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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: IPCB - Ins�tuto de Produção Socioeduca�vo e Cultural Brasileiro CGC/MF:  03.405.617/0001-85

Endereço: SCN QD 01, 50 BLOCO E SALA 1009/PARTE A - ASA NORTE, BRASÍLIA-DF

Cidade: Brasília UF: DF CEP: 70.711-903 DDD/Telefone: (61) 3039-5770

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

Nome do Responsável: RAQUEL CRISTINA RODRIGUES BOMFIM CPF: 832.633.141-49

CI/Órgão Expedidor: 1.649.487 SSP-DF Cargo/Função: Presidente Matrícula: 

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

 

Título do Projeto: Natal Arte Período de Execução: 07 a 25 de dezembro de 2018

Prestação de Contas Final será entregue até dia 26 de dezembro de 2018.

2.1 OBJETO

Realização de uma mostra de Árvores de Natal, criadas por 40 ar�stas e designers de Brasília a par�r de um suporte único, que serão expostas no
aeroporto de Brasília, além da montagem e exposição de uma árvore de natal de 5 metros na Torre de TV.

 

2.2 APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

O IPCB - Ins�tuto de Produção Socioeduca�vo e Cultural Brasileiro é uma ins�tuição do terceiro setor (termo sociológico u�lizado para definir
organizações de inicia�va privada, sem fins lucra�vos e que prestam serviços de caráter público), sem fins lucra�vos, de fomento à educação e
cultura, sediada em Brasília e voltado às questões sociais.

O Ins�tuto foi criado para atuar na área educacional e sociocultural, realizando projetos, pesquisas, oficinas e ações culturais afim de contribuir
com a educação em nosso país. O IPCB se dedica também a promover segmentos de nossa cultura ainda não conhecidos, resgatando patrimônios
culturais fragilizados, o que lhe confere a caracterís�ca de ser, não apenas uma casa de produção, mas um centro de antropologia cultural
aplicada.

Fundado pela produtora cultural Joana Praia, em setembro de 1999, em seus quatro primeiros anos contou com a par�cipação fundamental do
cineasta Vladimir Carvalho e do jornalista Chico Dias, que contribuíram para sua estruturação. O foco da ação está na promoção e
aperfeiçoamento do desenvolvimento individual e social em atuação própria ou conveniada nas áreas de educação, cultura, cidadania, saúde,
tecnologia, meio-ambiente, esporte e lazer. Através de projetos, pesquisas e ações socioculturais, atuando também como um espaço de apoio e
convivência cultural, aberto à comunidade. Seus obje�vos são:

Ser um polo de referências e intercâmbio através do fomento à educação, à diversidade, à experimentação, à pesquisa, à produção, à
reciclagem e do aprimoramento dos agentes culturais do Distrito Federal.

Promover a�vidades culturais comunitárias que visem a integração social.

Atrair da comunidade para um convívio co�diano, com manifestações culturais e a�vidades ar�s�cas dentro da sede do IPCB.

Valorizar os novos ar�stas, as novas formas e tendências de criação e expressão.

Entre os projetos realizados de grande relevância estão:

CoMA – Convenção de Música e Arte (2017). Em sua primeira edição, trouxe a Brasília em três dias uma intensa programação, foram mais
de 40 atrações musicais, nacionais e internacionais, além performances, uma feira gastronômica, 36 painéis com debates e oficinas, além
de um fórum para es�mular a promoção de polí�cas públicas relacionadas às cadeias produ�vas da música.

SESI BONECOS (2004 - 2016), o maior Fes�val de teatro de formas animadas que se tem no�cias, com 12 edições, já passou por todas as
capitais brasileiras, em algumas por 3 vezes. A programação é extensa e diversificada. Em 12 edições o projeto foi apresentado para mais
de 2.200.000 (dois milhões e duzentas mil) pessoas, recorde mundial, mudando substancialmente o cenário do teatro de animação
brasileiro.

FITO - Fes�val Internacional de Teatro de Objetos (2009 – 2015), o primeiro com esta linguagem do Brasil, já foi realizado nas principais
capitais Brasileiras. Seu principal conceito é mostrar os objetos do co�diano inseridos em ideias e histórias, através da imaginação. O FITO
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reúne, Mostra Fotográfica, Fotografia, Teatro de Objetos, espaço para a plateia teatralizar o objeto, cenografia temá�ca e intera�va, Fito
Feira de Objetos Curiosos, shows, orquestra de tambor, performances e intervenções musicais.

 

3. JUSTIFICATIVA

 

Brasília é a única cidade 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. O Brasil tem apenas seis cidades representantes
em quatro dos sete campos cria�vos da Unesco. Além de Curi�ba (PR) e Brasília (DF) no design, Belém (PA) e Florianópolis (SC) representam na
categoria gastronomia; Salvador (BA) na música e Santos (SP) no cinema. Todos esses ingredientes fazem com que Brasília caracterize como
potencial des�no turís�co Nacional e Internacional. Neste sen�do, uma das expecta�vas em relação às cidades selecionadas é a da promoção e
projeção deste capital simbólico e, entre outros obje�vos, es�mular o turismo regional, nacional e internacional.

