade e
organização dos serviços e
produtos entregues. Responsável
pelo relacionamento com as
ins�tuições envolvidas no projeto.
Garan�r o registro e comprovação
da execução de todos os serviços e
produtos rela�vos ao projeto.
Responsável pelo funcionamento
da iluminação durante todo
período, em todos os aspectos:
limpeza, qualidade, segurança,
entre outros. Acompanhar a
equipe na construção dos
relatórios e documentos
necessários para prestação de
contas do projeto. O trabalho
desse profissional compreende o
período de 30 dias que vão da pré-
produção até a pós-produção e
entrega dos relatórios finais de
prestação de contas.

Mês 1 1  R$ 7.450,00  R$ 7.450,00 TF

1.6 Assistente de Produção
Execu�va: Contratação de 02
profissionais responsáveis por
assessorar o trabalho do Produtor
Execu�vo em todas as suas
funções. Organizar documentação
para aprovação dos órgãos
responsáveis, fotos e registros para
prestação de contas, formalizar
parcerias e acordos, cuidar e
organizar documentação para
contratos de serviços. O trabalho
desses profissionais compreendem
o período de 30 dias que vão da

Mês 1 2  R$ 2.500,00  R$ 5.000,00 TF
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pré-produção até a pós-produção e
entrega dos relatórios finais de
prestação de contas.

1.7

Advogado - Prestação de serviços: 
Contratação de profissional
responsável em analisar e elaborar
contratos (aproximadamente 200
unidades), sejam eles com
fornecedores/funcionários ou
terceirizados com prestação de
serviços no projeto. Analisar
documentos visando a adimplência
de documentação para
formalização de contratos. Analisar
documentação per�nente ao
processo entre o proponente e a
concedente. Representar e
defender judicialmente e
extrajudicialmente a Ins�tuição em
possíveis pendências, casa haja
necessidade. Acompanhar a
execução, cumprimento dos
objetos de contratos, propondo
e/ou reorientando ações no
sen�do de garan�r o cumprimento
das metas preestabelecidas.
Elaborar material técnico didá�co
para cumprimento de objetos.
Executar outras a�vidades
correlatas, na sua área de atuação.
Acompanhar o cumprimento do
objeto do termo de fomento,
dando pareceres, respostas a
consultas, realizar estudos de caso
quanto a prestação de contas final
do contrato com a concedente.
Acompanhar o processo de
prestação de contas e relatórios
finais do projeto, respondendo a
quaisquer diligencias. Todas as
a�vidades serão realizados durante
o período de 30 dias,
compreendem a realização do
projeto e sua pós-produção
(preparo de prestação de contas,
relatórios de execução e eventuais
diligências).

Mês 1 1  R$ 4.000,00  R$ 4.000,00 TF

1.8

Contador: 
Contratação de profissional
habilitado responsável emregistrar
atos e fatos contábeis. Gerenciar
custos do projeto. Emi�r
demonstra�vos contábeis,
conciliação bancária, preparar
demonstra�vos de notas fiscais e
guias de impostos.

Mês 1 1  R$ 2.100,00  R$ 2.100,00 TF

1.9

Designer Gráfico: 
Contratação de profissional
responsável pela criação da
iden�dade visual do projeto e sua
adaptação para impressos, mídia
paga e pela permanente adaptação
de todas as peças de comunicação
do projeto durante toda o período
do projeto.

Serviço 1 1  R$ 10.800,00  R$ 10.800,00 TF
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1.10 Web Designer: 
Contratação de profissional pelo
desenvolvimento de website oficial
do projeto contendo todas
informações do projeto. Inclui
custos de hospedagem, criação e
manutenção do site. 
Endereço:
h�ps://www.XXXXX.com.br.

Serviço 1 1  R$ 10.000,00  R$ 10.000,00 TF

1.11

Curadoria - profissional
especializado em pesquisa de
temas, conceitos e elementos. O
trabalho de curador se inicia com o
obje�vo alinhar o conceito do
projeto com a execução. Ligando
objeto descrito no plano de
trabalho  com a execução. O
curador é o profissional que irá
garan�r que a entrega final esteja
em conformidade com o projeto
apresentado.

