
       ANEXO I 

  

PLANO DE TRABALHO 

Razão Social: Instituto Latinoamerica para o Desenvolvimento da Educação, Arte, Ciência e Cultura 

CNPJ: 04.516.087/0001-05 

Endereço: SCRL 704 Bloco A Loja 15  

Cidade: Brasília Bairro: Asa Norte UF: DF CEP: 70730-531 

Telefone (DDD): (61) 3328-5055 Telefone (DDD): (61) 9 8218-7300 

E-mail da OSC: ila@ila.art.br  Site da OSC: www.il.art.br  

Representante Legal (Dirigente): Atanagildo Brandolt de Brandolt 

Cargo do Representante Legal: Presidente 

 

CPF: 237.376.030-49 

 

 

RG/Órgão Expedidor: 1017538057 / SSP-RS 

  

Endereço do Representante Legal: Condomínio Ouro Vermelho II – Quadra 16 – Casa 2 – Fase 1 – Jardim 

Botânico – Brasília/DF – CEP: 71.680-385 

  

Telefone (DDD): (61) 3302-2232 Telefone (DDD): (61) 9 9965-2009 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Paula Melo  

Função na parceria: Coordenadora Administrativa e Financeira 

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR: 2298758 – SSP/DF CPF: 723.457.130-20 

Telefone (DDD): (61) 3328-5055 Telefone (DDD): (61) 9 8218-7300 

Email do Responsável: ila@ila.art.br  

  

1.1 DADOS DO PROJETO 

Título do Projeto: BrasilArte  

Valor do Projeto: R$ 99.960,83 

Local de realização: SESC 504 Sul (formato online) 

Período de Execução:   Início: 31/12/20 Término: 05/03/21 

Enquadramento:        Educacional (   )                       Participativo ( X  )                     Auto Rendimento (   ) 

Valor total do projeto R$ (extenso): Cem mil reais 

Previsão de Atendimento: Em torno de 100 mil visualizações em todo o pais através do canal youtube e 

demais redes sociais 

Previsão de público direto: Em torno de 40 mil pessoas  

Previsão de Beneficiários direto e indireto:  

Público direto: Cadeia criativa e cadeia produtiva local e nacional. 

Público Indireto: Espera-se a participação de um público bastante diverso, em torno de 60 mil, de classe social de A a D; 

com nível de escolaridade do básico ao superior; de ambos os sexos; crianças e suas famílias, jovens estudantes, pessoas na 
terceira idade; moradores de todas as regiões do país. 

1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE (Experiências na área, parcerias anteriores) 

O Instituto Latinoamerica é uma OSCIP nº 08071.002923/2012-16, sem fins lucrativos, com sede em Brasília fundado em 20 de 

junho de 2001, que tem dentre seus objetivos: promover, coordenar e executar ações, desenvolver projetos e programas nas 

mailto:ila@ila.art.br
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áreas da educação, das artes, das ciências, da produção cultural, científica e tecnológica, voltando suas ações para o 

desenvolvimento cultural; ampliando o conhecimento através de programas que utilizam como base a pedagogia audiovisual 

para a capacitação popular. 

O Instituto tem larga experiência com a realização de grandes eventos nacionais como a Feira da Agricultura Familiar – Brasil 

Rural Contemporâneo em Brasília e Rio de Janeiro; Operação Arco Verde, na Amazônia Legal; e participação em eventos 

internacionais de promoção da imagem brasileira em temas de alta relevância social, cultural e ambiental. O Instituto 

Latinoamerica realiza eventos culturais no Distrito Federal e no Entorno, como cinema itinerante ao ar livre, apresentação de 

orquestras de violeiros de Goiás, difusão da literatura regional em feiras do livro do DF e GO e promoção cultural na Feira do 

Troca de Olhos D’Água em Alexânia. A equipe do projeto tem larga experiência em projetos nacionais e locais, com a 

organização e coordenação de Feiras do Livro de Brasília, FELIB Itinerante 1ª Edição e o FELIB Ed. Online,  Festival Literário 

Histórias na Sua Casa e recentemente a Feira Cultural de Planaltina/DF, atualmente está em execução o projeto Memória Viva 

– Eco história do Planalto Central (web serie em 5 capítulos) e o projeto Ver e Fazer Cinema – Ano II, estes dois em Termo de 

Fomento firmado com o Ministério do Turismo através da Secretaria Especial da Cultura. 

 2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

O Projeto BrasilArte tem o objetivo de promover, fomentar e desenvolver uma agenda turística que abrange a pluralidade cultural 

das 5 regiões do Brasil através das manifestações artísticas, tendo Brasília como polo agregador. Baseado nos fortes laços que 

a população do Distrito Federal tem com as regiões do país justamente por sua miscigenação cultural e por estarem em sua 

maioria agrupadas em nossa capital, o BrasilArte propõem incentivar e dar maior visibilidade aos artistas da cidade, artesãos 

através das expressões culturais aqui manifestadas e dos saberes que identificam a singularidade de  Brasília como vitrine 

artística e cultural gerando e fomentando o turismo através dessas expressões aqui agrupadas seja na música, dança, teatro e 

artesanato, outras linguagens artísticas além de oficinas criativas e formativas.  