Vale ressaltar que a Brasília contemporânea assumiu este legado, e a cidade tem se mostrado um campo fér�l para a o desenvolvimento de um
design autoral e em diálogo com a paisagem e com o patrimônio ar�s�co e histórico da cidade.

Nos úl�mos 5 anos, Brasília se movimentou intensamente no campo do design, valendo destacar algumas inicia�vas de peso, como mostras e
eventos regionais, nacionais e internacionais.  Vale a pena destacar: o Seminário Design e Cidadania na América La�na (UnB, 2012); as mostras
Brasília em Cartaz (Museu Nacional, 2014) e Royal College of Art; a exposição 50 anos de Design Gráfico (Museu Nacional, 2015); o VII Congresso
Internacional de Design da Informação (CCBB, 2015) e a mostra “Fresh From Brazil” como parte da programação do “New York Design Week”
(Nova Iorque, 2018). A cidade conta ainda com diversas inicia�vas independentes, como os fes�vais mul�culturais e de ensino independente; a
única associação regional do país de profissionais de Design Gráfico; um respeitado Programa de Pós-Graduação em Design (UnB), e o curso
superior em Design Gráfico atualmente com o mais alto conceito nacional no MEC (Centro Universitário IESB). Vários itens do formulário – como
a presença de centros de ensino e formação, a realização de cooperações e eventos internacionais e ações de en�dades não-governamentais em
prol do desenvolvimento do setor – estão, portanto, sendo atendidos.

Outro dado importante é o crescente interesse turís�co pela cidade. Segundo pesquisa realizada pelo Ins�tuto Vox Populi a pedido do Ministério
do Turismo, apesar de grande parte dos visitantes de Brasília ser 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.

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. Brasília, como capital jovem e planejada do Brasil, com um desenho arquitetônico moderno e
único, fruto da mente de 2 dos maiores e mais reconhecidos arquitetos e urbanistas da história – Lucio Costa e Oscar Niemeyer – e incrustada no
coração do Brasil, além de cercada de belezas naturais, tem todo o potencial para se tornar referência em Turismo Cultural, aliando história,
arquitetura, paisagismo e design. Porém, é necessário reforçar cada vez mais esta perspec�va de Brasília, e portanto fundamental valorizar seu
acervo arquitetônico, urbanís�co e paisagís�co, e cada vez mais projetando para moradores e visitantes da cidade – seja a lazer ou negócios – a
atual produção em design da cidade, que tem como berço e inspiração sua beleza e modernidade. 

Par�ndo destas duas premissas – a importância e o reconhecimento cada vez maior de Brasília no campo do design, e a convergência desse
conceito com o Plano de Turismo Cria�vo do DF – que o projeto em tela foi idealizado. Com base na inovação e no design, o obje�vo é criar uma
exposição que, oportunizando uma data temá�ca apresente, no ponto de maior circulação de turistas e visitantes da cidade, a novíssima
produção do design brasileiro, reforçando a originalidade e modernidade da cidade projetada por Lucio Costa e Oscar Niemeyer. Com essas
premissas foi idealizado o projeto em tela: u�lizar um ícone natalino, a árvore de Natal, para expor os diferenciais do design contemporâneo da
cidade. Assim, a par�r de uma estrutura única, criada por um renomado design da cidade, 40 ar�stas e designers irão criar peças únicas, que
extrapolam a decoração tradicional natalina, trazendo a inovação caracterís�ca da cidade.

Assim, além do público alvo primário – o morador da cidade – este projeto tem como obje�vo projetar a imagem de Brasília como um des�no
turís�co inusitado no Natal, além de reforçar a ideia de uma cidade moderna, diferente e com um grande potencial cria�vo e com isso
impactando, além do morador que poderá se deslocar até o aeroporto para visitar a exposição, o turista em transito na cidade neste período,
cuja circulação é significa�va.

Além disso observamos que o aeroporto de Brasília é a base para vários outros des�nos turís�cos da região, como a Chapada dos Veadeiros, a
cidade de Pirenópolis e outros sí�os históricos e naturais de Goiás.  Assim, mesmo o turista que eventualmente use Brasília como lugar de
passagem para outros des�nos será impactado com a potência da criação em design da cidade, a par�r de uma experiência temá�ca – a árvore
de Natal, ícone maior da celebração.

Projetando o design contemporâneo da cidade através da seleção de curadores da Cidade de Brasil e exposição de arvores de natal no aeroporto
da cidade, o projeto em tela tem como principal missão projetar Brasília como des�no turís�co nacional e internacional, alinhando arte, design e
arquitetura. Além das árvores expostas no aeroporto, uma árvore de 5 metros será criada especificamente para o espaço da Torre de TV.

 

4. PÚBLICO ALVO

 

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

Durante as celebrações de fim de ano verifica-se a maior densidade de circulação no aeroporto, facilmente superando a marca de 60 mil
circulantes por dia (dados ANEAA). Como a exposição será montada em um espaço aberto e de grande circulação, e ficará disponível 24 horas por
dia, es�mamos que pelo menos 70% deste público seja impactado pela exposição, ou seja, uma média de 42.000 pessoas dia. Considerando os
12 dias de exposição a es�ma�va é de que no mínimo a exposição impacte um público circulante de cerca de 588.000 pessoas, incluindo
passageiros brasileiros e internacionais.

