
-I. t S INSTITUTO TERCEIRO SETOR

Brasilia, 12 de agosto de 2019.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

A Senhora
Secretéria Turismo do Distrito Federal
Vanessa Chaves de Mendonga

Senhora Secretéria,

Venho respeitosamente, solicitar 0 apoio dessa Secretaria de Turismo do Distrito Federal, ao Projeto
2* BRASlL|A CIDADE DESIGN - Design social, inovagao e sustentabilidade, que esta programada para
acontecer nos dias 13 a 18 de agosto de 2019 no Conjunto Cultural na Repdblica — Brasilia/DF.

Encaminho os documentos abaixo relacionados e solicitando com urgéncia as providéncias
necessarias, ou seja, assinatura do Termo de Fomento e deposito do recurso, considerando 0 inicio
das atividades em 13/O8/2019.

Apresento documentagaoz

— Plano de Trabalho, com as consideragfies finals de ajuste de planilha.

Certos de contar com 0 apoio e parceria desta secretaria, renovamos nossos mais sinceros
agradecimentos.
Agradecemos sua atengéo e nos colocamos a sua inteira disposigao para 0 que se fizer necessério.

Respeitosamente, A. -._,.. .
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SRTVS Quadra 701 Conjunto E Bloco 01 N° 12 Sala 209 Parte F2,
Edificio Palacio do Radio l, Asa Sul — Brasilia — DF Cep: 70.340-901
Telefax: (61) 3321-9922 E-mail: its@itsetor.org.br
CNPJ: 02.603.185l0001- 54 INSC: 07.396.707l001-00



AN EXO I

PLANO DE TRABALHO — TERMO DE FOMENTO

LEI 13.019/2014
PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS

Orgao/Entidade Proponente: ITS - lnstituto Terceiro Setor CGC/MF: 02.603185/0001-54

Enderego: SRTVS Quadra 701 Conjunto E Bloco 01 N° 12 Sala 209 Parte F2, Edificio Palacio do Radio

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

Conta Corrente: Banco: Agéncia: Praca de Pagamento: Brasilia

Nome do Responsavel: Eduardo José Cabral CPF: 046406.592-53

Cl/Orgéo Expedidor: 3.158.012 SSP- Cargo/Funcao: Presidente Matricula:
DF

2. DESCRIQAO DO PROJETO

Titulo do Projeto Periodo de Execugao

23 BRASlLlA CIDADE DESIGN - Design social, inovacéo e 13 de agosto a 13 de
sustentabilidade setembro de 2019

IDENTIFICAQAO DO OBJETO

Realizacao do encontro Brasilia Cidade Design, que consiste na realizacéo de uma programacéo voltada
a capacitacao e fomento da cadeia criativa do design da cidade, formada por debates, palestras, oficinas,
mentorias, piches e encontros entre criadores e investidores.

O encontro sera realizadoa no Conjunto Cultural da Republica.

APRESENTAQAO DA msT|Tu|cAo
O ITS trabalha em rede, buscando fortalecer os diversos agentes na construcao de projelos de registro,
circulacao e promocéo da arte da cultura brasileira, e em especial Brasiliense. Grande parte de suas
realizacoes foi feita em parceria com o estado, nos ambitos federal e distrital. com repercussao nacional
e internacional.

ITS - Instituto do Terceiro Setor é uma instituigéo sem fins lucrativos, criada em 1998 com o objetivo de
apoiar e viabilizar projetos no campo sociocultural, incluindo programas socioeducativos, culturais e de
Turismo, entre outros.

Entre suas principals e mais recentes realizacoes estéo:

Publicacfies



o “Palacio ltamaraty, a Arquitetura da Diplomacia". Colecéo Memoria — Patrocinio da
CAIXA/Governo Federal. Brasilia, 2017.

o “Cartografia Retratos das Culturas Populares e Tradicionais do Distrito Federal" com o apoio do
Fundo de Amparo a Pesquisa - FAP DF, 2016 - 2017.

- Projeto: Brasiliagenda Cultural e Eventos no Distrito Federal. Publicacao mensal com a
programacéo da cidade, de 2010 a 2014.

- Livros da Colegao Arte em Brasilia - cinco décadas de cultura: Arquitetura; Artesanato; Artes
Cénicas; Artes Visuals; Cinema; Esporte; Fotografia; Literatura; Manifestacoes Populares;
Musica, 2012.

Eventos:

o O NATAL CIDADE DESIGN — 2018: Realizacao e execucao, que previu a iluminacao na
Esplanade dos Ministérios, com seus mais famosos monumentos, Congresso Nacional, Palacio
do Planalto, ltamaraty, Ministerios, Catedral, Museu, Biblioteca e Teatro Nacional e Torre de TV.
As aooes previstas contemplaram: idealizacao artistica, elaboracao do projeto, instalacao da
iluminacao, manutencao, promocao e desmontagem.

o BRASILIA CIDADE CRIATIVA: Realizacao em parceria com a SETUR, de uma série de acao de
promocao do design brasiliense, no ambito da inclusao de Brasilia na Rede de Cidades Criativas
da UNESCO na categoria DESIGN, em 2017. As acoes contemplaram: 19 a 22 de maio de 2018:
Realizacao da Mostra Fresh From Brasil na feira Wanted Design como parte da programacao da
New York Design Week, em NY- EUA. O evento expos as obras de ate 12 designers em um
ambiente de 50m, criado especificamente para receber as obras. Os participantes foram
selecionados através de edital publicado pela Secretaria de Turismo e 05 de junho a 07 de julho
de 2018:

o Realizacéo da Exposicao Brasilia Capital do Design. com produtos do Design Brasiliense
selecionados da Mostra em NY, além de designers iconicos da Cidade, no Mezanino da Torre de
TV.

o Producao da lll Bienal Brasil do Livro e da Leitura, em parceria com o Ministério da Cultura e
GDF, edicoes de 2012, 2014 e 2016.

~ Producéo do 45° Festival de Brasilia do Cinema Brasileiro. Producao em parceria com a
Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, 2012.

JUSTIFICATIVA

Desde 31 de outubro de 2017, Brasilia integra a Rede de Cidades Criativas da UNESCO, grupo com
pouco mais de 100 municipalidades que se destaca em campos criativos, como o design, a gastronomia,
a literatura, o cinema e a musica. Essa rede assumiu 0 compromisso oficial de investir em criatividade e
inovacéo como fator estratégico para 0 desenvolvimento urbano sustentavel, a inclusao social e o
aumento da influéncia da cultura no mundo. No caso de Brasilia, a area néo podia ser outra que a do



design. A capital modernista, hoje berco de uma nova geracao inspirada de criadores que se expressa
vigorosamente com formas e cores, junta-se assim a cidades que sao icones do design no mundo. como
Berlim, Bilbao, Detroit e Montreal.

Em junho de 2018, no ambito das celebracoes desta conquista, foi realizada a exposicao Brasilia Capital
do Design, com produtos do design brasiliense contemporaneo, além de representantes da iconografia
da cidade. O espaco escolhido foi o mezanino da Torre de TV. Com acesso gratuito, a mostra atraiu um
publico superior a 40.000 pessoas diretamente, sendo que destes 4.000 assinaram o livro de visitas.
Pode-se estimar também que a comunicacao impactou cerca de 2 milhoes com acoes off-line e redes
sociais.

A boa recepoao da primeira edicao, aliada a seus resultados permanentes, com a projecao da producao
local em feiras, mostras e publicacoes nacionais e internacionais, motivou a proposta de continuidade
do projeto. Sempre com foco na producao contemporanea em design, a segunda edicao explicitara a
relevancia da contribuicao de profissionais do design em seus multiplos campos, como 0 grafico, o digital
e de produto, que estudam questoes e problemas contemporaneos e propoem solucoes criativas,
inovadoras e inclusivas que impactam positivamente a sociedade.

O futuro que se pretende desenhar é prospero, inclusivo e inovador. Por isso, 2’ BRASILIA CIDADE
DESIGN - Design social, inovacao e sustentabilidade vai se concentrar em trés grandes areasitemas:
design social, inovacao e sustentabilidade. O design se debruca, assim. sobre questoes contemporaneas
que afetam a saude e a qualidade de vida das pessoas e propoe solucoes para vivermos melhor: objetos
inovadores para necessidades especiais e urgentes, novas formas e aplicacoes para objetos antigos,
novos materials que contemplam a sustentabilidade em sua dimensao ambiental, social e economica.
Ou seja, aquilo que combina forma, criatividade e responsabilidade estara na programacao. Assim, o
evento coloca em relevo a dimensao social do design, estimulando sua discussao e difusao.

O futuro, afinal, nao é algo dado, pronto ou neutro, mas uma construcao coletiva, erigida a partir de
pequenos atos que realizamos e escolhas que fazemos no nosso dia a dia. lnteressa, acima de tudo, a
intervencao criativa humana como motora de transformacoes que se mostram urgentes e necessarias,
apoiada pelas multiplas areas e ferramentas do design aplicadas ao cotidiano de pessoas convivendo e
colaborando em sociedade. Ao propor a sociedade uma reflexao sobre o futuro, e o futuro nao so de
Brasilia e de seus habitantes, mas também do Distrito Federal, do Brasil e do planeta (pois uma dimensao
é indissociavel da outra).

Quando assume a sua funcao e feicao social com uma perspectiva solidaria de futuro, o design revela
um compromisso ativo com seu tempo e com sua gente. Parte representativa dessa producao orientada
socialmente podera ser conferida nos encontros e debates sobre os temas aqui propostos.

Os encontros e atividades formativas propostos, com profissionais de diferentes correntes e campos de
atuacao, tem em comum a mesma perspectiva: a funcao do design na transformacao do mundo em um
lugar menos desigual. Os profissionais convidados atuam em diferentes campos: da moda a
megatendéncias, passando por mobiliario, artes graficas, ergonomia, automacao e transportes, entre
outros.