Serviço 1 1  R$ 30.000,00  R$ 30.000,00 TF

TOTAL ETAPA 1.1  R$ 90.350,00  

ETAPA 1.2 - Planejamento e Execução do Plano de Comunicação: Assessoria de Imprensa; Comunicação e redes sociais; Compra
de Mídia; produção audiovisual

ITEM DESCRITIVO
UNID.
DE
MEDIDA

QTD. OCORRÊNCIA  R$ UNID.  TOTAL REFERÊNCIA

2.1 Assessoria de imprensa e
comunicação: 
Prestação de serviços de: 
-  Promoção do relacionamento
com a imprensa, fazendo o
intercâmbio entre os jornalistas e
os organizadores e os meios de
comunicação jornalís�co, TV,
Rádio; 
- Serviço DE PRESS RELEASE:
elaboração de 10 (dez) releases
com textos informa�vos
divulgados por assessorias de
imprensa para informar, anunciar,
contestar, esclarecer ou responder
à mídia sobre algum fato que
envolva o assessorado; 
- Preparar pré pautas para
entrevistas e balanços da agenda; 
- Estudo do Projeto, bem como
estrutura do evento, atrações e
programação diária da exibição
pública, além de dados sobre a
cidade, impacto econômico do
evento para Brasília, entre outros
assuntos; 
- Criação de mailing List, para envia
comunicados, notas, credenciais
com o propósito de incen�var a
publicação de determinada
informação. 
- Agendar/ Acompanhar
entrevistas dos responsáveis pelo
projeto e do co-realizador com os
meios de comunicação; 
- Serviço especializado em
comunicação em redes sociais

Serviço 1 1  R$ 51.800,00  R$ 51.800,00 TF
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(Facebook, Instagram). que será
responsável pela inserção de
conteúdo informa�vo do projeto
nas redes, e pelo
compar�lhamento de no�cias,
viralizando a divulgação do
projeto; 
- Assessor quanto ao canal de
respostas e esclarecimentos de
dúvidas do projeto; 
- Pagamento de impulsionamento
nos canais de Facebook; 
- Criação e veiculação de 20 post’s
Facebook e 30 post’s no Instagram,
05 campanhas de divulgação de
gerenciadores de anúncio; 
- Entrega final dos relatórios
semanais e relatório final com
informações do quan�ta�vo de
impulsionamentos e público
alcançado; 
- Preparar clipping impresso e on-
line, valoração de mídia e relatório
final de mídia espontânea para
relatório de prestação de contas; 
- Registro fotográfico diário do
projeto; 
- Registro fotográfico
comprovatório para relatórios de 
prestação de contas; 
- Entrega do registro fotográfico
em DVD das fotos tratadas em alta
resolução, separadas por grupo de
visitas, e pontos de iluminação; 
Os serviços serão executados da
produção até a pós produção, os
valores foram contratados
conjuntamente visando a
economicidade do valor nos
serviços prestados.

2.2

Mídia externa: 
JC Decoux - Mobiliário Urbano.
Serão 180 painéis no circuito nobre
durante o período de 14 dias.

Unidade 1 1  R$ 50.000,00  R$ 50.000,00  TF

2.3

Circuito Alúmi - Mídia
Aeroportuária - Painéis de Led
Sequenciais Simultâneos chegando
e Saindo de Brasília, no tamanho
1920 x 700 pixels, divulgação em
vídeo – cor  RGB, com duração
duração de 15 segundos , com 72
000 Inserções

Mensal 1 1 R$ 73.750,00  R$ 73.750,00 TF

2.4

Circuito Alúmi - Mídia Cidade 
01 Painel Led P7, Via EPTG no
tamanho 1920 x 700 pixels, 
divulgação em vídeo – cor  RGB,
com duração de 15 segundos; com
9000 inserções 
01 Painel IPhones Led (entrada e
saída), no tamanho 770 x 1320
pixels, divulgação em vídeo, cor:
RGB, com duração de 15 segundos,
com 18 000 inserções

Mensal 1 1 R$ 26.850,00  R$ 26.850,00 TF

2.5 Impressão de Cartaz Backlight: 
Impressão 4 cores (frente) e 3

Unidade 200 1  R$ 35,00  R$ 7.000,00 TF
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cores (verso), impressão digital 300
DPI (mínimo) papel couché fosco 2
lados - 150 g, tamanho 119 cm
(largura) x 174 cm (altura) Área de
impressão: 118,5 cm (largura) x
174 cm (altura) Área visível: 116
cm (largura) 171 cm (altura)

2.6

Impressão de Postais: 
Formato aberto 10 x 15cm e
formato fechado 10,0 x 15,0 cm. 1
lâmina em papel cartão supremo
Duo Design 350 g/m² em 4x1
cores. Acabamentos: prova digital,
gravação de chapas CTP.
Finalizações: empacotado, refilado.