O projeto pretende com essas ações gerar a identificação do expectador com a junção da sua cultura e as expressões culturais 

e patrimoniais de Brasília despertando o desejo de ter Brasília como seu destino turístico, conhecer as suas riquezas naturais 

específicas do cerrado, sua arquitetura, seu turismo cívico e sua linguagem artística e cultural de forte interesse turístico.  

O Festival BrasilArte foi concebido para a modalidade presencial com o objetivo de divulgar e potencializar o turismo criativo, os 

produtos culturais, a culinária aqui desenvolvidos pela pluralidade expressa por cada cidadão que aqui vive e traz em sua 

identidade expressões da sua cultura regional. Com a impossibilidade imposta pela crise sanitária que o mundo enfrenta e 

pensando em uma forma de executar, fomentar para que a cadeira criativa e produtiva do Distrito Federal se movimente gerando 

renda e atrativo turístico optamos em realizar o festival no formato online contribuindo na divulgação de Brasília como Patrimônio 

Mundial da Humanidade de forma nacional e internacional. A programação contemplará lives musicais, apresentações de teatro 

e dança, oficinas de ilustração sobre a flora e fauna do cerrado, artesanato com artesãos cadastrados na SETUR, mamulengo 

e produção de instrumentos musicais produzidos por artesãos da cidade. Todas as atividades serão em formato online nas 

plataformas digitais do Youtube e Facebook, atingindo assim um maior número de expectadores 

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

Realização do Festival BrasilArte – Edição Online entre os dias 04 a 22 de fevereiro de 2021 no formato online, contribuindo 
para o despertar do público das 5 regiões do país para  o potencial turístico e cultural com foco na produtividade criativa e 
artística de Brasília.  

2.2 JUSTIFICATIVA DO PROJETO  



Em todo o mundo passamos por uma grande crise com o COVID-19, muitos trabalhadores informais sem condições de trabalho, 

muitos artistas tiveram seus shows cancelados ou adiados, artistas de pequeno porte foram bem mais atingidos, haja vista que 

as casas de shows, bares e eventos com público estão fechados devido à pandemia.  

Pensando nisso o Festival BrasilArte – Edição Online, nasce da necessidade de estabelecer um conjunto de ações culturais que 

envolva a riqueza da cultura popular da região do Distrito Federal e entorno, tendo Brasília como o eixo central. 

O presente projeto se justifica do ponto de vista do interesse público, artístico, turístico e social na medida que a 

política de turismo do Distrito Federal está voltada para discriminar o turismo como atividade que contribui para o 

desenvolvimento sócio-economico e sócio-cultural. Um projeto que busca conhecer, divulgar e fortalecer as riquezas 

turísticas e culturais de cada região do país e que fortaleça Brasília como a capital do turismo por sua pluralidade 

cultural, através das manifestações artísticas e culturais, sendo o polo agregador multicultural.  Promovendo a 

inclusão social, geração de emprego e renda oriundo das atividades formativas desenvolvidas através das oficinas 

de artesanato.    

 

Em função de pandemia que estamos vivendo, o Festival BrasilArte será totalmente online com lives musicais e apresentações 

de dança e gravação das atividades de oficinas criativas de artesanato, ilustração, produção de instrumentos musicais e teatro 

de mamulengo. Adotaremos todas as medidas de higienização com o uso de álcool em gel, limpeza do ambiente após cada 

gravação e o distanciamento social e o uso de máscaras. Toda a equipe de trabalho usará máscara.  

Diante dessa situação, as oficinas apresentam uma oportunidade para geração de renda e qualificação profissional resultando 

em alternativas de produção e comercialização de seus produtos. As atividades apresentadas são uma oportunidade de 

desenvolver as habilidades e o fazer com criatividade e identidade. 

2.3 CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA 

Brasília é a capital do país e agrega toda diversidade e pluralidade nos seus diversos aspectos. Aqui temos um caldeirão cultural 

com pessoas vindas de todas as regiões do país, com seus hábitos e costumes.  

Celebrar a pluralidade da nossa cultura na capital do país é dar voz a todas manifestações de arte, além de dar visibilidade para 

que gerações futuras possam sentir a necessidade da preservação da nossa raiz. Brasília acolhe, sempre acolheu os que aqui 

chegam com seu saber, seu canto, seu dançar, seu traçar e, ter um festival que apresente de forma viva e pulsante todas essas 

expressões é fundamental neste momento, além de promover a representatividade tão importante que há 60 anos Brasília traz. 

Unir as expressões com seu canto, dança, saber, ritmos é fazer brotar a força que Brasília tem. É respeitar a identidade de cada 

cidadão que aqui chegou em busca de um sonho e fez de Brasília sua cidade.  

Ações previstas para fomentar o turismo no Distrito Federal: A realização do Festival BrasilArte – Edição Online, fortalecerá o  

turismo local beneficiando artistas e produtores em isolamento, dando oportunidade de entretenimento e a divulgação dos seus 

produtos. Promovendo assim o que consta na Lei 4883/2012 art. 4º parágrafo 1 alínea III letra b que é apoiar a comercialização 

de produtos e serviços em eventos de promoção e geradores de fluxo turístico e art 3º inciso 7 que é o uso sustentável dos 

atrativos e dos recursos naturais através das oficinas de artesanato com materiais oriundos da flora do cerrado. O projeto 

abrangerá maior número de pessoas por ser disponibilizado nas redes sociais do Instituto Latinoamerica e no canal oficial do 

YouTube para acesso permanente  

Atingiremos mais de 100 trabalhadores diretos e indiretos, entre músicos, oficineiros, produtores culturais, empresários locais 

do ramo de malharia, produtos diversos e insumos de limpeza e higienização para garantir a segurança de todos. A meta é 

alcançar aproximadamente 250 mil visualizações nas redes sociais em todo o projeto. 