Neste sentido, e considerando a diversidade de profissionais convidados, a especificidade em suas
respectivas linhas de trabalho e singularidade de suas trajetorias, nao é possivel o estabelecimento de
um parametro unico de contratacao ou valor de referéncia. Da mesma forma, considerando o
reconhecimento dos convidados em seus campos de saber e a natureza singular dos servicos que serao
prestados, nao é possivel proceder oferecer referéncias de outras contratacoes, a medida em que
oferecer palestras nao é seu objeto de trabalho. Para exemplificar, um grande profissional da area de
moda ira fazer uma palestra sobre sua experiéncia e possiveis desdobramentos de seu trabalho.
Evidentemente, esta nao é sua profissao. Ele nao ganha a vida realizando palestras, e este convite
representa uma excecao na sua trajetoria. Com isso, torna-se impossivel comparar o valor negociaclo
com outras prestacoes de servico que tenha realizado.

lmportante, neste momento, considerar que o Marco Regulatorio das Organizacoes da Sociedade Civil
— MROSC, trouxe exatamente a possibilidade e contratacao fora dos mecanismos inerentes a gestao
pUb|lC3, como é o caso das Iicitacoes. Marco regulatorio que institui normas gerais para as parcerias
entre a administracao publica e organizacoes da sociedade civil, em regime de mutua cooperacao, para
a consecucao de finalidades de interesse publico e reciproco, mediante a execucao de atividades ou cle
projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboracao, em
termos de fomento ou em acordos de cooperacao. Um dos grandes beneficios que a Lei 13.019 de 2014
trouxe foi justamente a possibilidade de convidar profissionais renomados que, na burocracia que
envolve a contratacao publica, seria virtualmente impossivel oferecer na grade de qualquer programacao.

Neste sentido, vale destacar artigo da Lei 13.019, a saber:

Art 42 As parcerias serao formalizadas mediante a celebracao de termo
de colaboracao, de termo de fomento ou de acordo de cooperacao,
conforme 0 caso, que tera como clausulas essenciais:

(...)

XIX - a responsabilidade exclusiva da organizacao da sociedade civil
pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos,
inclusive no que diz respeito as despesas de custeio, de investimento e
de pessoal;

XX - a responsabilidade exclusiva da organizacao da sociedade civil pelo
pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais relacionados a execucao do objeto previsto no termo de
colaboracao ou de fomento, nao implicando responsabilidade solidaria
ou subsidiaria da administraoao pilblica a inadimpléncia da organizacao
da sociedade civil em relacao ao referido pagamento, os onus incidentes
sobre 0 objeto da parceria ou os danos decorrentes de restricao a sua
GXBCUQGO.

Apesar do Termo de Fomento aqui proposto nao se prestar a exigéncia de seguir as regras de uma
licitacao publica, convém ainda destacar que os valores de caché negociados nao encontram parametro



ou paralelo em outras contratacoes, ja que estes profissionais nao atuam originalmente como
palestrantes ou panelistas, mas sim como criadores, gestores e executivos em suas respectivas areas.
A negociaoao foi realizada individualmente, considerando as seguintes variaveis: reconhecimento e
prestigio do convidado, disponibilldade de sua agenda, a autoridade do convidado no seu campo de
atuacao, o alcance e repercussao nacional e internacional de seu trabalho além de outras variaveis,
como por exemplo seu local de origem (que pode tornar a viagem mais exaustiva ou trabalhosa), entre
outras. Assim, mesmo nao sendo necessarla comprovaoao de inexigibilidade para execucao de um
Termo de Fomento, cabe reforcar que as contratacoes artisticas previstas no projeto em tela se
adequariam aos critérios de inexigibilidade previstos no artigo 25 da Lei 8666 de 1993, a saber:

Art. 25. E inexigivel a licitacao quando houver inviabilidade de competicao, em
especial:

(...)

Ill - para contratacao de profissional de qualquer setor artistico. diretamenle ou
através de empresario exclusivo, desde que consagrado pela critica
especializada ou pela opiniao publica.

§ 10 Considera-se de notoria especializacao 0 profissional ou empresa cujo
conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior,
estudos, experiéncias, publicacoes, organizacao, aparelhamento, equipe
técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir
que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado a plena
salisfacao do objeto do contrato.

(---)

Vale reforcar que toda a contratacao considerada artistica e especializada prevista na etapa 2 do
orcamento flsico-financeiro do projeto em tela, incluindo Curadores, Palestrantes e Designers, esta
acompanhada de curriculo de cada convidado, que comprovam, por meio de suas trajetorias, sua notoria
especializacao.

POTENCIAL DO DESIGN PARA A INDUSTRIA CRIATIVA DE BRASlL|A

Apoiar a economia criativa brasiliense significa incentivar o crescimento de redes de criadores ja
existentes e estabelecer novas, promover intercambios regionais e internacionais. aprofundar pesquisas,
reconhecer talentos de todo o territorio e exportar saberes e produtos para além das fronteiras inclusive
nacionais.

Nos ultimos 5 anos, Brasilia se movimentou intensamente no campo do design, valendo destacar
algumas iniciativas de peso, como mostras e eventos regionais, nacionais e internacionais. Vale a pena
destacar: o Seminario Design e Cidadania na América Latina (UnB, 2012); as mostras Brasilia em Cartaz
(Museu Nacional, 2014) e Royal College of Art; a exposicao 50 anos de Design Grafico (Museu Nacional,
2015); o Vll Congresso lnternacional de Design da lnformacao (CCBB, 2015). A cidade conta ainda com
diversas iniciativas independentes, como os festivals multiculturais e de ensino independente; a (mica



associargao regional do pals de profissionais de Design Grafico; um respeltado Programa de Pos-
Graduaoao em Design (UnB), e o curso superior em Design Grafico atualmente com o mais alto conceito
nacional no MEC (Centro Unlversitario IESB). A economia criativa de Brasilia, com o design em sua linha
de frente, comprova a cada dla ser possivel gerar prosperidade e desenvolvlmento social. A mostra sera
mais uma oportunidade de dar visibilidade a projetos e promover a troca de experléncias, estabelecendo
novos lacos afetivos e negocios.

Contexto reforcado pelo reconhecimento que fol passar a integrar a Rede Criativa de Cidades da
UNESCO em Design, um campo que tem se fortalecido cada vez mais na cidade — por entldades
profissionais, institulgoes de ensino e pesquisa e organizacoes governamentais. Uma das expectativas
em relacao as cidades selecionadas é a da promooao e projecao deste capital simbollco, e impactar,
com isso, toda a cadeia de producao, do fornecedor de matéria prima ao comércio local, incluindo
projecao da cidade, ensino e pesquisa, venda de produtos e servicos, estimulo ao turismo cultural, entre
varios outros.

Vale destacar aqui o documento intitulado “Relatorio de Economia Criativa — Uma opcao de
Desenvolvimento Viavel", publicado pelo MinC em 2010, que ressalta que os nilimeros do comércio
mundial para indtlstrlas oriativas sao clara evldéncla de que estas se constituem como um novo setor
dlnamlco no comérclo mundial. A magnitude e o potencial do mercado mundial de produtos da lndustrla
criativa sao enormes, e so recentemente foram reconhecidos.

Além disso, a programacao da 2 BCDesign reafirma acoes, compromissos e principios alinhados com
os 17 Objetlvos Sustentaveis da ONU, como combater a pobreza e a desigualdade e produzir riqueza
com respeito ao meio ambiente. Esses objetivos compoem a Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentavel do planeta, da qual o Brasil é slgnatario.

2° BRASlLlA CIDADE DESIGN - Design social, lnovagao e sustentabilidade é um projeto composto
por diferentes acoes, alinhadas com o Plano de Turismo Criativo do DF, vlsando consolidar Brasilia como
um dos principals rotelros criativos no Brasil. Como decorréncia das acoes aqui propostas, esta a
projecao nacional e lnternaclonal de Brasilia como cidade do design e a movimentacao do turismo interno
e regional, allnhando design e arquitetura, revltalizando e criando novos usos para um dos principals
cartoes-postals da cidade.

O local escolhido para as atividades e encontros que compoem a programagao foram as ediflcacoes do
Conjunto Cultural da Republica, um dos mais recentes projetos do arquiteto Oscar Nlemeyer na cidade
e cartao-postal de Brasilia. Sltua-se em endereco estratégico e de facll acesso, junto a Esplanade dos
Minlstérlos e a Rodoviarla, que atende todo o DF. Prevendo a utilizaoao do Conjunto Cultural da
Republlca, o projeto também contempla uma demanda sempre presente e lmportante, que é a da
ocupagao de espacos publicos culturais com uma programacao qualificada e que dialogue com os
espacos, democratizando o uso e ocupagao destes espagos com atividades de cultura, formacao e
entretenimento de qualidade. No caso do projeto em tela, também gratuitas ao publico.



3.0BJETlVO

OBJ ETIVO GERAL

Promover Brasilia como Cidade Criativa do design, potenciallzando a cidade como destino turistico, assim
como projetar 0 design contemporaneo brasiliense no circulto local, nacional e internacional.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Criar uma plataforma de promocao da imagem de Brasilia como Cidade do Design, destacando
suas capacidades competitivas no ambito da Economia Criativa, Design, lnovacao e
Sustentabilidade.

o Fomentar o ensino e pesquisa em design

~ Estimular o Turismo Cultural na cidade
0 lmpactar toda a cadeia de producao, do fornecedor de matéria prima ao comércio local, com a

venda de produtos e servlcos

RESULTADOS ESPERADOS

v A projecao e reconhecimento do potencial criativo de Brasilia, assim como de seus criadores;
- Sensibilizar o pilblico para a apreciacao estética da cidade, aproximando-a da imagem de Brasilia

como Cidade do Design;
0 lncremento do Turismo Cultural e fluxo turistico da cidade, interno e externo, criando novas

oportunidades para 0 turismo cultural em eventos de grande porte.
n lncremento da Economia Criativa e do mercado em seu entorno: fornecedores, mao de obra

especializada, escrltorlos de design, comerciantes, entre outros.

A pesquisa Habitos 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 historicos e 8.1% para montanhas.
Quanto a proxima viagem ao pals dos clientes potenciais, 68,2% desejam ir para praias, 12.8% para o
campo, 10,9% para lugares historicos e 5,6% para montanhas. Outro dado interessante é que 11% dos
clientes potencials associam turismo com beleza natural e lugares bonitos.

Segundo pesquisa realizada pelo lnstituto Vox Populi a pedido do Ministério do Turismo, grande pane dos
visitantes de Brasilia é atraida por eventos relacionados a negocios. Mas o turismo civico vem ganhando
forga. Sao informacoes que demonstram o potencial da cidade para atralr cada vez mais turistas em busca
da singularidade historlca e arqultetonica da capital brasileira.

Reforcando o que a cidade tem de unico, o projeto busca aprofundar e criar desdobramentos no campo
do turismo, no lazer e na cultura dentro do conceito de CIDADE DESIGN, explorando sua potencialidade
turistica regional, nacional e internacional. Assim como nos projetos Mostra Fresh From Brasil na feira
Wanted Design como parte da programacao da New York Design Week, em NY e Exposicao Brasilia



1 Design de Moda: Projetos de produtos de moda com énfase na funoao estética, pratica, simbolica
etc., levando em conta necessidades do consumidor e do mercado. Alem do estilismo, projetos
de estamparias, texturas e cores de tecidos, bem como producao de moda e aooes como
personal stylist.