Unidade 20.000 1  R$ 1,21  R$ 24.200,00 TF

TOTAL ETAPA 1.2  R$ 233.600,00  

ETAPA 1.3 - Contratação Projeto Técnico de Iluminação

ITEM DESCRITIVO
UNID.
DE
MEDIDA

QTD. OCORRÊNCIA  R$ UNID.  TOTAL REFERÊNCIA

3.1

Engenheiro Elétrico: 
Contratação de profissional
responsável em projetar, planejar e
especificar sistemas e
equipamentos elétrico/eletrônicos.
Analisar propostas técnicas,
instalar, configurar e inspecionar
sistemas e equipamentos. Executar
testes e ensaios de sistemas e
equipamentos. Elaborar o projeto
elétrico e a documentação técnica
dos sistemas e equipamentos.
Supervisionar as etapas de
instalação, manutenção e reparo
dos equipamentos elétricos,
inspecionando os trabalhos
acabados e prestando assistência
técnica necessária ao bom
funcionamento. Elaborar relatórios
e laudos técnicos em sua área de
especialidade. Executar tarefas
per�nentes à área de atuação,
u�lizando-se de equipamentos e
executar outras tarefas
compa�veis com as exigências
para o exercício da função.

Serviço 1 1  R$ 22.180,23  R$ 22.180,23 TF

3.2

Light Designer: 
Contratação de profissional
responsável em desenvolver o
projeto de iluminação cenográfica.
Planejar e esquema�zar a
iluminação do projeto. Criar
condições para a entrada
adequada de luz ambiente e
natural ao projeto. Criar
ornamentação ao projeto.
Preparar laudos técnicos
necessários.

Serviço 1 1  R$ 36.281,80  R$ 36.281,80 TF

3.3 Diretor Ar�s�co: 
Contratação de profissional
responsável pela organização de
todos os elementos esté�cos do

Mês 1 1  R$ 5.000,00  R$ 5.000,00 TF
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projeto. Dirigir e supervisionar
todo o processo de criação e
montagem, inspecionando o
projeto do arquiteto, a iluminação,
os itens de mobiliário, as músicas a
serem tocadas, os vídeos a serem
exibidos, a cenografia a ser
construída e montada e o material
de iluminação para que tudo seja
executado de acordo com a
concepção ar�s�ca original, feita
pelo proje�sta. Documentar o
processo de construção
cenográfica e de alinhamento com
o que foi detalhado para
contratação; 
- Desenvolver relatórios de
prestação de contas dentro da sua
área de atribuições. Acompanhar o
projeto da pré-produção até a pós-
produção que compreende o
período 30 dias,  até a  entrega e
aceitação dos relatórios finais de
realização do projeto.

3.4

Assistente Ar�s�co: 
Contratação de 02 profissionais
responsáveis por assessorar o
trabalho do Diretor Ar�s�co em
todas as suas funções. Organizar
laudos, acompanhar a execução do
cronograma do Plano de Trabalho,
organizar documentos,
documentar processos de
montagem e desmontagem,
organizar relatórios finais para
prestação de contas. O trabalho
desses profissionais compreende o
período de 30 dias que desde a
pré-produção até a pós-produção e
entrega dos relatórios finais.

Diária 30 2  R$ 150,00  R$ 9.000,00 TF

3.5

Diretor Técnico: 
Contratação de profissional
responsável pela organização de
todos os elementos técnicos do
projeto. Coordenar a montagem e
execução das apresentações dos
pontos de iluminação em cada
estação de luz, fazer o
levantamento técnico de cada
ponto de luz, elaborar um contra
rider para as estações, validar e
fazer a contratação da equipe
técnica do evento, bem como
necessidades de backline.
Acompanhar a montagem e
desmontagem de cada ponto de
estação. Acompanhar o projeto da
produção até a pós produção e
compreende também a entrega e
aceitação dos relatórios finais de
realização do projeto.