5. OBJETIVOS
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5.1 OBJETIVO GERAL

Projetar e consolidar Brasília como ícone da arquitetura e design mundial e projetar seus designers e produção contemporânea, além de es�mular
a cidade como des�no turís�co no Natal.

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Sensibilizar o público para a nova geração de criadores em Design da Cidade, aproximando-a da imagem de Brasília como Cidade Cria�va do
Design.

Consolidação de Brasília como des�no turís�co, de acordo com a sua vocação natural: ícone da arquitetura e do design moderno e
contemporâneo.

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

 

6. RESULTADOS ESPERADOS

 

Brasília como des�no cada vez mais consolidado na modalidade de Turismo Cria�vo e Cultural: buscando a valorização e reconhecimento da
singularidade de Brasília, as ações alinham-se com um dos segmentos prioritários do Plano de Turismo Cria�vo do DF, o Turismo Cultural, aqui
visto em sua capacidade de fazer circular um público interno, regional e interestadual de turistas e visitantes atraídos pela história, arquitetura e
modernidade da Capital.

Além disso, o projeto tem potencial para fomentar oportunidades de negócios cria�vos junto aos empreendedores da cadeia produ�va da cidade,
expondo para o público circulante a produção de 40 designers contemporâneos, sendo fundamental, também, o aperfeiçoamento e a capacitação
prá�ca para as diferentes funções necessárias na produção e montagem da exposição, envolvendo diferentes profissionais para sua manufatura,
incluindo artesãos, aprendizes e fornecedores de matéria prima.  O projeto valoriza a produção e os designers da cidade. Portanto é fundamental
que os bene�cios promovidos, em termos de capacitação, geração de emprego e renda fiquem na cidade e fortaleçam a economia cria�va do
Distrito Federal. Neste sen�do seguem alguns indicadores:

Geração de emprego e renda:  no NATAL ARTE estão previstos, somando a es�ma�va de empregos diretos gerados entre designers, equipe
técnica, administra�va e todos os fornecedores - considerando designers contemplados, montagem e desmontagem, monitoria, segurança,
limpeza, manufatura e comunicação - serão criadas cerca de 100 empregos diretos (vide planilha global), bem como 300 emprego indiretos.

Quanto aos impostos a serem arrecadados e que deverão permanecer no DF, es�ma-se cerca de R$ 110.000,00, a par�r da es�ma�va do
montante em notas fiscais emi�das pelos contratos a serem firmados.

 

7. METAS

 

META 1 – Planejamento e execução do projeto NATAL ARTE 2018

ETAPA 1.1 – Contratação de recursos humanos;

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 – Projeto, execução e manutenção da Árvore de Natal;

ETAPA 1.4 – Prestação de contas e relatório de execução.

 

8. INDICADORES DE MONITORAMENTO

 

META ETAPAS INDICADORES MEIOS DE VERIFICAÇÃO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

META 1 –
Planejamento
e execução
do projeto

ETAPA 1.1 - Contratação
de recursos humanos

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. Contratação dos curadores responsáveis
pela seleção dos ar�stas e designers que criarão as peças.

 

- Currículo profissional dos
curadores envolvidos;

- Relatório de execução

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;

- Registro fotográfico das peças
gráficas produzidas;

 

ETAPA 1.3 - Projeto - - Seleção de 40 projetos de árvores de Natal e sua produção, a - Lista de selecionados;
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NATAL ARTE
2018

 

Execução e manutenção
da Árvore de Natal

par�r de suporte desenvolvido pelo designer Acioly Félix.

- Exposição das árvores produzidas na área de desembarque do
Aeroporto de Brasília, e em espaço de livre circulação, com vistas
a impactar todos os passageiros com des�no em Brasília, além do
público circulante do aeroporto. A exposição estará disponível ao
público circulante 24 horas por dia. O espaço não terá nenhum
custo adicional, somente em parceria com a administração do
Aeroporto.

- Registro fotográfico e
videográfico da criação das obras
pelos designers envolvidos;

- Registro fotográfico das obras;

- Registro fotográfico da
exposição;

- Clipping de mídia espontânea.

- Caderno de visitação

ETAPA 1.4 - Prestação de
contas e relatório de
execução

- Elaboração da prestação de contas das ações executadas.

 

Observação: 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.

- Pesquisa de sa�sfação com
auxílio da ferramenta
GOOGLEFORMS por meio de
smartphones ou tablets com
acesso à internet, realizado pelos
assistentes de produção do
projeto, sem geração de custos
extras.