~ Design Digital e lnovagao: Projetos de criagao de amblentes, servicos e produtos para
plataformas digitais, como sites e redes sociais; design de aplicativos mobile; interface; e
animacoes (motion graphics). lnovacao: Projetos cuja marca seja a inovacao, que oferecam
solucoes inteligentes e oriativas para emergentes questoes sociais, ambientais e tecnologicas,
oriundas de uma ou mais areas do design contempladas pela mostra.

Neste sentido sera realizada uma expressiva programacao formativa, apostando na vocagao de Brasilia
como "hub" para o intercamblo de conhecimento e experiéncias, ativando redes. A programacao foi
criada para trazer o olhar de quem ja é referéncia - nacional e internacional - em suas areas de atuagao.
A experiéncia dos mais de 50 convidados para os encontros, oficinas e mentorias, sua trajetoria, seu
aprendizado e seus sucessos serao compartllhados com jovens criadores e pesquisadores.

Para trazermos profissionais que ja sao sucesso e referéncia em suas areas, para dispor de seu tempo
de trabalho para uma outra funcao - palestras, oficinas e estudos de caso, por exemplo - fol necessaria
extensa negociacao e estabelecimento de parcerias.

Entre varlos envolvidos neste projeto, convéns destacar a Rede de Cidades Criativas Unesco. Sera uma
secao especial voltada para o intercamblo de informacoes e experiéncias com designers e gestores
culturais de municipalidades da rede, como Cidade do Cabo, Dubai, Beijing, Singapura, Kobe, Seul,
Shangai, lstambul, Turim, Saint-Etienne, Bilbao, Berlim e a brasileira Curitiba.

PALESTRAS

Local: Auditorios 1 e 2 do Museu Nacional

Data: 13 a 16 de agosto de 2019, das 9h as 19h

Esta programaoao sera formada por palestras individuals, painéis e apresentacao de cases sobre a
proposta tematica da edigao. No contexto desta programacao também sera realizada uma mostra de
curta metragem. Estao prevlstos convidados locals, nacionais e internacionais do design contemporaneo
e de outros campos conexos.

OFICINAS, MENTORIAS e PITCHES

Local: Hall, sala 2, anexo do Museu Nacional e Biblioteca Nacional

Data: 13 a 17 de agosto de 2019, das 10h as 19h

Com o auxilio de expressivos nomes nacionais e internacionais dos cinco campos de design presentes
na mostra, projetos de novos designers vao ganhar impulso profissional. A proposta é que, ao final da



segunda Mostra Brasilia Cidade Design, o profissional sala com seu projeto cle design social, de design
de objeto, mobiliario, interior, grafico etc. ja delineado ou quase.

Os interessados no trabalho de mentoria poderao inscrever seus projetos wvvvv.bcd2019.com.br e assim
receber orientacao exclusiva sobre como desenvolver e aprimorar suas ideias, em encontros sequenciais
ao longo dos dias cla mostra. O trabalho de mentoria estara localizado no subsolo do anexo em “espaco
maker" com disponibilidade de materials graficos, ferramentas, computadores e impressora 3D.

Para gerar uma ponte entre profissionais do design e possiveis investidores ou clientes, sera realizada
uma programacao propria de apresentaoao de projetos (pitches dinamicos, de 3 a 5 minutos). Conforme
0 nivel de maturldade alcancado pelo projeto fruto da mentoria, que estara disponivel aos interessados
mediante inscricao, o proprietario da ideia sera convidado a apresenta-lo a possiveis investidores e
clientes.

Também estao prevlstos espacos reservados para centros de pesquisa, ensino e difusao do design, na
promocao de debates vinculados aos respectivos temas de interesse.

DESIGN GASTRONOMICO, ENCONTROS E CONFRATERNIZACOES

13 a 17 de agosto

Na area externa sera preparada a BCDesign&Food, com foodtrucks e com uma "filial" do Ernesto Cafe,
que sera montada no anexo do museu.

Com o objetivo de criar um ambiente de negocios mais dinamico, informal e livre e gerar relacionamentos
mais profundos, as confraternizacoes terao como objetivo aproximar estudantes, criadores,
pesquisadores, centros de estudo e investidores nos diversos campos de aplicagoes, como solucoes
urbanas para mobllidade, mobiliario e meio ambiente; games; tecnologia blockchain.

Entre outras atividades no espaco externo, junto a area de alimentacao, estao previstas apresentacoes
de DJs, além de uma mostra de videoclipes que sera projetada na cupula do Museu.

PUBLICO ALVO
Considerando a série de atividades que estimulam a frequéncia do local, estima-se a circulacao de 5.000
pessoas durante os 5 dias do evento.

O principal ptlblico devera ser formado de estudantes universitarios e profissionais da area, gestores
piliblicos e de OSC voltadas ao tema, empresarios do setor, jornalistas, traders, formadores de opiniao,
entre outros.



PROGRAMACAO
Toda programacao desta edigao é voltada para o papal do design na construcao de um presente e de
um futuro baseados em conceitos de sustentabilidade e inovacao. Neste sentido, a programacao aposta
na interface entre o design com outros campos de conhecimento, como sailide, mobllidade, educacao e
reuso, por exemplo.

A programacao sera composta por palestras, debates, mentorias, piches e encontros, alem de espaoos
de lazer e gastronomia.

Todas as atividades serao gratuitas ao péiblico interessado e ocorrerao de 13 a 17 de agosto de
2019

lmportante destacar que, para uma programacao com a complexidade envolvida no projeto em tela e
necessario iniciar a producao com bastante antecedéncia. Assim, considerando as tratativas com todos
os profissionais envolvidos na execucao do projeto, em especial curadoria, designers e palestrantes, a
pre-producao ja fol iniciada, com a confirmaoao da agenda de cada um dos convidados e formalizaoao
dos convites, além da negociagao com a equipe tecnica e fornecedores, planejamento de toda logistica,
trabalho de curadoria, projeto expografico e outras demandas fundamentals da pre-produgao para a
execucao correta do objeto.

A curadoria escolheu incentivar a reflexao de designers e do publico participante sobre o mundo que
queremos (e precisamos) construir. Com o tema balizador e condutor "Design social, inovacao e
sustentabilidade", a programacao busca valorizar e chamar a atencao para a potencialidade da acao
humana na construcao do futuro, e convoca a pensar sobre o nosso presente, a nossa agao presente, 0
mundo no qual vivemos e do qual fazemos parte hoje como sujeitos ativos. O que precisa mudar ou
melhorar? O que precisa ficar definitivamente para tras? O que pode ser feito de modo diferente e ate
mais belo? Nesse processo de analise com vistas ao planejamento e execugao concreta por um outro
futuro, encontra-se 0 design.

5 campos do design serao contemplados:

- Design Grafico - Projetos de comunicacao visual, tanto para meios impressos como digitais,
abrangendo desde o desenvolvimento de identidade visual e logomarcas ate formataoao de
qualquer tipo de material visual.

0 Design de Produto - Projetos de produtos e bens de consumo que estao relacionados a nossa
vida, desde a concepgao estética do produto ate adequagoes de materials, ergonomia, atencao
ambiental, praticidade e beleza.

o Design de lnteriores e Urbano: Projetos de criacao de ambientes internos, sejam residenciais ou
comerciais, e projetos que visam solur;6es urbanas para mobllidade, integracao e convivencia
social, como mobiliarios e intervengoes urbanas, desenvolvimento de veiculos inteligentes, coleta
sustentavel, sinalizacao urbana. entre outros.



Capital do Design — o projeto em tela busca reforcar Brasilia como lcone e referencia do Design Brasileiro
e internacional.

Por outro lado, o Eip8|’f8iCOElm8l1lO e a capacitacao pratica para as diferentes fungees necessarias na
produoao, montagem e manutencao de um evento deste porte, e parte inerente do projeto, fundamental
para que os beneficios promovidos — em termos de geracao de emprego e renda, por exemplo - fiquem
na cidade e fortalecam a economia do Distrito Federal.

Alem disso, para ilustrar importancia da acao na geracao de empregos estao prevlstos, somando a
estimatlva de empregos diretos gerados entre equipe tecnica, administrativa, comunicaeao, artistica e
todos os fornecedores - considerando estrutura, seguranca, limpeza, alimentacao, design e
comunicacao - a criagao de cerca de 70 empregos diretos. Ja em relacao a cadeia economica
beneficiada pelo acrescimo de pessoas na cidade e pela concentragao de pl]b|lCO propiciada pelo
Projeto — como bares e restaurantes, taxis e aplicativos, alem do mercado informal de bebida e comida,
estima-se a geracao de cerca de 200 empregos indiretos.

Quanto aos impostos a serem arrecadados e que deverao permanecer no DF, estima-se cerca de R$
R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), calculados em 15%, a partir da estimatlva do montante em
notas fiscais emitidas pelos contratos a serem firmados.

CONTRAPARTIDA

Vale destacar que o projeto em tela sera realizado exclusivamente com recursos de emenda parlamentar,
e que nao havera recolhimento de nenhuma receita advinda das atividades realizadas - sendo todas
gratuitas. Desta forma, o proponente se compromete a oferecer as seguintes contrapartidas descritas
abaixo, acompanhadas de sua respectiva expressao monetaria.

ITEM DESCRITIVO
QUANTIDADE UNITARIO TOTAL

Sessao de espaco no evento para
1 realizacao das pllulas de entrevista com as

personalldades e todos os palestrantes do
\ evento 1 R$ 2500,00 R$ 2500,00
l 02 (duas) Promotores para ativacao no

2 evento (uma por turno por dla de evento),
de 13 a 16 de agosto, no Museu Nacional
de Republica s R$ 320,00 R$2.560,00
Sessao de espaco nos Totens para

3 exibioao de conteudo indicado pela
SETUR‘ 1 R$ 25.00000 R$ 25000.00

VALOR TOTAL RS 30.D60,00



METAS

META 1 - Realizacao da Mostra 2 Brasilia Capital do Design e atividades paralelas

ETAPA
l

FASE ESPECIFICACAO MEIOS DE VERIFICACAO

ETAPA
1

Contratagao de RH
Especializado — equipe
tecnica, administrative e
de comunicagao

Contratagao da equipe de coordenadores do
projeto — produgao, comunicagao, financeiro
e administrativo — que serao responsaveis
pela execucao do projeto de sua elaboragao
até a prestacao de contas

Listagem da equipe

ETAPA
2

Contratagao de RH
Especializado —
curadores, palestrantes
e designers

Contratagao da equipe artistica, formada por
curadores, designers e palestrantes,
responsaveis finals pela programagao
desenvolvida

Listagem da equipe
Curriculo e/ou mini
biografia.