O trabalho de divulgação das artes do evento será feito através das redes sociais com impulsionamento das plataformas digitais 

Instagram, Facebook, Youtube, pois buscamos atingir um público amplo com foco no Distrito Federal, mas com alcance em todo 

o Brasil. Os shows de artistas locais, de projeção nacional (música e dança) serão transmitidos ao vivo, já às demais atividades 

como oficinas criativas e teatro serão gravadas e disponibilizadas posteriormente. Todas as atrações poderão ser 

acompanhadas, segundo o cronograma, no canal do Youtube da OSC IL https://www.youtube.com/c/InstitutoLatinoamerica. 

https://www.youtube.com/c/InstitutoLatinoamerica


Acredita-se que as plataformas de livestream são ferramentas eficazes para o envolvimento da comunidade para a promoção e 

difusão cultural de modo seguro, respeitando-se as recomendações da Organização Mundial da Saúde.  

O projeto propõe um plano de comunicação direcionado para redes sociais (Facebook, Youtube e Instagran). Também será  

divulgado na imprensa escrita e falada local e nacional como pro exemplo Radio CBN, Rede Globo, G1, Correio Braziliense, 

Metrópoles, GPS Lifetime, promovendo maior visibilidade midiática para o turismo de Brasília. 

 2.4 ORIGEM DO ORÇAMENTO PARA A DESPESA  
Emenda Parlamentar 

 2.5 OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL: Realização do Festival BrasilArte – Edição Online, acontecerá de maneira remota, contribuindo para o 
despertar do público das 5 regiões do país para  o potencial turístico e cultural com foco na produtividade criativa e artística de 
Brasília. A exibição do Festival ocorrerá entre os dias 04 a 22 de fevereiro de 2021 (Entre lives e postagens das demais 
atividades), com uma programação diversificada. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Estabelecer um marco na realização de eventos desta natureza, para alavancar a consciência dos gestores públicos a 
respeito da importância da organização de festivais que promovam a economia criativa na geração de renda; 

 Reconhecer e divulgar expressões criativas e o fazer artístico local.  

 Realizar um conjunto de atividades criativas, acessíveis e democráticas comprometidas com a promoção do fazer artístico 
com incentivo ao turismo local com a ampliação das oportunidades de fruição dos mais diversificados bens artístico-
culturais.  

 Mensurar o valor de ações positivas na área, que proponham um novo caminho aos profissionais do artesanato, para que 
eles possam se desenvolver como pessoas e como empreendedores; 

 Promover o desenvolvimento cultural, turístico e artístico local a um novo patamar através da valorização dos artistas e 
artesãos locais; 

 Difundir o trabalho de artistas locais e nacionais dando a oportunidade de mostrar seu potencial criativo; 

 Propiciar oportunidade de renda e trabalho para artesãos locais, contribuindo com o desenvolvimento socioeconômico da 

Cadeia Produtiva do Distrito Federal. 

 Consolidar a imagem do destino e diversificação do produtos turísticos; 

 

2.6 METAS 

 

2.6.1 METAS QUANTITATIVAS 

1  –  Realizar o Festival BrasilArte - Edição Online, com duração de 15 dias, 100% online e gratuito, que visa a valorização 

dos artistas locais, artesãos tendo como matéria prima a flora do Cerrado, oficineiros, além do fortalecimento do trade turistico 

de Brasilia;  
2 – Realizar 5 oficinas (2 oficinas de artesanto com matéria prima do cerrado; 1 oficina de boneco de mamulengo; 
1 oficina de instrumentos musicais com matéria prima do cerrado e 1 oficina de ilustração/cartunista- com destaque 
na fauna e flora do cerrado). um evento focado num público local e nacional, que tenham interação e elevação 
cultural em suas casas; 
3  - Realizar 3 atividades de dança com artistas locais que expressem na sua linguagem a identidade das  regioões 
do Brasil;   
4 - Realizar 3 lives musicais com artistas locais que representem as expressões regionais; 
5  - Realizar 3 atividades de teatro com artistas locais que representem a cultura de testro de bonecos, cordel e 
teatro infantil; 
6 – Atingir 1000 visualizações nas redes sociais nas atividades de oficinas. 
7 – Atingir 500 visualizações em cada uma das 3 lives musicais; 
8 - Atingir 500 visualizações em cada uma das 3 lives de dança; 



9 - Atingir 200 visualizações em cada uma das 3 apresentações de teatro;  
 

2.6.2 METAS QUALITATIVAS 

1 - Promover o fortalecimento econômico e turístico local oferecendo a inclusão social de artesãos, artistas e oficineiros do 

Distrito Federal, através da realização de oficinas, lives musicais e de dança, apresentações de teatro; 

2 - Potencializar as ações sócio-culturais associadas a promoção e divulgação de Brasília como potencial futuro de visitação 

turística destacando neste projeto a linguagem e identidade que o cidadão brasiliense expressa a cultura nacional; 

3 – Incentivar, fortalecer e tornar favorável a economia criativa, destacando o cerrado como atração turística rica em matéria 

prima;  

4 – Movimentar a cadeia produtiva local dando visibilidade nacional; 

5 – Promover e gerar oportunidade de negócios através das atividades de oficinas de artesanato e apresentações artísticass. 