 

9. PROGRAMAÇÃO

 

Em sintonia com o �tulo de Capital do Design, um grande evento de arte pública será realizado para mostrar toda arte e cultura dos ar�stas locais
em 40 árvores personalizadas, que serão exibidas no Aeroporto de Brasília. De 07 a 12 de dezembro as árvores estarão no Estádio Nacional de
Brasília - Mané Garrincha para produção dos projetos do 40 ar�stas, 13 de dezembro as árvores serão transportadas para o aeroporto e a
exposição (alameda) será montada, de 14 a 25 de dezembro a exposição poderá ser visitada pelo público circulante do aeroporto. A exibição será
na área de desembarque do aeroporto, no próprio espaço de circulação em frente a saída, e estará disponível 24h por dia, todos os dias,
impactando todo viajante com des�no na cidade. Um evento para também projetar o design de Brasília também para os moradores da cidade,
tanto os que estão em trânsito nesta época do ano quanto os que por inicia�va própria se deslocarem até o aeroporto para visitar a exposição.
Afinal, uma cidade cria�va da UNESCO precisa contagiar toda a sua população e expor a essência do design brasiliense.

O Aeroporto Internacional de Brasília - eleito o melhor terminal aéreo de grande porte do Brasil pelo Ministério dos Transportes com base em uma
pesquisa de sa�sfação feita ao longo de 2017 com mais de 50.000 passageiros em todo o Brasil – contempla um fluxo de pessoas acima de 17
milhões por ano, sendo 7 milhões de passageiros em conexão e 500.000 de passageiros internacionais. Com estes dados consolidou sua posição
de 3º maior do Brasil em movimentação de passageiros e o maior hub domés�co do país. Todos os dias contempla 412 pousos e decolagens e
circulam, em média, mais de 50 mil passageiros (dados da ANEAA).

40 profissionais de diferentes áreas - artesãos, arquitetos, designers, grafiteiros e ar�stas plás�cos – serão contemplados para executar o projeto,
cujo impacto, conforme explicitado na descrição do público alvo, é de cerca de 42.000 pessoas/ dia, considerando exclusivamente passageiros
circulando diariamente. As árvores ficarão expostas entre 14 a 25 de dezembro de 2018.

Os ar�stas selecionados usarão como suporte um protó�po desenvolvido pelo renomado designer brasiliense Aciole Félix. Formado em Desenho
Industrial pela Universidade de Brasília – UnB (Projeto de Produto e Programação Visual), cursou em Milão um mestrado em Transporta�on &
Automobile Design (2008 -2010) na faculdade de design do Politécnico de Milão. Realizou estágio no Centro de Es�lo da FIAT em Turim,
trabalhando como designer automo�vo para Alfa-Romeo. Uma experiência que enriqueceu a sua visão sobre o design de produto como um todo.
De volta ao Brasil con�nuou com suas a�vidades ampliando sua atuação na Indústria. Ministrou disciplinas na faculdade de Desenho Industrial da
UnB (2011 – 2012). Em 2013 fez uma rápida parceria com um amigo de faculdade, Danilo Vale. Juntos criaram a linha SARTTO de móveis. Essa
linha teve sua principal fonte de inspiração na iconografia de Brasília, trazendo fortes referências à cidade. Sua atuação no cenário do design
autoral têm rendido bons frutos. Nos úl�mos anos viu suas peças circularem em revistas de renome e em feiras internacionais de design como a
Paris Design Week e a Semana de Design de Milão. Par�cipou também de feiras Nacionais como a Paralela Móvel pelos úl�mos três anos. Por sua
trajetória e reconhecimento nacional e internacional foi convidado a desenvolver o protó�po da árvore, usado como base para os 40 designers
par�cipantes do projeto.

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 80 painéis distribuídos em paradas de ônibus de Brasília,
junto à empresa JC Decaux. 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 – e a�vando a circulação de moradores durante o período de exposição. Os painéis estarão a�vos 24 horas por
dia, com iluminação especial à noite, durante 15 dias.

 

10. RESPONSABILIDADES DA ENTIDADE
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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 (SUPROM) da Secretaria Adjunta de Turismo;

Divulgação compar�lhada do plano de mídia do evento, com a equipe da SUPROM da Secretaria Adjunta de Turismo, 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;

Credenciamento da equipe indicada pela SUPROM e Subsecretaria de Produtos e Polí�cas de Turismo (SUPROST) – da Secretaria Adjunta de
Turismo visando à gestão da parceria, o acompanhamento, fiscalização, monitoramento e avaliação, com acesso irrestrito as áreas do evento
por todo o período de ação;

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

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;

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. Serão fixadas no espaço
placas informa�vas, 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 contratada, bem como os respec�vos valores empenhados ou liquidados.

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

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

 

11. DEMONSTRATIVO DE DESPESAS / GLOBAL

 

PLANILHA GLOBAL

META 1 - Planejamento e execução do projeto NATAL ARTE 2018.

ETAPA 1.1 - Contratação de recursos humanos

ITEM DESCRITIVO UNID. DE
MEDIDA QUANT. OCORRÊNCIA  R$ UNID.  TOTAL

FOMENTO  FONTE REFERÊNCIA

1.1.1

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 19 dias que
vão da pré-produção até a
pós-produção e entrega
dos relatórios finais de
prestação de contas.