Mês 1 1  R$ 5.000,00  R$ 5.000,00 TF

3.6 Assistente técnico: 
Contratação de 02 profissionais
responsáveis por assessorar o
Diretor Técnico em todas as suas

Mês 1 2  R$ 2.600,00  R$ 5.200,00 TF
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funções. Acompanhar os horários
de apresentações dos pontos de
iluminação em cada estação de luz,
garan�r a execução de cada
apresentação dentro dos horários
e com qualidade, monitorar o bom
funcionamento dos equipamentos
dentro das condições de tempo e
necessidades diárias, registrar com
fotos, vídeos e documentos toda
execução técnica da operação e
fazer relatório de prestação de
contas da sua área. Acompanhar a
montagem e desmontagem de
cada ponto de estação pelo
período de 30 dias.

3.7

Arquiteto: 
Contratação de profissional sênior
responsável pelo projeto
luminotécnico, considerando a
contratação para a execução
de projeto de alta complexidade.

Serviço 1 1  R$ 17.695,63  R$ 17.695,63 TF

3.8

Produção de conteúdo para
Mapping: 
Contratação de profissional
responsável pela criação de 20
vinhetas com animação de 20”
com conteúdo natalinos e objetos
em 3D e 2D; 
- 20 vinhetas gráficas com fundos
Neutros 
Ator Papai Noel, Atores de Apoio. 
Criação do roteiro Ar�s�co, da
linguagem gráfica e da u�lização
de recursos visuais conforme
roteiro com duração de 10
Minutos. 
Resolução do conteúdo final em
al�ssima resolução, acima de 6K
para Super- tela de 30x5 metros. 
Produção em estações de Super.
HD, estações Gráficas e Edições de
alta performance para a criação
dos conteúdos visual Natalinos, 
Servidor render Farm para Render
de material gráfico final.

Unidade 40 1  R$ 2.500,00  R$ 100.000,00 TF

3.9

Produção de conteúdo musical: 
Contratação de profissional
responsável pela produção e
criação de 10 minutos de temas
originais e 10 minutos de arranjos
de temas natalinos, com estúdio e
produção. Produção em estúdio de
áudio com sistema Pro Tools Digital
32 Canais, sala com sistema Dolby
Digital para mixagem, compositor
para trilhas, arranjador, 10 músicos
para gravação e técnico de estúdio.

Minuto 20 1  R$ 1.500,00  R$ 30.000,00 TF

3.10 Seguro Montagem, Execução e
Desmontagem: 
 
RC ORGANIZADOR - prêmio:
500.000,00 
RC MONTAGEM E DESMONTAGEM
- prêmio: 100.000,00 

Verba 1 1  R$ 6.685,24  R$ 6.685,24 TF
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DANOS MORAIS - prêmio:
40.000,00 
ACIDENTES PESSOAIS - prêmio:
10.000.000,00 
EVENTO: NATAL CIDADE DESIGN
LOCAL: ESPLANA DOS MINISTERIOS
- EIXO MONUMENTAL - BRASILIA -
DF PUBLICO: ESTIMADO 1.000
PESSOAS POR DIA DE EVENTO
MONTAGEM: 25/11/2018 A
10/06/2018 DESMONSTAGEM:
07/01/2019 A 17/01/2019
REALIZAÇÃO DO EVENTO:
06/12/2018 A 06/01/2019

3.11

Serviço de despachante: 
Contratação de profissional
responsável pela junta de
documentação para expedição de
alvará, licenças e
acompanhamento de visitas
técnicas. Está incluso a liberaçnao
junto aos orgãos: adm de Brsília,
Iphan, Ministérios, Congresso,
Catedral, Biblioteca Nacional,
Museo Nacional, Teatro Nacional,
Itamara� e Torre de TV.

Serviço 1 1  R$ 8.000,00  R$ 8.000,00 TF

TOTAL ETAPA 1.3  R$ 245.042,90  

ETAPA 1.4 - Contratação de fornecedores e mão de obra especializada: montagem, manutenção e desmontagem da instalação

ITEM DESCRITIVO
UNID.
DE
MEDIDA

QTD. OCORRÊNCIA  R$ UNID.  TOTAL REFERÊNCIA

4.1

Montador: 
Contratação de 10 montadores
responsáveis pelos serviços de
montagem e desmontagem do
projeto de iluminação. O trabalho
do profissional envolve também do
planejamento todo de execução do
projeto de montagem e
desmontagem, sendo 10 dias ao
todo.

Diária 10 10  R$ 166,00  R$ 16.600,00 TF

4.2

Assistentes de montagem: 
Contratação de 20 profissionais
técnicos especializados em
construção e montagem  de alta
complexidade, que auxiliarão na
montagem e desmontagem de
toda iluminação em todos os
pontos descritos no plano de
trabalho. Trabalharão pelo período
de 10 dias.