2.7 INDICADORES DE MONITORAMENTO 

Metas Indicadores de Monitoramento 
Parâmetro(s) para aferição de 

cumprimento 

Meta 1 
Quantidade de visualizações em 

redes sociais 
Print telas Redes Sociais 

Meta 2 Quantidade de oficinas 
Videos 

 

Meta 3 
Quantidade de apresentações 
artísticas (lives, dança, teatro) 

Fotos/Vídeos 
 

Meta 4 Satisfação de público 
Declaração de satisfação de público 

através de associações das 
modalidades apresentadas 

2.8 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS E DE 

CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADAS 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES: 

Composição da Equipe, Contratação dos prestadores de serviço definição de cronograma e elaboração 

da identidade visual e divulgação.  

 Composição da equipe inicial de coordenação, produção e comunicação;                                                                    

 Seleção de grupos musicais e profissionais que irão compor a programação cultural das lives e atividades gravadas; 

 Organização de cronogramas e levantamento de necessidades; 

 Elaboração e desenvolvimento da identidade visual do evento – logomarca, peças de divulgação e material para redes 

sociais; 

 Contratação dos prestadores de serviço; 

 Início das campanhas publicitárias do evento pela internet– Facebook, Instagram, Youtube e Twitter 

 

2 - Reuniões de planejamento, montagem da estrutura e realização do festival. 

 Gravação das atividades de oficinas criativas e apresentações de teatro; (Gravação de 01/02/21 a 08/02/21) e 
disponibilizado no canal do Youtube de 16/02/21 a 22/02/21) 



 Realização de shows musicais e de dança (lives), apresentações literárias e oficinas criativas (04 a 22 de fevereiro 
de 2021) 

 Masterização, edição e renderização dos vídeos; 

 Execução das estratégias de marketing e campanha publicitária do Festival; 

 Montagem de cronograma de postagem; 

 Postagem; 
 

3-  Finalização dos pagamentos dos fornecedores e prestadores de serviço e elaboração de 
relatório cumprimento do objeto e financeiro e prestação de conta. 

 Finalização de pagamentos aos fornecedores e prestadores de serviço; 

 Confecção do relatório de execução das atividades propostas no projeto com fotos; 

 Elaboração de Clipping de Imprensa; 

 Elaboração de Relatório Final de Prestação de Contas; 

 Acompanhamento da Prestação de Contas junto ao governo do GDF; 

 
O festival será composto por várias atividades 100% online, tais como:  

                  Shows Musicais e Apresentações de dança (Lives): Reunidos em blocos segmentados, os shows serão realizados 

em formato de live na plataforma Youtube em horários a serem definidos, será dada a oportunidade de participação aos artistas 

locais e nacionais, com cachês de R$ 1.600,00 (Hum mil e Seiscentos Reais). Duração de (musica) – até 90 minutos e (dança) 

até 60 minutos 

Apresentações Teatrais (Gravado): Apresentações teatrais para público infantil e adulto, serão atividades gravadas e 

disponibilizadas no canal do Youtube da OSC, conforme programação. Terão um cachê de R$ 1.600,00 (Hum mil e 

Seiscentos Reais). Duração entre 40 a 60 minutos 

Literatura (Gravado) Encontro literário com escritores locais para um bate papo sobre a literatura brasileira. Duração entre 

50 a 80 minutos 

Ilustração (Live):  Atividade em formato de oficina online (live) com ilustrador local e participação de personalidade 

nacional ligada a literatura ou ilustração. Duração de até 50 minutos de atividade  

Oficinas Criativas (Gravado): serão oferecidas oficinas, com temas variados e com duração de 20 a 30 minutos, de 

artistas experientes que já participaram de outros eventos em instituições culturais o que comprova que os oficineiros têm 

capacidade técnica e profissional para a realização destas. Também foi dada preferência para os artistas locais e oferecido 

um cachê máximo de R$ 900 (novecentos) com o objetivo de ampliar a participação e diversificar os temas da atividade 

para atingir maior população. As oficinas oferecidas serão de artesanato, cordel e grafismo. Será um espaço de troca de 

experiência e muito aprendizado. 

 2.9 RESULTADOS ESPERADOS 

O projeto oferecerá opções de entretenimento e atividades formativas com o objetivo de potencializar e integrar estas ações 
promovendo de forma online, o acesso às riquezas de Brasilia e incentivando que a mesma seja o desino futuro para visitação 
turística, mobilizando a cadeia produtiva e criativa gerando emprego e renda a partir do tursimo.  
Pretende-se alcançar, com a projeção e promoçao das redes socias, um público significativo de 100 mil acessos, motivando 
Brasília como próximo destino turístico.   