Diária 19 1  R$        
350,00

 R$                        
6.650,00

TERMO
DE
FOMENTO

Cotação de Preço

1.1.2 Assistente Financeiro: 
Contratação de 01
profissionais responsáveis
por solicitar as notas
fiscais aos fornecedores,

Diária 19 1  R$         
135,00

 R$                        
2.565,00

 TERMO
DE
FOMENTO

Cotação de Preço

http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/recomendacoes/prodep/Recomendacao_Prodep_Proregs_2017_03.pdf
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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 19 dias que vão da pré-
produção até a pós-
produção e entrega dos
relatórios finais de
prestação de contas.

1.1.3

Produtor Execu�vo: 
Contratação de
profissional 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. Cuidar do
relacionamento com o as
ins�tuições envolvidas no
projeto. Garan�r o
registro e comprovação da
execução de todos os
serviços e produtos
rela�vos ao projeto.
Cuidar do 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
19 dias que vão da pré-
produção até a pós-
produção e entrega dos
relatórios finais de
prestação de contas.

Diária 19 1  R$        
272,00

 R$                        
5.168,00

 TERMO
DE
FOMENTO

Cotação de Preço

1.1.4 Assistente de Produção: 
Contratação de 04
profissionais responsáveis
por assessor 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 19 dias que vão da pré-
produção até a pós-

Diária 19 4  R$         
130,00

 R$                      
9.880,00

 TERMO
DE
FOMENTO

Cotação de Preço
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produção e entrega dos
relatórios finais de
prestação de contas.

1.1.5

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 19 dias,
compreendem a
realização do projeto e
sua pós-produção
(preparo de prestação de
contas, relatórios de
execução e eventuais
diligências).

Serviço 1 1  R$     
2.500,00

 R$                        
2.500,00

 TERMO
DE
FOMENTO

Cotação de Preço

1.1.6 Contador: 
Contratação de
profissional habilitado
responsável em registrar
atos e fatos contábeis.
Gerenciar custos do
projeto. Emi�r
demonstra�vos contábeis,
conciliação bancária,

Serviço 1 1  R$     
2.085,00

 R$                        
2.085,00

 TERMO
DE
FOMENTO

Cotação de Preço
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preparar demonstra�vos
de notas fiscais e guias de
impostos.

1.1.7

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$      
9.901,00

 R$                         
9.901,00

 TERMO
DE
FOMENTO

Cotação de Preço

1.1.8

Produção de conteúdo
para mídias digitais:           
                                               
                                               
     Contratação de
profissional para criação e
edição de conteúdo digital
em diversos formatos. Os
conteúdos serão
veiculados nos
painéis digitais da
JCDecaux - circuito
aeroporto e nos
painéis digitais da Alumi.
Serão 08 formatos
diferentes.

Serviço 1 8  R$      
1.800,00

 R$                      
14.400,00

 TERMO
DE
FOMENTO

Cotação de Preço

SUBTOTAL ETAPA 1.1  R$         
53.149,00   

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 QUANT. OCORRÊNCIA  R$ UNID.  TOTAL

FOMENTO  FONTE REFERÊNCIA

1.2.1 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; 
- 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

Serviço 1 1  R$  
42.000,00

 R$                     
42.000,00

 TERMO
DE
FOMENTO

Cotação de Preço
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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
15 post’s Facebook e 10
post’s no Instagram, 02
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; 
- 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.

Destacamos que a equipe
é composta por:

- Diretor geral Jornalís�co; 
- 02 jornalistas envolvidos
para preparação de
releases; 
- 02 assistentes para
acompanhamento junto
aos veículos de
comunicação; 
- 01 assistente para
acompanhamento de
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Clipagem; 
- 01 Fotógrafo e câmera
de filmagem para
acompanhar entrevistas; 
- 01 Assistente no
escritório para atender as
demais gerais
administra�vas.

1.2.2

Mídia externa: 
JC Decoux - Mobiliário
Urbano. Serão 180 painéis
no circuito nobre durante
o período de 12 dias.

Serviço 1 1  R$  
50.000,00

 R$                     
50.000,00

 TERMO
DE
FOMENTO

Exclusividade

1.2.3

Mídia externa: 
JC Decoux: Lightbox 
Endutex – Tecido Terra
Light 200 FR 
Impressão U.V. em alta
resolução com overprint
de 200%. 
Tecido sem emenda e
guarnição de silicone
costurada no limite da
borda de área visual. 
Área visível: 7,00m x
1,80m

Unidade 2 1  R$     
2.205,00

 R$                         
4.410,00

 TERMO
DE
FOMENTO

Exclusividade

1.2.4

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

Quinzenal 1 1 R$
73.750,00

 R$                     
73.750,00

 TERMO
DE
FOMENTO

Exclusividade

1.2.5

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

Quinzenal 1 1 R$
26.850,00

 R$                     
26.850,00

 TERMO
DE
FOMENTO

Exclusividade

1.2.6

Impressão de Cartaz
Backlight para Mobiliário
Urbano JCDecaux: 
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$           
40,00

 R$                        
8.000,00

 TERMO
DE
FOMENTO

Cotação de Preço

1.2.7 Impressão de Postais: 
Formato aberto 10 x 15cm
e formato fechado 10,0 x

Unidade 20.000 1  R$               
1,21

 R$                     
24.200,00

 TERMO
DE
FOMENTO

Cotação de Preço
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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.