ETA PA
3

Contratagao de
fornecedores — servigos,
insumos e equipamentos

Contratagao de fornecedores de servigos
(atendimento, seguranga, limpeza,
cenografia, midia) equipamentos
(iluminagao, sonorizagao, gravagao),
infraestrutura e insumos para a execugao do
projeto

Registro fotografico de
todos os servigos,
insumos e equipamento
contratado.

ETAPA
4

Realizagao do evento e
prestagao de contas

0 Realizagao do evento de acordo com o
planejamento executado nas etapas
anteriores.

0 Confecgao de prestagao de contas,
incluindo relatério de execugao do objeto
e prestacao de contas financeira.

OBS: Nao previsto na planilha flsico-
financeira pols as despesas estao
vinculadas as etapas anteriores e nao ha
previsao de despesa extra.

Numero de inscritos
Relatorio de atividades de
produgao com registro
fotografico
Arquivo com todas as
pegas de com unicacao e
aplicagao de marcas
Levantamento de
valoragao de midia
espontanea e relaterio de
impacto nas redes sociais.

RES PONSABILIDADES DA ENTIDADE

lnsercao da marca Brasilia e as logomarcas da SETUR/DF e do GDF em todo e qualquer
material de divulgacao do evento, seja impresso ou online, desde o inicio da promogao do evento.
Obrigatoriamente o material devera ser disponibilizado e aprovado pela equipe da Subsecretaria de
Promogao e Marketing da Secretaria Adjunta de Turismo;

Divulgacao compartilhada do plano de midia do evento, com a equipe da Subsecretaria de
Promooao e Marketing da Secretaria Adjunta de Turismo, visando a divulgaoao simultanea nas redes
sociais;

Divulgaoao em telees, projetores e demais canals de comunicagao disponiveis no evento -
intervalo inicio f' ld t"dd —' ' ' ' ‘s, ou ina as a IVI a es videos fornecidos pela equipe da Subsecretaria de Promocao e
Marketing da Secretaria Adjunta de Turismo;



0 Credenciamento da equipe indicada pela SUPROM - da Secretaria Adjunta de Turismo visando a
gestao da parceria, o acompanhamento, fiscalizagao, monitoramento e avaliacao, com acesso irrestrito
as areas do evento por todo o periodo de acao;

I Dlsponibillzacao de espaco para Centro de Atendimento ao Turista:

I Serao fixadas no espago placas informativas, contendo, de forma visivel e compreensivel a
todos, os dados relativos ao uso de tais recursos, em especial o orgao responsavel pela contratacao, a
pessoa contratada, bem como os respectivos valores empenhados ou llquidados.

0 Atender e se adequar a nova legislacao relativa aos grandes geradores de lixo (Lei Distrital n°
5610; Decreto 37.568/2016; lnstrucao Normativa n° 89/2016 do SLU; e Resolucao da Adasa n°14i2016);

Tais obrigacees foram alinhadas com as areas da Secretaria Adjunta de Turismo e a Entidade

CRONOGRAMA oz EXECUCAO

Meta EtapaIFase Especlficagao
Duragao
i 

lnicio Término

Realizagao da Mostra 2 Brasilia Capital do Design e atividades paralelas mes mes

1 Contratacao de RH Especializado — equipe tecnica, administrativa e de
1 comunicacao

agosto setembro

2 Contratacao de RH Especializado - curadores, palestrantes e designers agosto agosto
3 Contratacao de fornecedores - servicos, insumos e equipamentos agosto agosto
4 Reallzacao do evento e prestacao de contas agosto novembro

PLANILHA os CALCULO- Flsico FINANCEIRO
"Z*~,-"'35"--‘ ' ' '

%€l=L»l$:Rl0 ‘VALOR TOTAL

ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO: Contratagao de servigo
especializado em coordenar as rotinas
financeiras do projeto, execugao do
cronogramas de pagamento, operar as
contas correntes de todas as fontes do

1 Servigo 1 1 RS 22.340,00 RS 22.340,00projeto, efetuando o cadastramento de
contas e posterior pagamento. O trabalho
desse profissional compreende pre-
produgao até a pos-produgao e entrega
dos relatérios finals de prestagao de
contas.
ASSISTENCIA FINANCEIRO: Contratacao de
servigo especializado em solicitar
orgamentos, documentagao de
profissionais e empresas que serao
contratadas, pesquisa de pregos,

2 elaboragao de planilhas financelras. Diarla 30 1 R$ 400,00 R$ 12.000,00
Encaminhamento de dados para advogado
para formulagao dos contratos, garantir
assinatura de contratos, solicltacao de
notas fiscais, conferencia de notas e dados
junto aos fornecedores. O trabalho desse



profissional compreende pré-produgao até
a pas-produgao e entrega dos relatorios
finals de prestagao de contas.

ADVDGADO: Contratagao de servlgo
especlalizado em analisar e elaborar
contratos, analisar documentacao
pertlnente ao processo entre o proponente
e a concedente, representar e defender
judicialmente e extrajudlcialmente a
lnstituigao em possiveis pendéncias,
elaborar material técnico dldatlco para
cumprimento de objetos. Acompanhar 0
cumprimento do objeto do termo de
fomento, dando pareceres, respostas a
consultas, e acompanhar o processo de
prestagao de contas e relatorios finals do
projeto, respondendo a qualsquer
dillgencias. O trabalho desse profissional
compreende pré-produgao até a pos-
produgao e entrega dos relatorios finals de
prestagao de contas.

Servigo 1 1 RS 6.500,00 RS 6500,00

CONTADOR: Contratacao de servico
especlalizado na contabilidade do projeto.
Acompanhamento das emissfies de notas
fiscais pelos fornecedores, conferido
descritivos, CNAES e demais dados. Fazer
as guias de retengées de impostos, emitir
relatorios contabeis e fazer a conciliagao
bancaria. O trabalho desse profissional
compreende pré-produgao ate a pos-
producao e entrega dos relatorios finals de
prestagao de contas.

Servigo 1 1 RS 2.000,00 RS 2.000,00

COORDENACAO DE Pizoouciio
EXECUTIVA: Contratagao de servico
especlalizado em coordenar a produqao
geral do projeto, incluindo: contratar
equipe, fornecedores e prestadores de
services; Organizar e cronograma e
garantir a execugao do projeto em
conformidade com o planejamento;
Garantir a pontualidade, qualidade e
organizacao dos servlgos. Responsavel
também pelo relacionamento com as
institulgfies envolvidas no projeto. O
trabalho desse profissional compreende
pré-produgao até a pas-produgao e
entrega dos relatorios flnais de prestagao
de contas.

Servigo 1 1 RS 22.340,00 RS 22.340,00

ASSISTENCIA DE PRODUQAO EXECUTIVA:
Contratagao de servigo especlalizado em
assessorar o trabalho do Produtor
Executlvo em todas as suas funr;6es.
Organizer planilhas e acompanhar
cronogramas e a entrega e execugao dos
servlgos contratados. O trabalho desse
profissional compreende pré-producao ate

Diaria 30 2 RS 400,00 RS 24.000,00



a pos-produgao e entrega dos relatorios
finals de prestagao de contas.

COORDENACAO oz LOGlSTlCA:
Contratagao de servigo especlalizado em
organizar a logistlca do projeto, incluindo
transporte aéreo, terrestre, hospedagem,
alimentacao, entre outros. Elaboragao de
planilhas e acompanhamento da logistica
de equipe, convidados, voos, horarios, etc.
O trabalho desse profissional compreende
pré-producao até a pos-produgao e
entrega dos relatorios finals de prestacao
de contas.

Diaria 450,00 13.500,00

ASSISTENCIA DE LOGlSTICA: Contratagao
de servico especlalizado em assessorar o
trabalho do Coordenador de Loglstica
organlzando e acompanhando todas as
diretrizes. O trabalho desse profissional
compreende pré-producao até a pes-
produgao e entrega dos relatorios finals de
prestagao de contas.

Diaria 400,00 l2.000,00

COORDENACAO DE PROGRAMAQAO:
AREA OFICINAS - Contratacao de servigo
especlalizado no planejamento e execucao
da programacao das oficinas, atuando
como responsavel pela coordenaqao e
execugao de todas as atividades correlatas.
0 trabalho desse profissional compreende
pré-produgao até a pes-producao e
entrega dos relatorios finals de prestagao
de contas.

Diaria 450,00 13.500,00

COORDENACAO DE PROGRAMACAO:
AREA PALESTRAS - Contratagao de servigo
especlalizado no planejamento e execugao
da programagao das mesas, paineis e
palestras, atuando como responsavel pela
coordenagao e execui;ao de todas as
atividades correlatas. O trabalho desse
profissional compreende pré-produgao até
a pos-producao e entrega dos relatorios
finals de prestagao de contas.

Diaria 30 1 RS 400,00 12.000,00

cooRoENAc.io 05 PROGRAMACAO:
AREA MENTORIAS - Contratagao de
servigo especlalizado pelo planejamento e
gerenciamento da programagao de
mentorias, atuando como responsavel pela
coordenacao e execugao de todas as
atividades correlatas. 0 trabalho desse
profissional compreende pré-produgao até
a pés-produgao e entrega dos relatérios
finals de prestacao de contas.

Diaria 450,00 13.500,00

COORDENACAO DE CONTEUDO DA AREA
DE EXPOSICAO NO ANEXO: Contratagao de
servigo especlalizado em planejar e
coordenar o espago expografico,
montagem, desmontagem e dialogo com
os designers. O trabalho desse profissional
compreende pré—produi;ao até a pos-

Diaria 30 1 RS 450,00 13.500,00



produgao e entrega dos relatorios finals de
prestaqao de contas.

COORDENACAO DE MONTAGEM:
Contratagao de servigo especlalizado em
coordenar todas as etapas de montagem
de todas as estruturas usadas para o
evento, lnterllgar a logistica das atividades
de fornecedores e seus respectivos
cronogramas, envolvendo verlficagao de
todas as lnstalacties ao final da etapa de
pré produgao e inicio da de produgao.