2.10 PROGRAMAÇÃO DETALHADA DO EVENTO 

CRONOGRAMA DE GRAVAÇAO 

01/02/2021 02/02/2021 04/02/2021 08/02/2021 

Teatro 01 

Oficina 01 

 

Teatro 02 

Oficina 02 

Teatro 03 

Oficina 03 

Oficina 04 

Ilustração Local 

CRONOGRAMA DE LIVES 

04/02/2021 05/02/2021 06/02/2021 07/02/2021 

Musica 01 

Dança 01 

Música 02 

Dança 02 

Música 03 

Dança 03 

-Literatura/Ilustração nacional 

- Bate Papo Literário 

 

  CRONOGRAMA DE POSTAGEM 

  16/02/2021 17/02/2021 18/02/2021 

 Teatro 01 Oficina 01 Ilustração Local 

19/02/2021 20/02/2021 21/02/2021 22/02/2021 

Oficina 02 
 

Teatro 02 
 

Teatro 03 Oficina 03 
Oficina 04 

 

2.11 CROQUI DO EVENTO (se houver)  

2.12 CONTRAPARTIDAS  

 - Inserção da Logomarca SETUR em todas as peças e vídeos como Apoio, físicas e digitais; 

 - Disponibilizar Acessibilidade nas peças de divulgação e lives do projeto; 

 - Exibir vídeos promocionais de Brasília durante as lives e oficinas do Projeto; 

 - Impulsionar a iniciativa nas Redes Sociais para divulgar a iniciativa e promover o Destino Brasília; 

 - Fazer posts da SETUR nas redes sociais do proponente e do projeto - instagram, twitter e facebook ao 
longo da realização do projeto;  

 - Utilizar a #seturdf em todos os post alusivos ao projeto. 

 3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Cronograma de Execução 

Metas 
Fase / 

Etapa 
Descrição Valor 

Duração 

Início Término 

Meta 1 1.1 
DIRETOR GERAL - Contratação de 1 

(um) profissional responsável por 
 R$ 9.800,00  31/12/2020  05/03/2021 



alinhar as metas, objetivos e etapas do 

plano de trabalho de forma a alcançar 

os resultados esperados e pela 

direção direta das demais 

coordenações de área, cronogramas e 

metodologias de produção do evento. 

Atuará na fase de Pré-produção, 

Produção e Pós-Produção. (Carga 

horária: 10horas diárias) 

1.2 

 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 
E FINANCEIRA - Contratação de 1 
(um) profissional responsável pelos 
procedimentos inerentes à execução 
financeira e administrava do projeto. 
Controla e organiza o processo de 
execução dos pagamentos e do 
cronograma de desembolso. É sua 
atribuição elaborar os relatórios 
necessários para o processo de 
prestação de contas, de forma a 
comprovar o atendimento do objeto 
pactuado. Atuará na fase de Pré-
produção, Produção e Pós-Produção. 
(Carga horária: 10horas diárias) 

 R$ 10.871,00  31/12/2020  05/03/2021 

1.3 

 DIRETOR ARTÍSTICO E MUSICAL  - 
Contratação de 1 (um) profissional 
responsável por propor e aprovar o 
conceito artístico do projeto. Atuará na 
fase de pré-produção e Produção. 
(Carga horária: 10horas diárias) 

 R$ 1.500,00  01/02/2021  22/02/2021 

1.4 

PRODUÇÃO EXECUTIVA - 
Contratação de 1 (um) profissional 
responsável pelo planejamento global, 
gestão estratégica do cronograma de 
execução e relacionamento institucional 
do projeto. É sua atribuição orientar os 
processos de viabilização e captação 
de recursos e apoios, assim como 
acompanhar os procedimentos e 
prestação de contas junto com o 
Coordenador Administrativo e 
Financeiro do projeto. Atuará nas fase 
de pré produção, produção e pós-
produção. (Carga horária: 10horas 
diárias)  

  

 

 

R$ 9.100,00 
 31/12/2020  05/03/2021 

1.5 

ASSISTENTE DE PRODUÇÃO -  
Contratação de 1 (um) profissional  
responsável por auxiliar a Coordenação 
Administrava e Produção Executiva e 
acompanhar  as apresentações  
artísticas e organizar materiais e outras 
necessidades dos artistas e de todas 
as atividades desenvolvidas. Atuará na 
fase de Pré-produção, Produção e Pós-
Produção. (Carga horária: 8horas 
diárias) 

 

 

 

R$ 5.084,66 

 31/12/2020  05/03/2021 

1.6 
DIRETOR DE PRODUÇÃO - 
Contratação de 1 (um) profissional 
responsável por todas as partes 

R$ 3.000,00 18/01/2021 24/02/2021 



organizacionais, acompanhar o evento 
monitorando todas as atividades 
envolvidas na fase de execução. Atuará 
na fase de pré-produção e Produção. 
(Carga horária: 8horas diárias) 

Meta 2 

2.1 

IMPULSIONAMENTO DE REDES -  
Impulsionamento das postagem em 
redes sociais (Facebook) durante 10 
dias (5 dias na pré-produção e 5 dias 
na produção) 

- 15 impulsionamentos de R$ 30,00  
para cada atividade da programação 

R$ 264,00  01/02/2021  22/02/2021 

2.2 

CAMISETAS – Confecção de 
camisetas em tecido branco de malha 
fria em 04 cores para equipe de 
produção e artistas 

R$ 725,00  31/12/2020  01/02/2021 

2.3 

IDENTIDADE VISUAL - Contratação 
de 1 (um) profissional responsável pela 
criação e desenvolvimento da 
identidade visual do projeto e 
organização da campanha do projeto. 
Atuará na fase de Pré-produção. 
(Carga horária: 8horas diárias) 