Diária 10 20  R$ 165,00  R$ 33.000,00 TF

4.3 Eletricista: 
Contratação de profissionais
especializados em elétrica de alta
complexidade que conterá
diversificados equipamentos de
iluminação especialmente
projetados para cada área. Requer
uma equipe de 06eletricistas que
trabalharão de maneira
coordenada pelo período de 30
dias durante a montagem, 

Diária 30 6  R$ 250,000  R$ 45.000,00 TF
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manutenção e desmontagem do
projeto, garan�ndo a subs�tuição
de cabeamentos, troca de
lâmpadas e fusíveis, entre outros.
Os profissionais deverão estar em
intenso trabalho para conferir,
também a segurança do projeto.

4.4

Engenheiro de Controle e
Automação: 
Contratação de 02 profissionais
responsáveis pela programação
técnica do sistema de controle e
sincronismo dos itens necessários
do projeto. É de suma importância
que a iluminação esteja
sincronizada para dar o efeito do
"todo". Esse profissional é quem
faz essa programação que interliga
todo o sistema.

Serviço 2 1  R$ 12.000,00  R$ 24.000,00 TF

4.5

Técnico de iluminação: 
Contratação de 06 profissionais
especializados responsáveis por 
montar a iluminação do
espetáculo, de acordo com o mapa
de luz, exceto os equipamentos
com LED. Instalar e reparar
equipamentos gerais, instalação
dos equipamentos de iluminação e
separação de luz, sombra ou
contraste, profundidade de campo
e/ou efeitos visuais. Instalar cabos
elétricos, disposi�vos elétricos,
efeitos de cor ou padrões de
imagem, foco de luzes e ajudar na
criação de efeitos ou sequências
de programação.

Diária 30 6  R$ 196,00  R$ 35.280,00 TF

4.6

Técnico de LED: 
Contração de 08 profissionais
responsáveis por programa, 
montar e operar o sistema de LED
de acordo com o mapa de luz.

Diária 30 8  R$ 196,00  R$ 47.040,00 TF

4.7

Riggers: 
Contratação de 12 profissionais
especializados em rappel para
instalações de al�tude. Consistem
em elaborar planos e instalar
equipamentos em áreas com
necessidades de equipamentos e
técnicas exclusivas para execução
do projeto. Elaborar plano e
estudo para movimentação de
cargas, definindo operações por
meio de máquinas ou
equipamentos para içamento,
transporte e remoção de
equipamentos, durante o período
de montagem, reparos e
desmontagens durante o projeto

Diária 20 12  R$ 507,50  R$ 121.800,00  TF

4.8 Carregadores Montagem e
desmontagem: 
Contratação de 22 carregadores
para auxiliar no carregamento de
caixas, es�car cabos, recolher e

Diária 20 22  R$ 150,00  R$ 66.000,00 TF
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disponibilizar materiais para
montagem e desmontagem.

4.9

Coordenador de
Segurança/Brigada: 
Contratação de profissional
responsável pela organização e
coordenação da equipe de
segurança do evento por 10 dias.
(Unidade de medida: diária/12h)

Diária 10 4  R$ 250,00  R$ 10.000,00 TF 

4.10

Segurança Patrimonial: 
Contratação de equipe
permanente com 08 profissionais
responsáveis pela segurança
desarmada para o período de
montagem e desmontagem por 10
dias para as áreas onde acontecem
programação durante o período de
execução do projeto nas Torre de
TV, Museu Nacional, Teatro
Nacional e Palácio Itamaraty.

Diária 10 20  R$ 200,00  R$ 40.000,00 TF

4.11

Brigada/Bombeiro: 
Contratação de 02 brigadistas pelo
período da montagem e
desmontagem por 10 dias, para
atendimentos de emergência, caso
surjam. 02 por turno de 6 horas,
sendo 12 horas por dia.

Diária 10 20  R$ 180,00  R$ 36.000,00 TF

4.12

Aluguel de Caminhões: 
Locação de 02 caminhões com
motorista para transporte de carga
local para os pontos de montagem
e desmontagem de iluminação:
Torre de TV, Esplanada dos
Ministérios, Museu Nacional e
Biblioteca. A montagem não
acontecerá simultaneamente,
portanto  será necessário
descarregar ponto a ponto de
acordo com a ordem cronológica
da instalação em cada local e
monumento.