SUBTOTAL ETAPA 1.2  R$        
229.210,00   

ETAPA 1.3 - Projeto - Execução e manutenção da Árvore de Natal

ITEM DESCRITIVO UNID. DE
MEDIDA QUANT. OCORRÊNCIA  R$ UNID.  TOTAL

FOMENTO  FONTE REFERÊNCIA

1.3.1

Projeto árvores de Natal: 
Contratação de arquiteto
para criação e
desenvolvimento do
projeto de confecção da
matriz de 2,5M das
árvores de natal. O
arquiteto assinará o
projeto e se
responsabilizará pela ART,
acompanhamento de
execução da matriz  e
instalação das árvores no
aeroporto, onde serão
expostas.

Serviço 1 1  R$  
25.000,00

 R$                     
25.000,00

 TERMO
DE
FOMENTO

Cotação de Preço

1.3.2

Projeto árvore de Natal -
Torre de TV: 
Contratação de arquiteto
exclusivo para criação e
desenvolvimento do
projeto da árvore de 5m
que será instalada na
Torre de TV, como marco
zero da exposição.  O
arquiteto assinará o
projeto e se
responsabilizará pela ART,
acompanhamento de
execução  e instalação das
árvore.

serviço 1 1  R$  
30.000,00

 R$                     
30.000,00

 TERMO
DE
FOMENTO

Cotação de Preço

1.3.3

Confecção de 40 Árvores
de Natal: 
Confecção de 40 árvores
de natal, conforme matriz
desenvolvida pelo
arquiteto.  São árvores
estruturadas
confeccionadas no aço
carbono, pesando 98 kg, 
largura 1235cm x
profundidade 1288cm x
Altura 2500cm, com
acabamento de pintura
eletrostá�ca

Unidade 40 1  R$     
6.500,00

 R$                   
260.000,00

 TERMO
DE
FOMENTO

Cotação de Preço

1.3.4 Confecção da Árvore da
Torre de TV: 
Confecção de 01 árvores
de natal, conforme matriz
desenvolvida pelo
arquiteto., São árvores
estruturadas
confeccionadas no aço
carbono, pesando 600 kg, 
largura 2,5 metros x
profundidade 2,5 metro x
Altura 5 metros, com

Unidade 1 1  R$  
42.520,00

 R$                     
42.520,00

 TERMO
DE
FOMENTO

Cotação de Preço
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acabamento de pintura 
eletrostá�ca

1.3.5

Aluguel de Caminhões
para transporte das 40
Árvores de Natal: 
Locação de 04 caminhões
truncado com motorista
para transporte das
árvores da fábrica de
montagem para o Estádio
Nacional Mané
Garrincha / Estádio
Nacional Mané Garrincha
/ Aeroporto para
montagem. Do aeroporto
para os diversos pontos
que serão devolvidas
como doação, totalizando
08 deslocamentos.

Unidade 4 8  R$      
1.796,00

 R$                     
57.472,00

 TERMO
DE
FOMENTO

Cotação de Preço

1.3.6

Aluguel de Caminhão da
Árvore da Torre de TV: 
Locação de 01 caminhão
truncado com motorista
para transporte da árvore
da fábrica de montagem
para a confecção no
Estádio Nacional Mané
Garrincha e após para a
Torre de TV e da Torre de
TV para local de doação,
totalizando 03
deslocamentos.

Unidade 1 3  R$      
1.796,00

 R$                        
5.388,00

 TERMO
DE
FOMENTO

Cotação de Preço

1.3.7

Aluguel de Caminhão
munck da Árvore da Torre
de TV: 
Locação de 01 caminhão
munck com motorista
para posicionamento final
da Torre de TV e
posicionamento final do
local de doação,
totalizando 02
deslocamentos.

Unidade 1 2  R$     
2.082,00

 R$                         
4.164,00

 TERMO
DE
FOMENTO

Cotação de Preço

1.3.8

Curadores: 
Contratação 02 de
profissionais, sendo 01
para área do Design e 01
voltando às Artes Visuais,
para seleção dos 40
projetos que serão
realizados nas árvores de
Natal.

Unidade 2 1  R$  
20.000,00

 R$                     
40.000,00

 TERMO
DE
FOMENTO

Cotação de Preço

1.3.9 Cenografia para Árvores
de Natal: 
- Confecção de material
de marcenaria,
serralheria, pintura para a
produção dos 40 projetos
das árvores de natal, que
serão produzidas e
decoradas pelos ar�stas; 
- Projeto Cenográfico para
construção de piso e
reves�mento, instalações
elétricas e iluminação
para implementação das
árvores no espaço do
aeroporto. 
- Execução de Projeto
Cenográfico com

Serviço 1 1  R$ 
316.940,00

 R$                    
316.940,00

 TERMO
DE
FOMENTO

Cotação de Preço
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construção de piso e
reves�mento, instalações
elétricas e iluminação
para implementação das
árvores no espaço do
aeroporto. 
- - Locação, instalação e
manutenção de smart TV
LED 40" Full HD, com
entradas USB e HDMI,
com suporte de chão /
parede, para transmissão
do processo cria�vo dos
ar�stas na confecção das
árvores de natal.