Diaria 7 1 RS 500,00 RS 3500,00

ASSISTENCIA DE MONTAGEM: Contratagao
de servigo especlalizado em auxiliar na
coordenagao de todas as etapas de
montagens de todas as estruturas usadas
para o evento, na logistica das atividades
de fornecedores e seus respectivos
cronogramas, envolvendo verificagao de
todas as instalagees — ao final da etapa de
pré produgao e inicio da de produgao.

Diaria 7 3 RS 350,00 RS 1350,00

COORDENACAO DE DESMONTAGEM -
Contratacao de servlgo especlalizado em
coordenar de todas as etapas de
desmontagem de todas as estruturas
usadas para 0 evento, interllgar a logistica
das atividades de fornecedores e seus
respectivos cronogramas ao final da etapa
de produgao

Diaria 4 1 RS 500,00 RS 2.000,00

ASSlSTENClA DE DESMONTAGEM -
Contratagao de servlco especlalizado em
atribulr e auxlliar na coordenacao de todas
as etapas de desmontagens de todas as
estruturas usadas para o evento, na
loglstlca das atividades de fornecedores e
seus respectivos cronogramas, envolvendo
verificagao de todas as instalagfies ao final
da etapa de producao

Diaria 4 3 RS 350,00 as 4.200,00

RS 184.230,00

TOTAL ETAPA 01

CURADORIA DE Contrataqao
dos curadores das atividades paralelas.
Esses proflssionais sao responsaveis pela
levantamento e selegao das palestras,
oflclnas, consultorias e encontros com
investidores. Lucas Falcao e Melissa Viana

8- .1 3\iAlél§!B.T.0IAl-

Servii;o 1 2 R5 5.000,00 RS 10.000,00

PALESTRANTE LOCAL: Ana Carolina Freitas
- Tema: Blomimétlca: Somos Todos
Designers.

Cache 1 1 RS 1.500,00 RS 1500,00

PALESTRANTE LOCAL: Luis Carl05 Costa -
LNF Talks Tema: Criatividade, ferramentas
e métodos

Caché 1 1 RS 1.000,00 RS 1.000,00



PALESTRANTE LOCAL: MAIBE MAROCCOLO
- Tema: Corantes Naturals e Aplicacees
Com Foco Em Moda & Design.

Cache 1.000,00 1.000,00

PALESTRANTE 0|: PAlNEL LOCAL: Marcos
LIGOCKI Tema: Design de Narrativa
Cinematografica

Cache 5.000,00 5.000,00

PALESTRANTE LOCAL: Marlysse Case
Marajo: Tema: Quando a cidade convida:
urbanidade em Afua, llha do Marajo, Brasil.
Apresentagao do caso de Afua -PA.

Cache 1.000,00 1.000,00

PALESTRANTE LOCAL :Leonardo Marin
Tema: Estruture sua stiidio ou startup de
forma segura para atralr investidores

Cache 1.000,00 1.000,00

PALESTRANTE LOCAL: Marcos Oliveira
Tema: De Startupeiro a empreendedor
social: a tecnologia como motor para uma
mudanca social

Cache 1.000,00 1.000,00

PALESTRANTE LOCAL: Andre Froes Tema:
Pocket Venture Capital 81 Fomento:
Palestra com especialista para falar da
indiistria de Venture Capital, Cultura de
Startups, Dilema da lnovacao,
Transformacao Digital, como criar uma tese
de lnvestimento e Captacao, Nova
Economia e Capitallsmo Consciente.

Cache 5.000,00 5.000,00

PALESTRANTE LOCAL: WAGNER PACH ECO
BARJA - Curadoria, A Expografia e o Espaco
Slmbollco Do Objeto.

Cache S.O00,00 5.000,00

PALESTRANTE DE PAlNEL NACIONAL RJ:
Affonso Baeta - Tema: DESIGN DE
NARRATIVA CINEMATOGRAFICA

Cache 10.000,00 10.000,00

PALESTRANTE 05 PAlNEL
INTERNACIONAL: Carlos Arguelo - Tema:
DESIGN DE NARRATIVA
CINEMATOGRAFICA

Cache 15.000,00 1S.000,00

PALESTRANTE NACIONAL SP: Guto
Requena - Tema: Esculpindo Memoriasz
Design e Comportamento na Era Digital

Cache 15.000,00 15.000,00

PALESTRANTE NACIONAL SP: Gabriela
Mazepa - Tema: RE-ROUPA: Roupa feita de
roupa e outros trabalhos manuals

Cache 2.800,00 2.800,00

PALESTRANTE NACIONAL RS: Andressa
Gallaci - Tema: Rackeando a Droba por
dentro de uma das 10 Startup mais
conscientes do Brasil

Cache 2.l00,00 2.100,00

PALESTRANTE NACIONAL SP: Helena
Schargel - Tema: 60+ Redesenhando sua
vida

Cache 7.250,00 7250,00

PALESTRANTE NACIONAL SP: Leonardo
Gross - Tema: 0 Desing e cuidados de
sailde na era digital

Cache 3.‘/50,00 3.750,00

PALESTRANTE NACIONAL SP: Leonardo
Clueiroz (Ex-head da Apple) - Tema: A
importancla do design na experiencia do
consumidor

Cache 10.000,00 10.000,00

PALESTRANTE NACIONAL SP: Mariana
Fonseca - Tema: Blockchaln, Edicao de
DNA e lnteligencia Artificial, o que isso tem
a ver com a mlnha vida e o futuro dos
negdcios?

Cache 3.900,00 3300,00

PALESTRANTE NACIONAL GO: Marck Al-
Tema: Dados, Arte e Cidades Cache 2.000,00 2.000,00



PALESTRANTE NACIONAL RJ: Nucleoario
Bruno e Pedro Rutiman - Tema:
Biomimetica e design aplicado na natureza

Cache 1 1 RS 7.780,00 RS 7.780,00

PALESTRANTE DE PAlNEL NACIONAL SP:
Fabio Accorce - Tema: Palnel Motion
Design & Visual Effects

Cache 1 1 RS 10.000,00 RS 10.000,00

PALESTRANTE NACIONAL SP: Peter
Kronstom -Tema: Megatendencias e
Cenarios Futuros — Design, inovacao e
sustentabilidade

cache 1 1 RS 13.000,00 RS 13.000,00

PALESTRANTE NACIONAL SP: Ricardo
Figueira - Tema: A influencia da atitude
candanga no design do século 21
globalmente.

Cache 1 1 RS 7.400,00 RS 7400,00

PALESTRANTE NACIONAL SP: Ronaldo
Fraga - Tema: Tecendo hlstériasz moda
como instrumento de reaflrmacao cultural.

Cache 1 1 RS s.s00.00 RS a.s00,00

PALESTRANTE DE PAlNEL NACIONAL CTBA:
Rosangela AI'30jO - Tema: O Brasil na Rede
de Cidades Criativas da UNESCO e a
Economia Criativa

Cache 1 1 RS 2.100,00 RS 2.100,00

PALESTRANTE NACIONAL PB: Sergio Matos
- Tema: Design social e sustentavel Cache 1 1 RS 11.400,00 RS 11.400,00

PALESTRANTE NACIONAL SP: Pierre
Mantovani - Tema: case Game Cache 1 1 RS 10.000,00 RS 10.000,00

PALESTRANTE NACIONAL SP: Rogerio
Salume - Tema: case Wine Cache 1 1 RS 10.000,00 RS 10.000,00

PALESTRANTE NACIONAL SP: Luiz Evandro
- Tema: Affeter Efects Cache 1 1 RS 8.000,00 RS 8.000,00

PALESTRANTE NACIONAL RJ: Rodrigo
Saiani - Tema: o Designer grafico e a
sustentabilidade

Cache 1 1 RS 5000,00 RS 5000,00

OFICINA NACIONAL BH: ministrada por:
Lucas Verissimo e Arthur Correa Carga
horaria: 2 horas, vagas: 80 pessoas
Proposta: O WFP Pocket é baseado num
trlpé tematico que abrange Produtividade,
Felicidade e Comunicagao. O primeiro
bloco, Produtividade, discute conceltos que
relacionam as instancias tempo e energla;
criacao e manutencao de rotinas e
sistemas para a construcao de habitos;
ferramentas para gerenciamento pessoal e
profissional. O segundo bloco discute a
Felicidade sob 0 ponto de vista
neuroquimico e comportamental: porque
somos uma sociedade tao ansiosa; como
privilegiar a Felicidade sem abrir mao das
conqulstas profissionais; ferramentas para
a criacao de espacos internos e externos
mais propiclos a Felicidade. O terceiro e
Ultimo bloco apresenta ferramentas da
Comunicagaoz conceltos para gestao inter e
intrapessoal, a partir da Facllitacao de
Pessoas e Processos e da Comunicacao Nao
Violenta.

Cache 1 1 RS 7.500,00 RS 7500,00

OFICINA LOCAL: Ministrada Marlysse Case
Marajé. Carga horaria: Shs, vagas 20
pessoas. Tema: A oflcina objetiva a partir
da apresentacao e aplicagao cle estrategias
de design colaborativo iniciar o processo

Cache 1 1 RS 4800,00 RS 4800,00



de projetacao coletiva do espaco educativo
do Museu Nacional.

l
OFICINA LOCAL: Mais Tutano: um jeito
Ossobuco de contar sua histéria. Carga
horaria: 3 horas, vagas: 20 pessoas. A
Oficlna Mais Tutano surgiu da curiosidade
das pessoas que assistem ao Ossobuco em
como é possivel contar uma historia em 10
minutos capaz de gerar conexao e emocao.
Oficlna em que as pessoas poderao
experimentar como é ser um contador do
Ossobuco, tlrando proveito das técnicas
que serao ensinadas e da interacao com o
grupo formado. Para isso, os participantes,
cadastrados previamente, receberao
material grafico para auxlllar na
aprendizagem e construcao da sua
apresentacao. E uma dinamica feita por
dois moderadores, bastante participativa,
onde ha parte ludica e COl’1t80dOtéCl"llC0
juntos. A0 final, todos saem com uma
histeria mais afetiva e chela de propésito

Cache 1 1 RS 3.000,00 RS 3000,00

OFICINA LOCAL: Ossobuco BSB Design para
a sociedade carga horaria: 2 horas
O evento sera realizado em um formato
especial para o BCD. A atividade sera feita
em formato de auditério, com a
apresentacao de quatro histérias pessoais
em 10 minutos cada.
Apes as apresentacees, sera aberto um
painel com a medlacao da organizadora do
Ossobuco Heloisa Rocha, seleclonada lider
de Brasilia para o Dia Mundlal da
Criatividade em 2019.