Diária 10 2  R$ 900,00  R$ 18.000,00 TF

4.13

Locação de rádios HT: 
Locação de 18 rádios
comunicadores com alcance de até
8,00 Km, com 02 baterias inclusas,
01 fone de ouvido e antena.

Unidade 18 20  R$ 45,00  R$ 16.200,00 TF

4.14 Locação de Bean 5 R: 
Locação de  06 aparelhos Bean 5R. 
Marca: Ela�on, com lâmpada: 5R
200W Philips, DMX com 17 canais
DMX 512, Pan/Tilt: 540°/ 265°, 
Ângulo: zoom variável de 9 a 27
graus. 
Disco de Cor: 14 Cores + branco,
efeito rainbow Gobos: 17 gobos +
aberto, efeito rainbow , efeito
shake 
Prismas: 8 Faces Rota�vo + Linear
de 8 Faces 
Dimmer / Strobo 
Frost: 0%~100% linear 
Foco com ajuste linear 
IP: 20 

Diária 30 6  R$ 156,00  R$ 28.080,00 TF
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Luminância: 3.462 Lumens 
Dimensões: 34,5 X 36 X 52 cm 
Peso : 13,5KG 
Consumo: 260W 
Alimentação: 100~240 V, 50/60 HZ 
- Locação para 30 dias , entre
montagem, execução e
desmontagem.

4.15

Locação de Bean 15 R: 
Locação de 17 aparelhos com Bean
15R. 
marca: Ela�on, lâmpada: 15R
300W Philips, DMX: 22 canais DMX
512, Pan/Tilt: 540°/ 265°. 
Ângulo: zoom variável de 9 a 27
graus. 
Disco de Cor:16 Cores + branco,
efeito rainbow 
Gobos: 22 gobos + aberto, efeito
rainbow , efeito shake 
Prismas: 8 Faces Rota�vo + Linear
de 8 Faces 
Dimmer / Strobo 
Frost:0%~100% linear 
Foco com ajuste linear 
IP: 20 
Luminância: 10500 Lumens 
Dimensões: 40,5 X 42 X 54 cm 
Peso : 24,00 KG 
Consumo: 380 W 
Alimentação: 100~240V, 50/60 HZ 
- Locação para 30 dias , entre
montagem, execução e
desmontagem.

Diária 30 17  R$ 157,00  R$ 80.070,00 TF

4.16

Locação de Alpha Spot HPE 700: 
Locação de 04 aparelhos com
Alpha Spot HPE 700. 
Marca: Clay Paky, lâmpada 700W
Philips ,DMX: 29 canais DMX 512,
Pan/Tilt: 540°/ 250°,Ângulo: zoom
variável de 14 a 35 graus. 
Disco de Cor:16 Cores + branco,
efeito rainbow 
Gobos: 22 gobos + aberto, efeito
rainbow , efeito shake 
Prismas: 8 Faces Rota�vo + Linear
de 8 Faces 
Dimmer / Strobo 
Frost:0%~100% linear 
Foco com ajuste linear 
IP: 20 
Luminância: 7200 Lumens 
Dimensões: 38,5 X 40,5 X 61,5 cm 
Peso : 22,90 KG 
Consumo: 920 W 
Alimentação: 100~240V, 50/60 HZ 
- Locação para 30 dias , entre
montagem, execução e
desmontagem.

Diária 30 4  R$ 179,00  R$ 21.480,00 TF

4.17 Locação Par LED: 
Locação de 52 Par LED. 
Marca: Marc Systems 
Com 18 lâmpadas de 10Wa�s cada
6 in 1 (RGBWAUV). 
DMX: 09 canais DMX 512 

Diária 30 52  R$ 49,00  R$ 76.440,00 TF
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Ângulo: 25 graus 
Cores:16 bits 
Efeito: Dimmer 
IP: 65 
Luminância: 2200 Lumens 
Dimensões: 24 X 24 X 35 cm 
Peso : 5,50KG 
Consumo: 220W 
Alimentação: 100~240V, 50/60HZ 
- Locação para 30 dias , entre
montagem, execução e
desmontagem.

4.18

Locação de refletores P5 LED: 
Locação de 48 Refletores de P5
LED. 
Marca: SGM, 
Com 48 lâmpadas de 10Wa�s cada
4 in 1 (RGBW). 
DMX: 09 canais DMX 512 
Ângulo: 43 graus 
Cores: 16 bits 
Efeito: Dimmer 
IP: 65 
Luminância: 20031 Lumens 
Dimensões: 50 X 27 X 12,5 cm 
Peso : 8,90KG 
Consumo: 220W 
Alimentação: 100~240V, 50/60HZ 
- Locação para 30 dias , entre
montagem, execução e
desmontagem.