R$ 2.000,00  31/12/2020  01/02/2021 

2.4 

DESGNER GRAFICO –  Contratação 
de 1 (um) profissional responsável pela 
diagramação de artes para redes 
sociais e teaser para divulgação da 
campanha do projeto. Atuará na fase 
de Pré-produção e Produção. (Carga 
horária: 8horas diárias) 

R$ 2.433,75  31/12/2020  22/02/2021 

2.5 

ASSESSORIA DE IMPRENSA - 
Contratação de 1 (um) profissional 
responsável pela  releases, 
relacionamento com a imprensa e 
montagem do clipping. Atuará na fase 
de Pré-produção e Produção. (Carga 
horária: 8horas diárias) 

R$ 1.500,00  31/12/2020  22/02/2021 

2.6 

GESTÃO DE REDES SOCIAIS -  
Contratação de 2 (dois) profissionais 
responsável pela divulgação do evento  
nas redes sociais através de cards, 
post, produção de conteúdo, fotos e 
afins e emissão dos relatórios 
estatisticos finais. (Carga horária: 
8horas diárias) 

R$ 3.000,00  31/12/2020  22/02/2021 

2.7 

BANNER (Fundo de Palco) - 
Confecção de banner para fundo de 
palco medindo 2,50 X 2,50 em lona 
vinílica.  

R$ 191,25  31/12/2020  01/02/2021 

Meta 3 

3.1 

ATIVIDADE CULTURAL DE 
MÚSICA -  Contratação de 3 (três) 
músicos/grupos de até 3 pessoas 
para apresentações de até 90 
minutos para as atividades de live´s. 

R$ 4.800,00  31/12/2020  15/02/2021 

3.2 
ATIVIDADE CULTURAL DE TEATRO 
-  Contratação de 3 (três) grupos de  
teatro (até 3 pessoas) para 

R$ 4.800,00  31/12/2020 15/02/2021 



apresentações de 40 a 60 minutos para 
as apresentações gravadas. 

3.3 

ATIVIDADE CULTURAL DE DANÇA -  
Contratação de 3 (três) grupos de 
dança (até 4 pessoas) para 
apresentações artísticas de até 60 
minutos para as atividade de lives. 

R$ 4.800,00  31/12/2020 15/02/2021 

3.4 

ATIVIDADE CULTURAL DE 
LITERATURA LOCAL (Ilustração)-  
Contração de ilustrador local para 
ministrar oficina de ilustração com 
duração de 20 a 30 minutos e bate 
papo com ilustrador de 
representatividade nacional no 
seguimento infantil..  

R$ 2.000,00  31/12/2020 15/02/2021 

3.5 

ATIVIDADE CULTURAL DE 
LITERATURA NACIONAL (Ilustração)-  
Contração de ilustrador de 
representatividade nacional no 
seguimento infantil para bate papo com 
ilustrador local. 

R$ 2.700,00  31/12/2020 15/02/2021 

3.6 

ATIVIDADE CULTURAL DE 
LITERATURA -  Contratação de 2 
(dois) escritores locais para roda de 
conversa sobre o tema fazer literário 
local. 

R$ 4.000,00  31/12/2020 15/02/2021 

3.7 

ATIVIDADE DE OFICINAS -  
Contratação de 4 (quatro) oficineiros 
para ministrar oficinas criativas de 
artesanato, mamulengo e produção de 
instrumentos musicais produzidos por 
artesãos da cidade. Oficinas com 
duração de 20 a 30 minutos. 

R$ 2.933,32  31/12/2020 15/02/2021 

Meta 4  

4.1 

CAPTAÇÃO IMAGENS (Lives): 

Locação de 2 (duas) câmeras Sony, 

tripé manfroto, baterias e acessórios 

para as atividades de lives. Serão 4 

diárias de locação. 

R$ 2.800,00  04/02/2021 07/02/2021 

4.2 

OPERADOR DE CÂMERA (Lives): 

Contratação de 2 (dois) profissionais 

capacitados e com experiência em 

operação de câmera profissional de 

captação de imagens para as 

atividades de lives. Serão 4 diárias de 

locação. Carga horária: 8h diárias 

R$ 2.000,00  04/02/2021 07/02/2021 

4.3 

MESA DE CORTE (Lives): Locação de 

1 (uma) mesa digital de transmissão 

ATEM Blackmagic para corte ao vivo, 

sistema de streaming e transmissão via 

web para redes sociais ao vivo. Para as 

atividades de lives. Serão 4 diárias de 

locação. 

R$ 1.400,00  04/02/2021 07/02/2021 

4.4 DIRETOR DE CORTE (lives): 

Contratação de 1 (um) profissional 
R$ 1.000,00  04/02/2021 07/02/2021 



capacitado e com experiência em 

operação de corte de mesa de 

captação de audio/imagens para as 

atividades de lives. Serão 4 diárias de 

locação. 

4.5 ASSISTENTE DE CÂMERA - 

Contratação de 1 (um) profissional 

capacitado e com experiência em 

assistência de operação de Câmera. 

Carga horária: 8h diárias 

R$ 484,24  04/02/2021 07/02/2021 

 

4.6 

SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE AUDIO 

(Live):  Locação de equipamento para 

captação de audio ao vivo, multicabo e 

entrega de sinal para live. Serão 4 

diárias de locação. 