Cache 1 1 RS 12.100,00 RS 12.100,00

OFICINA NACIONAL CTBA: Ministrada por
Rosangela Al'3l.]jO. Carga horaria 7 horas,
vagas 30 pessoas. Tema: Este curso tem a
intencao de facilitar experiéncias de
educacao ambiental no contexto do
Design, com encontros dialogados e
exposltivos, classificados em dois niveis de
aprofundamento, empregando em cada
modulo, ferramentas uteis do design
thinking. E, fol desenhado para designers,
administradores, inventores,
empreendedores da economia criativa,
produtores, gestores publlcos, gestores
culturais e artistas que buscam solucfies
sustentavels para seus produtos, servicos,
e experiencias.

Cache 1 1 RS 4.832,00 RS 4.832,00

OFICINA/LABORATORIO VR - PONTOS
TURlSTlCOS: Oficlna virtual incluido equipe
especializada, camera insta3609 para
filmagem, equipamento de captagao de
som, camera 3609 para filmagens em off,
ilha de edicao dlaria com o editor som
ambisenico, locacao de c'>culos GO +
HEADPHONE e cabeamento para exibicao
de contetidos em realidade virtual, incluido

Cache 1 1 RS 30.000,00 RS 30.000,00



produced com material de apolo. Essa
oficina tem 8 horas de duracao, 25 vagas e
como resultado teremos 1 local turlsticos
do DF filmados 360 como contefldo de
realidade virtual.

OFICINA ESPACO MAKER - oficina para
preparagao de arquivos/projetos de
fabricacao 3D por fiamento (FFF, FDM,
Slit], serao 8 horas de oficlnas, com 20
vagas, sendo um total de duas turmas (16
horas de oficinas, com 40 vagas].

Cache RS 10.000,00 10.000,00

OFICINA DESCOBERTA - Mlnlstrado por
Henrique Guimaraes, com carga horaria de
04 horas, 30 vagas com o foco de
empreendedores que querem apreender a
investir na modalidade de startup, baseado
nos prlncipio de Steve Blank.

Cache RS 15.000,00 15.000,00

Oficlna HACKATHON - com carga horario
de 04 horas, 40 vagas, com a proposta de
fortalecer a comunldade ao estimular a
participacao de pessoas com habllidades
relevantes e que causem impacto positivo
no dla a dla das pessoas e da sociedade.
Principals objetivos: Conectar talentos,
Criar area de estudo e pesquisa, Fortalecer
Parcerlas, Desenvolver novos mentores,
Solucees com impacto social.

Cache RS 15.000,00 15.000,00

PAINEL "Lideranca Femlnina": Mesa de
Debate com 4 llderancas empreendedores
feminlnas para discutir os desafios das
mulheres em cargos de Iideranca e elucidar
como as mulheres podem explorar suas
competencies (natas) para chegar aos
cargos mais altos das empresas.

Cache RS 1S.000,00 15.000,00

MENTORIA Napking Talk - PARA
DESIGNERS
- Objetivo
Capacitar designers para novas visees,
mindsets e atividades.
Conectar pessoas e formar redes. - Talkers
e Temas
Designers seniores e disruptivos e
profissionals em especialidades
importantes para o desenvolvimento
profissional de designers capazes de gerar
e capturar mais valor para a sociedade e a
economia. - Capacidade
96 napkers da economia criativa
- ESpEClflC3l;OE5
4 sessiies
7 talkers/mesas
3 horas de duracao

Cache RS 5.000,00 5.000,00



MENTORIA Napklng Talk - PARA
EMPRESARIOS
- Objetivo
Auxiliar empresarios e empreendedores
com solucdes de design
Conectar demanda a oferta de design
- Talkers e Temas
Designers seniores, empreendedores
criativos e inovadores com mentalldade e
abordagens de design, industria 4.0, agile e
enxuto capazes de aconselhar
empreendedores a alavancarem seus
negdcios. - Capacidade
96 napkers empresarios e empreendedores
- Especlflcacfies
4 sessfies
7 talkers/mesas
3 horas de duracao

Cache 1 1 RS 5.000,00 RS 5.000,00

MENTORIA BCD: realizar o trabalho de
mentoria para orientar startups,
estudantes e proflssionais de design e
arquitetura participantes do evento. A
mentoria é uma oportunidade de trocas,
de compartilhamento de novos
conhecimentos e insights para 0
aprendizado, tomadas de decisfies e
realizagao de acfies que possam beneficiar
uma empresa, independente do seu porte.

_. Servlco 1 1 RS 15.000,00Serao 12 mentores especialistas nas areas
de gestao empresarial, modelagem de
negéclos, planejamento financelro,
contabil, juridica, recursos humanos,
processos, logistica, marketing, marketing
digital, empreendedorismo social e
inovacao.
As mentorias serao individuals com a
duracao de 20 minutos. com capacidade
para 250 vagas.

RS 15.000,00

MOSTRA DE CU RTA METRAGENS -
Licenclamento de filmes Licenclamento 5 1 RS 450,00 RS 2.250,00

MOSTRA DE VIDEOCLIPS - Licenclamento
de videos

TOTAL ETAPA 02
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ASSESSORIA DE IMPRENSA E
COMUNICACAO
Prestacao cle servicos de:
- Promocao do relacionamento com a
imprensa, fazendo o intercambio entre os
jornalistas e os organlzadores e os meios
de comunicacao, local, nacional e
internacional.
- Servlco de PRESS RELEASE: elaboracao de
releases com textos informativos
divulgados por assessorias de imprensa
para lnformar, anunclar, contestar,
esclarecer ou responder a midia sobre
algum fato que envolva 0 assessorado;
- Preparar pré pautas para entrevistas e
balancos da agenda;
- Crlacao de mailing List, para envla
comunicados, notas, credenciais com o
propésito de incentivar a publicacao de
determinada informacao.
- Agendarl Acompanhar entrevistas dos
responsaveis pelo projeto e do co-
realizador com os meios de comunicacao;
- Preparar clipping impresso e on-line,
valoracao de midia e relatorio final de
midia espontanea para relatorio de
prestacao de contas.

Servico 1 1 RS 1S.900,00 RS 15.900,00

SERVICO DE CRIACAO: Desenvolvimento
da logomarca do evento e aplicacees,
campanha para veiculacao nas midias. Arte
para midias impressas, jornals e revistas,
arte para as midias urbanas. Producao de
video para midias outdoor.

Servico 1 1 RS 8.500,00 RS 8.500,00

REDES SOCIAIS: Planejamento, criacao de
conteiiido e criacao de cards para as redes
sociais. Captacao e Edicao de Video:
Criacao e captagao de cinco videos, antes e
durante o evento do BCDesign para as
redes sociais. Cobertura realtime:
Producao de contetido audiovisual, com
smartphone para redes sociais durante a
reallzacao da mostra e do evento;
Relacionamento (CRM): Responder e criar
engajamento através dos comentarios das
redes sociais. Gestao de Mldla Digital:
Planejamento de midia para Facebook,
lnstagram e Google Adwords.
lmpulsionamento de R$4.000,00 para
Facebook e R$4.000,00 para lnstagram.

Servico 1 1 RS 15.000,00 RS 15.000,00

CRIACAO DE PODCAST: A realizacao
fornecimento de servicos/produtos
necessaries a producao de audio de
encontro entre host,/hostess e convidado
para podcast. Preve a gravacao do audio de
até 03 (tresl encontros durante um periodo
de até 4 horas, para gravacao de 06 (cinco)
podcasts.

Servico 1 1 RS 3.000,00 RS 3.000,00



MANUTENCAO DO SITE: Manutencao do
conteiido com 0 CMS Wordpress;
Contagem regressiva para a data do
evento; Secao de pré-cadastro, onde esses
podem ser vistos através do painel de
administracao do site; Secao de
palestrantes e curadores do evento; Opcao
de cadastro para newsletter. Publicagao de
noticias e informacees do evento; Relatorio
do quantitatlvo de inscritos; Relatorio de
acesso e navegacao final.

Servico 1 1 RS 7000,00 RS 7.000,00

LEDWAVE / FLAG
:EMPENA BOULEVARD live
Espaco mosalco: 4 marcas em patchwork
com 1.440 inserciies/dla/marca.
Formato: Video 15"
Periodo: 5 dias
Total de inser<;6es: 7.200
- Espago Full: 1.125 m2 de painel de LED.
Entrada exclusiva com 152
insercees/dla/marca.
Formato: Video de 30”

- Periodo: 5 dias
Total de insergfiesz 760 inserc6es no
peflodo

Servlco 1 1 RS 15.000,00 RS 15.000,00

PAINEIS DE LED: Via EPTT, DF 007, Lago
Norte; DF 025, acesso Ponte Honestino
Guimaraes, Lago Sul. lnsercfies VT 15".
10.800 insercfies compradas e 3.960
inserciies bonificadas por painel,14.760/
painel no total. Total nos 2 paineis é de
29.520 insercees.

Servico 6.000,00 R$ 6.000,00

PROJETO DE ARQUITETURA: Contratacao
de servico especlalizado em elaboracao do
projeto de montagem do evento para
todas as areas, considerando a contratacao
para a execucao de projeto de alta
complexidade.

Servico 17.200,00 R$ 17.200,00

PROJETO 3D: Contratacao de empresa
especializada na criacao do projeto 3D,
planta baixa dos espacos, modula<;6es em
3D (entregue em Laminas)

Servico 4.800,00 RS 4.800,00

REGISTRO FOTOGRAFO (com EDICAO) -
Profissional capacitado com equipamento
digital profissional, realizando cobertura
fotografica com qualidade jornalistica
editada e tratada, imagens de montagem e
desmontagens de estruturas para
prestagao de contas do evento, devendo
ser entregue em material digital.

Diaria 650,00 R5 2.600,00

SERVlC0 FILMAGEM: Prestacao de servico
de registro vldeografico, com entrega de
material editado para comprovacfies de
divulgacao.

Diaria 1.500,00 R$ 3.000,00

CREDENCIAMENTO: Servigo de
credenclamento com 10 estagijes por dla,
para até 12 horas de trabalho por dla, para
4 dias, incluido equipamentos e um
coordenador, cada estacao consiste em 1
computador, 1 impressora termica para
impressao de etlquetas aos crachas.