Diária 30 48  R$ 74,00  R$ 106.560,00 TF

4.19

Locação de lâmpadas Mini Strobo: 
Locação de 6.000 lâmpadas Mini
Strobo. 
Marca: Xelux ou similar 
Lampada: 3,5W 
IP: 66 
Dimensões: 6 X 12 X 5,5 cm 
Peso : 0,20KG 
Consumo: 3,5W 
Alimentação: 100~240V,. 50/60HZ 
- Locação para 30 dias , entre
montagem, execução e
desmontagem

Diária 30 6000  R$ 0,29  R$ 52.200,00 TF

4.20

Locação de Sistema de Projeção e
Controles: 
Projeção com 01 barco HDX 40 mil
Ansi lumens e 01 Projetor
Panasonic HD 7 mil ansi. 
- Locação para 30 dias , entre
montagem, execução e
desmontagem.

Diária 30 1  R$ 3.375,00  R$ 101.250,00 TF

4.21

Locação de Show Control Audio
Vídeo Luz: 
Locação de Show Control com
sincronismo, com 02 Servidores de
Vídeo PC i7 com 32 gig e SSD de
250, distribuidores e placas de
áudio. 
- Locação para 30 dias , entre
montagem, execução e
desmontagem.

Diária 30 1  R$ 945,00  R$ 28.350,00 TF

4.22 Locação de Sistema de
Sonorização: 

Diária 30 1  R$ 735,00  R$ 22.050,00 TF
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16 caixas Amplificadas 500 WTS
RMS padrão JBL EON 6015 
02 Console digital MX32 
- Locação para 30 dias , entre
montagem, execução e
desmontagem.

4.23

Locação de sistema de
gerenciamento digital da
iluminação de LED: 
04 Consoles digitais Avolites Tiger
touch, Titan Mobile ou similar; 
04 Main power Citronics 48 canais
cada; 
02 Main power Citronics 96 canais
cada; 
02 Rack dimmer Citronics 96
canais; 
06 Rack com 48 canais de buffer
Citronics; 
08 Antenas de comunicação DMX
sem fio Star; 
01 Sistema Artnet DMX Controller
para sync entre iluminação e o Led; 
2500 mts de cabo DMX para envio
do sinal da Luz; 
05 Computadores com sistema de
controle do LED;(Mesa de LED) 
08 Processadoras de vídeo para
controle do LED; 
30 Fontes 350W de AC para DC
para alimentação dos LEDs; 
1500 M de cabo estruturado para
envio de sinal do LED; 
2000 M de cabo 8 vias de saída das
processadoras para o LED. 
- Locação para 30 dias , entre
montagem, execução e
desmontagem.

Diária 30 1  R$ 415,00  R$ 12.450,00 TF

4.24

Locação de Cabos AC para
instalação de todo sistema: 
12.000 M de cabo PP 3 x 1,5 mm; 
18.000 M de cabo PP 3 x 2,5 mm; 
6.000 M de cabo PP 3 x 4,0 mm; 
3.500 M de cabo PP 4 x 6,0 mm; 
2.000 M de cabo PP 4 x 16,0 mm; 
800 M de cabo PP 4 x 35,0 mm. 
Com equipe de instalação,
manutenção e montagem e
desmontagem.

Metros 42.300 1  R$ 3,00  R$ 126.900,00 TF

4.25 Locação de Sistema para os
Cluster: 
Sistema de LED 3 in 1 SMD – RGB -
“Full-color” 
Color Range: 16.777.216 (24bit)
RGB 
Fonte luz: Alto brilho, SMD 5050,
com 4 diodos de led, por Cluster
(pixel). 
Resistente à água, retardante ao
fogo e an�-uv, com classificação
IP66; 
intervalo máximo entre pixels (dot
pitch): 250 milímetros, ver�cal e
horizontal; 
Processamento digital dos efeitos; 

Diária 30 1  R$ 1.125,00  R$ 33.750,00 TF
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Taxa de refresh ≥300 Hz 
Gerenciamento de pixel via
So�ware e controladores
dedicados distribuídos e
endereçados em linhas ver�cais. 
Profundidade de cor de 24 bits; 
Capacidade de exibir qualquer
formato de efeitos digitais (flash,
AVI, Mpeg, 
WMV, BMP), As decorações
geométricas em cluster serão
montadas nos edi�cios
mencionados anteriormente,
sustentado por cabos de aço de
2mmde diâmetro e placas plás�cas
auto adesivas -  - Locação para 30
dias , entre montagem, execução e
desmontagem.