1.3.10

Locação, instalação e
manutenção de sistema
composto por: Projetor de
no mínimo 5000
ansilummens, suporte e
tela 2x3m. Inclusos
cabeamento e operador
técnico.

Diária 15 6  R$        
550,00

 R$                     
49.500,00

 TERMO
DE
FOMENTO

Cotação de Preço

1.3.11

Transporte de Vans:
Contratação de vans com
motorista para traslados
dos ar�stas / designs e
equipe de produção,
sendo 03 vans por dia,
com carga horária de 10
hs, no período de 05 dias

Unidade 3 5  R$        
435,00

 R$                        
6.525,00

 TERMO
DE
FOMENTO

Cotação de Preço

1.3.12

Serviço de Catering:
Contratação de empresa
para serviço de
fornecimento de água,
café, sanduíches, pão de
queijo, suco e frutas, para
atendimento de 60
pessoas

Unidade /
Diária 60 5  R$            

21,00
 R$                        
6.300,00

 TERMO
DE
FOMENTO

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

1.3.13

Montadores: Contratação
de 10 montadores para
auxiliar no carregamento
de caixas, es�car cabos,
recolher e disponibilizar
materiais para montagem
e desmontagem.

Diária 8 10  R$         
150,00

 R$                      
12.000,00

 TERMO
DE
FOMENTO

Cotação de Preço

1.3.14

Placas de Sinalização: 
Confecção de 40 placas
em PVC com adesivo
contendo informações e
legenda de cada árvore
reportando os detalhes de
materiais u�lizados e
currículo do designer. 
Formato: 20 x 29 cm, PVC
2 mm

Unidade 40 1  R$           
39,83

 R$                         
1.593,20

 TERMO
DE
FOMENTO

Cotação de Preço

1.3.15 Embalagem para
transporte das árvores: 
Embalagem das 40
árvores para transporte
interno para
descolocamento para o
aeroporto e do aeroporto
para o des�no final. São
com material de plás�co
bolha / simular, registas
com cobertores

Unidade 40 2  R$        
750,00

 R$                     
60.000,00

 TERMO
DE
FOMENTO

Cotação de Preço
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protetores e fixadas com
cintas catracas para
transporte interno para
descolocamento.

1.3.16

Coordenador dos
Monitores/Instrutores: 
Contratação de
profissional responsável
pelo treinamento,
triagem, controle,
elaboração do plano de
trabalho e instrução aos
monitores. O trabalho
desse profissional
compreende o período de
15 dias que vão da pré-
produção até a pós-
produção e entrega dos
relatórios finais de
prestação de contas.

Diária 15 1  R$        
262,50

 R$                        
3.937,50

 TERMO
DE
FOMENTO

Cotação de Preço

1.3.17

Monitores Educa�vos 
Contratação de 03
profissionais responsáveis
em fazer o recep�vo do
público, imprensa e
autoridades durante
exposição do projeto.
Diária de 6,0
horas/dia/monitor.

Diária 15 4  R$         
183,00

 R$                      
10.980,00

 TERMO
DE
FOMENTO

Cotação de Preço

1.3.18

Segurança patrimonial
para montagem: 
Contratação de
profissionais de segurança
desarmada para
manutenção da ordem e
segurança patrimonial 

Diária 8 6  R$        
200,00

 R$                        
9.600,00

 TERMO
DE
FOMENTO

Cotação de Preço

1.3.19

Segurança patrimonial
para exposição: 
Contratação de
profissionais de segurança
desarmada para
manutenção da ordem e
segurança patrimonial.

Diária 15 4  R$        
200,00

 R$                      
12.000,00

 TERMO
DE
FOMENTO

Cotação de Preço

1.3.20

Filmagem para registro do
evento: 
- Serviço de filmagem para
registro do evento, com
entrega de material
editado para
comprovações de
divulgação.  Captura de
imagens na abertura do
evento.

Diária 10 1  R$     
3.000,00

 R$                     
30.000,00

 TERMO
DE
FOMENTO

Ref. tabela FGV-
2012-serviços
(cod.52 - serviço
fotográfico para
evento - incluindo
fotógrafo - com
tratamento e
revelação. 100 fotos
- 20x30cm).
R$2.366,67/serviço. 

1.3.21

Registro fotográfico: 
Contratação de fotógrafo
para registro do projeto
da pré-produção até a
pós-produção pelo
período de 15 dias, com
entrega de material digital
editado, para divulgação e
prestação de contas, Fotos
de registro do evento, de
prestação de contas e
divulgação do evento.
Com entrega de arquivos
editáveis e com direitos
autorais para divulgação.

Diária 15 1  R$        
562,00

 R$                        
8.430,00

 TERMO
DE
FOMENTO

Cotação de Preço
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1.3.22 Coordenação de Logís�ca: 
Contratação de
profissional responsável
pela coordenação das
entregas dos materiais,
insumos, transportes
locais, entre todas as
a�vidades que envolvam
deslocando do projeto.