Servico 15.000,00 RS 15.000,00



SlSTEMA DE so~oR|zAcAo - AUDITORIO
PRlNClPAL contendo: 06 CAIXAS FZ 108
COM; TRIPES, 01 sua F2, 02 CAIXAS
FRONTAIS FZ 102; 01 MESA DE AUDIO 01v;
0s MICROFDNES sE|v| FIO DE MAO; 02
HEAD SET

Diaria RS 21.600,00

SISTEMA DE ILUMINACAO - AUDITORIO
PRINCIPAL contendo:
02 TORRES LATERAIS; 0s FRESNEL 1K; 04
ELIPSOIDAL; 24 PAR LED; os RIBALTAS
01 MESA DE Luz 1s REFLETORES PAR LED
PARA LUZ CENICA DO AUDITORIO

Diaria R$ 15.200,00

SISTEMA DE LED: 01 PAINEL DE LED P3
ABSEN 1,0x3,20; 02 NOTEBOOKS; 01
KRAMER; 01 TV MONITOR 42" PARA
PALCO; 01 PASSADOR SLIDE; EQUIPE
TECNICA.

Diaria R5 20800.00

SISTEMA DE SONORIZACAO E PROJECAO
PARA MOSTRA DE CINEMA - AU DITORIO 2
01 SISTEMA DE SOM COM SUBWOOFER,
DISTRIBUICAO DE 00 CAIXAS QSC K8
COM 02 sua FZ
01 MESA DE AUDIO 01v
01 MICROFONE SEM FIO
01 PROJETOR 10000 ANSI LASER RZ 970
01 NOTEBOOK
01 KRAMER
01 PREVIEW
EQUIPE TECNICA

Diaria RS 11.476,00

TOTENS DE ENERGIA SOLAR: Locacao de
15 totens outdoor, alimentados por
energla solar, para sinalizagao do evento
com exibicao da da Brasilia o Novo Olhar
do Turismo

Diaria R$ 139.500,00

Link dedicado de Internet com velocidade
minima de 10 megas para os
computadores do credenciamento e dos
palestrantes durante 6 (seis dias)
Contratacao de empresa especializada na
prestacao de servicos de organizacao de
eventos, os servlcos abrangem
planejamento operaclonal, organizacao,
execucao, acompanhamento e
fornecimento de bens, infraestrutura e
apoio logistico, prover recursos técnicos,
materials e humanos necessarios ao
atendimento de demandas.

Servlco 1 RS 21.000,00 R$ 21.000,00

ATERRAMENTO ESTRUTURAS: Servigo de
fornecimento e instalacao de servico de
ponto de aterramento para estruturas
diversos, incluindo montagem, transporte,
RRT, manutencao e desmontagem.

Unidade 1 RS 240,00 R5 5760,00

ATERRAMENTO CREDENCIAMENTO:
Senrico de fornecimento e instalacao de
service de ponto de aterramento para
estruturas do credenciamento, incluindo
montagem, transporte, RRT, manutencao
desmontagem.

Unidade 1 RS 600,00 RS 600,00

ILUMINACAO AREA DE FOOD TRUCK:
Prestacao de servico de iluminagao com o
fornecimento de 08 pontos de luz,
cabeamento necessario, equipe tecnica,

Unidade 1 RS 120,00 RS 960,00



incluindo transporte do material,
montagem, manutengao e desmontagem.

ILUMINACAO DA AREA DE
CREDENCIAMENTO: prestacao de servico
de iluminacao com o fornecimento de 02
pontos, , cabeamento necessario, equipe
tecnica, incluindo transporte do material,
montagem, manutengao e desmontagem.

Unidade 1RS 700,00 700.00

ILUMINACAO DA AREA DO AMBIENTE
EXTERNO: Prestacao de servico de
iluminacao com o fornecimento de 20
pontos de luz, cabeamento necessario,
equipe tecnica, incluindo transporte do
material, montagem, manutengao e
desmontagem.

Unidade lRS 120,00 2.400,00

GERADORES - Locacao de gerador 180 kva
com funcionamento em paralelo, para area
cle food trucks, incluindo cabeamento de
70 metros, montagem, transporte, RRT,
manutencao e desmontagem.

Diaria 2R$ l.700,00 17.000,00

ALAMBRADO: Locagao de alambrados
modular de 2x1 m metalico tubular fixos ao
solo com 1,2 m de altura. 0 servico lnclui
transporte, montagem e instalacao.

ML 1RS 6,00 1.800,00

SALA PARA CREDENCIAMENTO - Locacao
de estrutura 7,00 X 4,00 em soldem com
fechamento em MDF, revestldo
internamente com tecldo, ar condiclonado,
instalacfie elétrlcas e iluminagao, cobertura
e acabamentos, com duas portas de
acesso.

Diaria 1RS 1.800,00 l0.800,00

PISO PARA AREA DO CREDENCIAMENTO:
Locagao de 28 m2 de piso estruturado de
aluminio com vidro, com rampas nos dois
acessos. 0 servico, lnclui transporte,
montagens e instalacfies.

Diaria 1RS 700,00 4.200,00

FACHADA PARA ENTRADA DO
CREDENCIAMENTO - Cenografia da
entrada do evento. Estrutura em Iona
impressa com soldem e MDF com afixagao
adaptada para area que nao permite
perfuracao do solo. O Servico lnclui
montagem, desmontagem e transporte.

Servico 1R$ 7.580,00 7580,00

BALCOES PARA CREDENCIAMENTO -
locacao de estrutura em soldem, Iona e
fechamento no tamanho 3,00 x 0,50 x 1,10
para balciies onde serao instalados os
equipamentos do credenciamento

Diaria ZRS 580,00 6960,00

SALA PARA IMPRENSA - Locacao de
estrutura 4,00 X 4,00 em soldem com
fechamento em paineis de MDF e vidro,
com Ar- condiclonado, cobertura e
acabamento, com 01 porta de acesso,
lnstalacfaes elétrlcas e lluminacao. O
servico, lnclui transporte, montagens e
instalacfies.

Diaria 1RS 1.200,00 7.200,00

PISO PARA SALA DE IMPRENSA: Locacao
de 16 m2 de piso estruturado de aluminio
com vidro, com rampas para o acesso a

Diaria lRS 400,00 1400,00



entrada. 0 servico, lnclui transporte,
montagens e instalacfies.

MOBILIARIO PARA SALA DE IMPRENSA:
Locacao de mobiliario para sala de
imprensa contendo: 06 mesas de sodem
1,20x0,50 e 10 cadeiras chalés brancas. O
servlco lnclui transporte, montagem e
lnstalacao.

Diaria 1RS 310,00 RS 1.860,00

CENOGRAFIA LOUGE ENTRADA - 100m2 de
carpete forracao colorido e 01 Palnel para
embutir a TV com programacao. O servico
lnclui transporte, montagem e instalacao.

Servico 1RS 3.500.00 RS 3500,00

IMPRESSAO EM ADESIVO PARA LOUGE
ENTRADA - impressao de adesivo com
transporte e instalacao no local.

M2 1RS 89,00 R$ 4.450,00

MOBILIARIO PARA LOUNGE ENTRADA:
Locacao de mobiliario para o lounge de
entrada, contendo: 03 carregadores de
ce|ular;01l|ha de ilha de puff meia lua
redonda; 04 puffs grande quadrado laranja
80x80; 02 recamier; 05 plantas
ornamentais. O servico lnclui transporte,
montagem e instalacao.

Diaria 1RS 740,00 RS 4.-440,00

CENOGRAFIA PISO SUPERIOR DO ANEXO -
200m2 de carpete forracao, pintura do
espaco na cor branca, 12 pontos de energla
para o espaco, painel para embutir tv de
programacao. O servlco, inclui transporte,
montagens e instalacfies.

Servico 1R$ 8.400,00 RS 8.400,00

MOBILIARIO PISO SUPERIOR D0 ANEXO:
Locacao de mobiliario para cenografia
contendo: 24 CAIXAS DISPLAY - Caixas
fabricadas em compensado e laminadas
com Formica PVC. Serao feitas nas
seguintes medldas: 80 x 80 x 110 cm e 40 x
40 X 40cm; 12 ESTRUTURA METALICA:
Estruturas fabricadas em metalon cuja
finalidade é servir de suporte e organizador
das caixas de madeira. Serao estruturas
soldadas e pintadas nas cores laranja,
amarelo e Branco. As medidas serao: 220 x
80 x 80 cm e 110 x 80 x 80cm; 26 BANCOS:
Banquetas de metal sem encosto tipo
banco. Fabrlcadas em chapa metalica e
tubo calandrado, nas cores Laranja,
Amarelo, Branco e Azul; 60 PLANTAS:
Plantas decoratlvas naturals de acordo com
disponibilidade no mercado. Serao
utilizadas na decoracao e ambientacao do
cenario; 09 CACHEPOS: Sao extruturas
pendentes fabricadas em compensado e
lamlnada em formica de PVC. Serao feitas
nas medidas: 150 x 15 x 13cm. Servirao de
base para a amblentacao do cenario
compondo com as plantas; 01 BALCAO DO
CAIXA: Balcao inteiramente fabricado em
compensado e laminado em formica de
PVC. Servira como base para a operacao do
caixa e como display para venda de
mercadorias. Medidas 120 x 100 x 40cm;
06 MESINHAS DA ESCADA: Mesas de cafe

Diaria 6 1 RS 9.780,00 RS 58.680,00



inteiramente fabricado em compensado e
laminado em formica de PVC. Servira como
apoio para a operacao do cafe. Sera fixada
diretamente na parede. Nao tera pés e
suas medidas serao: 60 x 50 x35cm; 01 BCD
(LOGO PAREDE): Tres Letras caixa B - C - D
fabricadas em metalon dobrado na forma
da letra. Com com altura de 120cm cada e
profundidade de 3cm. Servirao como apoio
para decoracao compondo com plantas; 06
Gazebos; 06 balcdes; 06 mesas barista
redondas e 24 cadeiras baristas madelra e
05 carregadores de celular. O servico inclui
transporte, montagem e instalacao.

100
IMPRESSAO EM ADESIVO PARA PISO
SUPERIOR ANEXO - impressao de adesivo
com transporte e instalacao no local.

m2 1RS 89,00 R$ 15.130,00

101

MOBILIARIO PISO INFERIOR DO ANEXO:
Locacao de mobiliario para o Espaco
Maker, contendo: 21 bancadas (1,50m x
0,S0cm) em soldem com lona; 25 cadeiras;
05 bancadas (2,50m X 0,50cm) em soldem
com lona; 05 cubos de metalon de 1,00m e
05 cubos de metalon de 0,70cm. 0 servico,
lnclui transporte, montagens e lnstalacfies.