R$ 2.033,84  04/02/2021 07/02/2021 

4.7 CAPTAÇÃO IMAGENS (Gravação): 

Locação de 2 (duas) câmeras digitais 

Sony , tripé, baterias e acessórios para 

as atividades gravadas (teatro e 

oficinas). Serão 4 diárias de locação 

R$ 3.000,00  01/02/2021 08/02/2021 

4.8 

OPERADOR DE CAMERA 

(Gravação): Contratação de 1 (um) 

profissional capacitados e com 

experiência em operação de câmera 

profissional de captação de imagens 

das atividades gravadas. Carga horária 

de 8h diárias  

R$ 1.000,00  01/02/2021 08/02/2021 

 4.9 

ASSISTENTE DE CÂMERA 

(Gravação): Contratação de 1 (um) 

profissional capacitado e com 

experiência em assistência de 

operação de Câmera para as 

atividades. Carga horária de 8h diárias 

R$ 484,24  01/02/2021 08/02/2021 

 4.10 

MESA DE SOM (Gravação): 

Contratação de equipamento mesa 

digital de 12 canais com efeitos para as 

atividades gravadas. Serão 4 diárias de 

locação. 

R$ 1.600,00  01/02/2021 08/02/2021 

 4.11 

Microfones (Gravação): Locação de 

equipamento de microfone de lapela 

com transmissor, cabos e conectores 

para as atividades que serão gravadas. 

Serão 4 diárias de locação 

R$ 246,36  01/02/2021 08/02/2021 

 4.12 
INTERFACE DE AUDIO (Gravação) - 

Locação de equipamento interface M-
R$ 800,00  01/02/2021 08/02/2021 



Audio 2 canais balanceados com 

alimentação phanton-power para as 

atividades que serão gravadas. Serão 4 

diárias de locação. 

 4.13 

KIT ILUMINAÇÃO (Gravação) - 

Locação de 2 (dois) kit de iluminação 

Unitec 500 watts cada, com 2 Led 

Sollar 6000k e tripé  com cabos e 

conectores para as atividades que 

serão gravadas. Serão 4 diárias de 

locação. 

R$ 1.040,00  01/02/2021 08/02/2021 

 4.14 

EDITOR DE IMAGENS: Contração de 

1 (um) profissional capacitado e com 

experiência em edição e finalização de 

vídeos. Peças de até 80 minutos em 

formato FULL HD. Carga horária de 8h 

diárias 

R$ 3.206,67  01/02/2021 22/02/2021 

 4.15 

REGISTRO FOTOGRÁFICO: 

Contratação de 1 (um) profissional 

responsável pela cobertura fotográfica 

das atividades de lives e atividades 

gravadas. Fotos que serão utilizadas 

para publicações em redes sociais 

(divulgação) e futura prestação de 

contas. O material deverá ser entregue 

de forma organizada em mídia digital 

R$ 2.362,50  01/02/2021 08/02/2021 

 4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Cronograma de Desembolso 

Meta 
Etapa/Fas

e 
Especificação Mês 

Meta 1 

1.1 

DIRETOR GERAL - Contratação de 1 (um) profissional responsável por 

alinhar as metas, objetivos e etapas do plano de trabalho de forma a 

alcançar os resultados esperados e pela direção direta das demais 

coordenações de área, cronogramas e metodologias de produção do 

evento. Atuará na fase de Pré-produção, Produção e Pós-Produção. 

(Carga horária: 10horas diárias) 

 Dezembro/2020 

1.2 

 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - Contratação de 
1 (um) profissional responsável pelos procedimentos inerentes à 
execução financeira e administrava do projeto. Controla e organiza o 
processo de execução dos pagamentos e do cronograma de 
desembolso. É sua atribuição elaborar os relatórios necessários para o 
processo de prestação de contas, de forma a comprovar o atendimento 
do objeto pactuado. Atuará na fase de Pré-produção, Produção e Pós-
Produção. (Carga horária: 10horas diárias) 

 

 

Dezembro/2020 

1.3 
 DIRETOR ARTÍSTICO E MUSICAL  - Contratação de 1 (um) profissional 
responsável por propor e aprovar o conceito artístico do projeto. Atuará 
na fase de pré-produção e Produção. (Carga horária: 10horas diárias) 

Dezembro/2020 

1.4 
PRODUÇÃO EXECUTIVA - Contratação de 1 (um) profissional 
responsável pelo planejamento global, gestão estratégica do cronograma 

 



de execução e relacionamento institucional do projeto. É sua atribuição 
orientar os processos de viabilização e captação de recursos e apoios, 
assim como acompanhar os procedimentos e prestação de contas junto 
com o Coordenador Administrativo e Financeiro do projeto. Atuará nas 
fase de pré produção, produção e pós-produção. (Carga horária: 10horas 
diárias) 

Dezembro/2020 

1.5 

ASSISTENTE DE PRODUÇÃO - Contratação de 1 (um) profissional  
responsável por auxiliar a Coordenação Administrava e Produção 
Executiva e acompanhar  as apresentações  artísticas e organizar 
materiais e outras necessidades dos artistas e de todas as atividades 
desenvolvidas. Atuará na fase de Pré-produção, Produção e Pós-
Produção. (Carga horária: 8horas diárias) 

 

Dezembro/2020 

1.6 

DIRETOR DE PRODUÇÃO - Contratação de 1 (um) profissional 
responsável por todas as partes organizacionais, acompanhar o evento 
monitorando todas as atividades envolvidas na fase de execução. Atuará 
na fase de pré-produção e Produção. (Carga horária: 8horas diárias) 