4.26

Locação de cabos lineares de LED
Clusters para decoração: 
3.000 M lineares de cabos para
sistema de decoração em LED
outdoor, com tecnologia SMD
(Surface Moun�ng Devices), com
capacidade de exibição de efeitos
“full-color” modalidade real-�me,
composição de cores RGB em toda
a sua extensão, com as seguintes
caracterís�cas técnicas e de
controle: 
• Dot Pitch (afastamento entre
pixel): Horizontal x Ver�cal
25x25cm; 
• Quan�dade de Pixel: 12000
pixels - Locação para 30 dias , entre
montagem, execução e
desmontagem.

Diária 30 3000  R$ 3,050  R$ 274.500,00 TF

4.27

Transmissão Áudio Visual: 
Sistema de Projeção e Controles; 
Projeção com barco HDX 40 mil
Ansi lumens 
Projetor Panasonic HD 7 mil Ansi 
Sistema de gerenciamento e
Servidores de conteúdo áudio
visual 
02 Servidores de Vídeo PC i7 com
32gig e SSD de 250 - Distribuidores
e placas de áudio

Serviço 1 1  R$ 45.000,00  R$ 45.000,00 TF

4.28

Aterramento de estruturas: 
Serviço para garan�r a segurança
do público e profissionais quanto 
a fenômenos que possam
comprometer o funcionamento
adequado dos equipamentos, em
atendimento às normas da ABNT.
Serão aterrados todos os prédios e
monumentos contemplados pelo
plano de trabalho. São 25 pontos
de aterramento

Unidade 20 1  R$ 2.500,00  R$ 50.000,00 TF

4.29 Distribuição Elétrica: 
Contratação de serviços
especializados de distribuição
elétrica nos 20 prédios, incluindo
instalação de chaves trifásicas,
montagens, manutenções,

Unidade 20 1  R$ 2.000,00  R$ 40.000,00 TF
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desmontagens, todos os
cabeamentos e estruturas
necessários. A empresa deverá
manter um técnico disponível
durante todo o período do evento,
prevendo reposição de material e
correções de avarias no material
instalado.

4.30

Filmagem para registro do evento: 
Contratação de 15 registros
videográficos para evento, com
entrega de material editado para
comprovações de divulgação. 
Captura de imagens na abertura do
evento.

Serviço 1 15  R$ 2.366,67  R$ 35.500,05 TF

TOTAL ETAPA 1.4  R$
1.643.500,05  

ETAPA 1.5 - Prestação de contas e relatório de execução

TOTAL ETAPA 1.5  R$ -   

TOTAL R$ 2.212.492,95  

 

Fontes Receitas Despesas

Termo de Fomento R$  2.304.000,00  R$  2.212.492,95

 

O presente Plano de Trabalho não apresenta rubrica de encargos recolhidos, pois os mesmos são de competência das empresas
contratadas e detentoras da execução do projeto em análise. Na fase de prestação de contas as notas fiscais serão encaminhadas de
acordo com o Decreto 37.843 de 13 de dezembro de 2016. Em hipótese alguma haverá pagamento via RPA, esta sim haveria
previsão de recolhimento de encargo. De acordo com o Art. 28. do Decreto 37.843 13 de dezembro de 2016, no que refere-se aos
itens V e VI, esclarecemos:

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.

 

Ressaltamos também que, conforme detalhado nas planilhas orçamentárias enviadas todas as receitas do projeto serão
integralmente des�nadas ao custeio do projeto NATAL CIDADE DESIGN  demonstrando um bene�cio para o Estado, pois não haverá
lucro algum para o Ins�tuto do Terceiro Setor -  ITS, com a organização do evento, ocasião em que, havendo recursos excedentes,
esses serão transpassados aos cofres do Distrito Federal, em sua integralidade.

 

17. 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, 26/11/2018.

 

Eduardo Cabral

Presidente do Ins�tuto do Terceiro Setor
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18. APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE

 

Aprovo o presente Plano de Trabalho

 

 

Brasília, 26/11/2018

 

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 26/11/2018, às 10:26,
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.
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