Diaria 1R$ 790.00 R5 4.740,00

102

CENOGRAFIA SALA MENTORIAS - 85 m2 de
piso em compensado laminado, 12 pontos
de energla, S0m2 de paredes pintada em
cor branca para fechamento do ambiente,
iluminacao com 6 spot simples com
lampada de par led.

Servico 1RS 12.300,00 RS 12.300,00

103

MOBILIARIO SALA MENTORIAS: Locacao
de mobiliario para sala de mentorias,
contendo 11 mesas plenarias de 1,20m; 01
mesa plenaria de 2m e 38 cadeiras formiga
branca. O servigo, inclui transporte,
montagens e lnstalagfies.

Diaria 1RS 1200,00 RS 7200,00

104

CENOGRAFIA SALA OFICINAS - Pintura do
espaco, 15 pontos de energla, estrutura em
soldem com lona (7,00 x 3.00m) para a tela
de projecao. 0 servico inclui transporte
montagem e instalagfies.

Servico 1R$ 8.500,00 RS 8.500,00

105

MOBILIARIO SALA OFICINAS: Locacao de
mobiliario para sala de oficinas contendo:
15 mesas plenaria 2,00m; 43 poltrona
bramo branca; 01 mesa Mesas de Sodem

Diaria 1RS 1.950,00 RS 11.700,00



2m para area técnica. O servico, inclui
transporte, montagens e instalacfnes.

IMPRESSAO EM ADESlVO PARA SALA
OFICINAS: impressao de adesivo com
transporte e instalacao no local.

M2 36 89.00 3.204,00

CENOGRAFIA AUDITORIO 1 - 1s pontos de
energla, 01 paineis para Tvs de
programacao, 02 estrutura em Soldem com
lona [20 m2 cada) para dar acabamento
aos paineis de leds. 0 servigo inclui
transporte montagem e instalacfies.

Servico 1 3734,00 3734,00

IMPRESSAO EM ADESIVO PARA
AUDITORIO 1 (700 PAS) - impressao de
adesivo com transporte e instalacao no
local.

M2 57 89,00 5.073,00

lMPRESSAO EM ADESIVO EM PS PARA
AUDITORIO 1 (700 PAS) - impressao de
adesivo instalado em PS, com transporte e
instalacao no local.

M2 7 110,00 770,00

MOBILIARIO PARA AUDITORIO 01:
Locacao de mobiliario para auditerlo 01,
contendo 10 carregador de celular; 02
pililpitos; 18 puff 40cmx40cm; 04 poltronas
Florence e 03 mesas de apoio lateral. O
servico, inclui transporte, montagens e
instalagdes.

Diaria 6 980,00 5.880,00

CENOGRAFIA PARA AUDITORIO 2 - Pintura
do espago, 15 pontos de energla, estrutura
em soldem com lona (10,00 x 3,00m) para
a tela de projecao. O servico lnclui
transporte montagem e instalacees.

Servico 1 6.200,00 6200,00

IMPRESSAO EM ADESIVO EM PS PARA
AUDITORIO 2- impressao de adesivo
instalado em PS, com transporte e

M2 3 89,00 267,00

CENOGRAFIA PARA FOYER AUDITORIOS
(AREA ESTANDES) - Pintura do espac 40
m2 de estrutura em soldem com lona para
paredes com lluminagao de haste. 07
estruturas em lona com soldem para
balcees (1,50 x 0,50 x 1,00), 60 m2 de
carpete forracao, 08 pontos de energla. O
servico inclui transporte montagem e
instalaciies.

instalagao no local.

0|

Servico 1 12.340,00 12.340,00

IMPRESSAO EM ADESIVO PARA FOYER
AUDITORIOS - impressao de adesivo com
transporte e instalacao no local.

M2 80 89,00 7.120,00

CAMISETA: Camisetas de malha, manha
curta, tamanhos P,M,G com impressao na
frente e nas costas em 4 cores, com 03
cores de malha.

Unidade 90 35,00 3.150,00

CRACHA PARA CREDENCIAMENTO: T0dOS
os participantes do evento receberao
crachas, durante o credenciamento. Faram
a retirada da etiqueta com seu nome, nas
maquinas de credenciamento e receberao
um cracha que utilizarao durante todo
evento, pols cada atividade é monitorada
por cédigos de barra, para sabermos quem
partlcipou de cada atividade. O Cracha sera

Unidade 3500 4,00 14.000,00



10x12cm, Couche 180 - 4 cores frente,
com acabamento cracha (furo e corda)

117

CARREGADOR - Profisslonais responsaveis
pelo carregamento de cargas na montagem
(2 dias], durante o evento (4 dias), e na
desmontagem (1 dla), com diaria de 10h.

Diaria 180,00 RS 2.160,00

AUXILIAR DE LIMPEZA - Apoio para

material incluso e diarias de 12h.
118 servicos gerais auxillares de limpeza com Diaria 220,00 RS 2.640,00

SEGURANCA - Fornecimento de locaca

seguranca de show em area especifica
eventos, uniformizado com camiseta e

119 identificacao da empresa, com carga

de Seguranga P0iJilC8 ou Orgao
equivalente, conforme previsto no art.

Junho de 1983.

O8

de prestacao de servicos de mao de obra
de Seguranca Desarmada, para atuar como

de

horaria de 12h, Com registro na Secretaria

14
c/c art. 20 da Lei n‘! Lei N9 7.102, de 20 de

Diaria 6 RS 250,00 R5 10.500,00

servicos de mao de obra de Seguranca
Patrimonial, para atuar como guarda

previsto no art. 14 c/c art. 20 da Lei n9
N9 7.102, de 20 de Junho de 1983.

SEGURANcA PATRIMONIAL - NOTURNO -
Fornecimento de locacao e de prestacao de

patrimonial em érea especifica do evento,
120 uniformizado com camiseta e identificacao

da empresa, com carga horaria de 12h,
com registro na Secretaria de Seguranca
Piiblica ou Orgao equivalente, conforme

Lei

Diaria 210,00 RS 7.350,00

BRlGADlSTA: Profissionals responsavel

121 . . .Esse profissional atende tambem as

durante a producao do evento.

S

pelo pronto atendimento ao ptiblico no
caso de emergencias com diaria de 12h.

equlpes de montagem e desmontagem

Diaria 230,00 RS 2.760,00

RECEPCIONISTA - Prestacao de servico

eventos, credenciamento, controle de221 listas de presencas e atendimento de

10 horas.

de
profissional quallficado em recepcao em

publico em geral, com a carga horario de

Diaria/pessoa 280,00 RS 22.400,00

AMBULANCIA (UTE - MOVEL) -
Contratacao de Servico de Ambulancia

e transporte de paciente que nao

123 simples e com risco de vida conhecido
atendimento pré-hospitalar de pacient
com risco de vida desconhecido, nao

intervencao médica no local e/ou dura
transporte ate o servico de destino.

UTE
Mdvel - Veiculo destinado ao atendimento

apresentam risco de vida, para remocoes
E 30

ES

classiflcado com potencial de necessitar de
nte

Diaria 1.650,00 RS 6.600,00

TOTAL ETAPA 03 R$ 6s7.9s4,00



Realizacao do evento de acordo com 0
RS planejamento executado nas etapas

COHLEIS.

1 $. - - 1 R -- anteriores e confeccao de prestacao de
RS -

TOTAL ETAPA 04
Rs _

TOTAL GERAL (ETAPAS 1 + 2 + 3 + 4)
R$
1.199.17s,oo

PLANO DE APLICACAO
CODIGO Especiflcacao Total

33.90.39 META 1 - Realizacao da Mostra 2 Brasilia Capital do Design e atividades paralelas RS 1.199.776,00

TOTAL RS 1.199.776,00

CRONOGRAMA FiSlCO FINANCEIRO

ETAPA VALOR

PRAZO PARA
REPASSE DO
RECURSO

Contratacao de Servico Especializado 184.230,00 13 de agosto de 2019

Contratacao de RH Especializado 347.562,00 13 de agosto de 2019

Contratacao de fornecedores — servicos, insumos e equipamentos 667.984,00 13 de agosto de 2019

Realizacao do evento e Prestacao de Contas Nao se aplica

TOTAL 1.199.776,00

O presente Plano de Trabalho nao apresenta rubrica de encargos recolhidos, pols os mesmos sao de
competencia das empresas contratadas e detentoras da execucao do projeto em analise. Na fase de
prestacao de contas as notas fiscais serao encaminhadas de acordo com o Decreto 37.843 de 13 de
dezembro de 2016. Em hipotese alguma havera pagamento via RPA, esta sim haveria previsao de
recolhimento de encargo. De acordo com 0 Art. 28. do Decreto 37.843 13 de dezembro de 2016, no que

refere-se aos itens V e Vl, esclarecemos:

V - lnformamos que toda a mao de obra contratada sera via prestacao de servicos, atraves de contrato
temporarlo e emissao de nota fiscal, nao havendo nenhuma responsabilidade sobre os valores de tributos e
encargos cobrados para a empresa contratante. Por nao existir contratacao via CLT e RPA nao temos
previsao de encargos e tributos sociais e trabalhistas.

Vl - Conforme citado acima, por se tratar de contratacees via pessoa jurldica nao ha nenhum tipo de valor
rescisorio e trabalhista a ser pago no final do projeto.

Ressaltamos também que, conforme detalhado nas planilhas orcamentarias enviadas todas as receitas do
projeto serao integralmente destinadas ao custeio do projeto BRASlLlA CRIATIVA demonstrando um
beneficio para o Estado, pols nao havera lucro algum para o lnstituto de Terceiro Setor — ITS, com a
organlzacao do evento, ocasiao em que, havendo recursos excedentes, esses serao transpassados aos
cofres do Distrito Federal, em sua integralidade.

8. DECLARAQAO



Na qualidade de representante legal do Convenente, declaramos, para fins de prova junto a Secretaria de
Estado do Esporte, Turismo e Lazar do Distrito Federal, para efeitos e sob as penas da Lei, que lnexiste
qualquer débito ou mora ou situacao de inadimplencia com o Tesouro do Distrito Federal ou qualquer
drgao ou entidade da admlnistracao ptiblica do Distrito Federal, que impeca a transferencia de recursos
orlundos de dotacdes consignadas nos orcamentos do Distrito Federal, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferlmento
mi

Brasilia, 02 de julho de 2019.

Eduar o Cabral

Presidente do lnstituto Terceiro Setor

APROVACAO PELA CONCEDENTE

Aprovo o presente Plano de Trabalho

Brasilia, i I

Concedente