Serviço 1 1  R$     
6.300,00

 R$                        
6.300,00

 TERMO
DE
FOMENTO

Cotação de Preço

1.3.23

Assistentes de Logís�ca: 
Contratação de 02
assistemtes responsáveis
por assessorar o trabalho
do Coordenador de
Logís�ca organizando e
acompanhamento das
diretrizes do transporte
em geral.

Serviço 2 1  R$      
1.500,00

 R$                        
3.000,00

 TERMO
DE
FOMENTO

Cotação de Preço

1.3.24
Seguro: 
Pessoas, obras e
equipamentos.

Verba 1 1  R$     
7.000,00

 R$                        
7.000,00

 TERMO
DE
FOMENTO

Valor de Mercado

1.3.25

Serviço de despachante: 
Contratação de
profissional responsável
pela documentação para
expedição de alvará,
licenças e
acompanhamento de
visitas técnicas.

Serviço 1 1  R$     
2.000,00

 R$                        
2.000,00

 TERMO
DE
FOMENTO

Cotação de Preço

SUBTOTAL ETAPA 1.3  R$     
1.010.649,70   

ETAPA 1.4 - Prestação de contas e relatório de execução

SUBTOTAL ETAPA 1.4  R$                      
-    

TOTAL FOMENTO R$ 1.293.008,70   

 

12. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

 

Meta Etapa Descrição Mês Início Mês Término

Planejamento e execução do projeto NATAL ARTE
2018.

1.1 Contratação de recursos humanos Dezembro/18 Dezembro/18

1.2 Planejamento e Execução do Plano de
Comunicação Dezembro/18 Dezembro/18

1.3 Projeto - Execução e manutenção da Árvore de
Natal Dezembro/18 Dezembro/18

1.4 Prestação de contas e relatório de execução Dezembro/18 Dezembro/18

 

13. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

 

Meta Etapa Descrição Concedente Convenente

Planejamento e execução do projeto NATAL ARTE
2018.

1.1 Contratação de recursos humanos R$ 53.149,00 R$ 0,00

1.2 Planejamento e Execução do Plano de
Comunicação R$ 229.210,00 R$ 0,00

1.3 Projeto - Execução e manutenção da Árvore de
Natal

R$
1.010.649,70 R$ 0,00

1.4 Prestação de contas e relatório de execução R$ 0,00 R$ 0,00



07/12/2018 SEI/GDF - 16020436 - Plano de trabalho

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=19534815&infra_sist… 16/17

TOTAL R$
1.293.008,70 R$ 0,00

 

14. PLANO DE APLICAÇÃO

 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TERMO DE FOMENTO

33.90.39 META 1 - Planejamento e execução do Projeto NATAL ARTE  R$ 1.293.008,70

TOTAL TERMO DE FOMENTO R$ 1.293.008,70

 

15. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

 

Meta Etapa Descrição
07/Dezembro /2018

 

Planejamento e execução do projeto NATAL ARTE 2018.

1.1 Contratação de recursos humanos R$ 53.149,00

1.2 Planejamento e Execução do Plano de Comunicação R$ 229.210,00

1.3 Projeto - Execução e manutenção da Árvore de Natal R$ 1.010.649,70

1.4 Prestação de contas e relatório de execução R$ 0,00

TOTAL GERAL R$ 1.293.008,70

 

Fontes Receitas Despesas

Termo de Fomento por meio de Emenda Parlamentar R$ 1.300.000,00 R$ 1.293.008,70

 

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, demonstrando um bene�cio para o Estado, pois não haverá lucro algum para o Ins�tuto de Produção Socioeduca�vo e
Cultural Brasileiro - IPCB com a organização do evento, ocasião em que, havendo recursos excedentes, esses serão transpassados aos cofres do
Distrito Federal, em sua integralidade.

 

16. DECLARAÇÃO

 

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

 

Pede deferimento.

Brasília, 07 de Dezembro de 2018.

RAQUEL CRISTINA RODRIGUES BOMFIM

Presidente

Ins�tuto de Produção Socioeduca�vo e Cultural Brasileiro - IPCB
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17. APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE

 

Aprovo o presente Plano de Trabalho.

Brasília, 07 de Dezembro de 2018.

 

SANDRO BERNARDO DA CUNHA CASTELLO BRANCO

Subsecretário de Promoção e Marke�ng

Secretaria Adjunta de Turismo

Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal

 

 

Aprovo o presente Plano de Trabalho.

Brasília, 07 de Dezembro de 2018.

 

LEONARDO CARVALHO DE PAULA

Subsecretário de Produtos e Polí�cas de Turismo-Subs�tuto

Secretaria Adjunta de Turismo

Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal

Documento assinado eletronicamente por SANDRO BERNARDO DA CUNHA CASTELLO BRANCO
- Matr.0233268-X, Subsecretário(a) de Promoção e Marke�ng, em 07/12/2018, às 12:30,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO CARVALHO DE PAULA - Matr.0270169-3,
Subsecretário(a) de Produtos e Polí�cas de Turismo-Subs�tuto(a), em 07/12/2018, às 13:02,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Raquel Cris�na Rodrigues Bomfim, Usuário Externo,
em 07/12/2018, às 13:23, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 16020436 código CRC= 024BA489.
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