 

Dezembro/2020 

Meta 2 2.1 

IMPULSIONAMENTO DE REDES -  Impulsionamento das postagem em 
redes sociais (Facebook) durante 10 dias (5 dias na pré-produção e 5 
dias na produção) 

- 15 impulsionamentos de R$ 30,00  para cada atividade da programação 

 

Dezembro/2020 

 2.2 
CAMISETAS – Confecção de camisetas em tecido branco de malha fria 
em 04 cores para equipe de produção e artistas 

Dezembro/2020 

 2.3 

IDENTIDADE VISUAL - Contratação de 1 (um) profissional 
responsável pela criação e desenvolvimento da identidade visual do 
projeto e organização da campanha do projeto. Atuará na fase de Pré-
produção. (Carga horária: 8horas diárias) 

 

Dezembro/2020 

 2.4 

DESIGNER GRAFICO –  Contratação de 1 (um) profissional 
responsável pela diagramação de artes para redes sociais e teaser para 
divulgação da campanha do projeto. Atuará na fase de Pré-produção e 
Produção. (Carga horária: 8horas diárias) 

 

Dezembro/2020 

 2.5 

ASSESSORIA DE IMPRENSA - Contratação de 1 (um) profissional 
responsável pela  releases, relacionamento com a imprensa e montagem 
do clipping. Atuará na fase de Pré-produção e Produção. (Carga horária: 
8horas diárias) 

 

Dezembro/2020 

 2.6 

GESTÃO DE REDES SOCIAIS -  Contratação de 2 (dois) 
profissionais responsável pela divulgação do evento  nas redes sociais 
através de cards, post, produção de conteúdo, fotos e afins e emissão 
dos relatórios estatisticos finais. (Carga horária: 8horas diárias) 

Dezembro/2020 

 2.7 
BANNER (Fundo de Palco) - Confecção de banner para fundo de 
palco medindo 2,50 X 2,50 em lona vinílica 

Dezembro/2020 

Meta 3 

3.1 

ATIVIDADE CULTURAL DE MÚSICA -  Contratação de 3 (três) 

músicos/grupos de até 3 pessoas para apresentações de até 90 

minutos para as atividades de live´s.  

Dezembro/2020 

3.2 

ATIVIDADE CULTURAL DE TEATRO -  Contratação de 3 (três) grupos 

de  teatro (até 3 pessoas) para apresentações de 40 a 60 minutos para 

as apresentações gravadas.  

Dezembro/2020 

3.3 

ATIVIDADE CULTURAL DE DANÇA -  Contratação de 3 (três) grupos 

de dança (até 4 pessoas) para apresentações artísticas de até 60 

minutos para as atividade de lives.  

Dezembro/2020 

3.4 ATIVIDADE CULTURAL DE LITERATURA LOCAL (Ilustração) -  

Contração de ilustrador local para ministrar oficina de ilustração com 

 

Dezembro/2020 



duração de 20 a 30 minutos e bate papo com ilustrador de 

representatividade nacional no seguimento infantil. 

3.5 

ATIVIDADE CULTURAL DE LITERATURA NACIONAL (Ilustração)-  

Contração de ilustrador de representatividade nacional no seguimento 

infantil para bate papo com ilustrador local. 

 

Dezembro/2020 

3.6 

ATIVIDADE CULTURAL DE LITERATURA -  Contratação de 2 (dois) 

escritores locais para roda de conversa sobre o tema fazer literário local. 

Dezembro/2020 

3.7 

ATIVIDADE DE OFICINAS -  Contratação de 4 (quatro) oficineiros para 

ministrar oficinas criativas de artesanato, mamulengo e produção de 

instrumentos musicais produzidos por artesãos da cidade. Oficinas com 

duração de 20 a 30 minutos. 

 

Dezembro/2020 

Meta 4 

4.1 

CAPTAÇÃO IMAGENS (Lives): Locação de 2 (duas) câmeras Sony, 

tripé manfroto, baterias e acessórios para as atividades de lives. Serão 4 

diárias de locação. 

Dezembro/2020 

4.2 

OPERADOR DE CÂMERA (Lives): Contratação de 2 (dois) profissionais 

capacitados e com experiência em operação de câmera profissional de 

captação de imagens para as atividades de lives. Serão 4 diárias de 

locação. Carga horária: 8h diárias 

 

Dezembro/2020 

4.3 

MESA DE CORTE (Lives): Locação de 1 (uma) mesa digital de 

transmissão ATEM Blackmagic para corte ao vivo, sistema de streaming 

e transmissão via web para redes sociais ao vivo. Para as atividades de 

lives. Serão 4 diárias de locação. 

 

Dezembro/2020 

4.4 

DIRETOR DE CORTE (lives): Contratação de 1 (um) profissional 

capacitado e com experiência em operação de corte de mesa de 

captação de audio/imagens para as atividades de lives 

 

Dezembro/2020 

4.5 

ASSISTENTE - Contratação de 1 (um) profissional capacitado e com 

experiência em assistência de operação de Câmera. Carga horária: 8h 

diárias. 

Dezembro/2020 

4.6 

SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE AUDIO (Live):  Locação de equipamento 

para captação de audio ao vivo, multicabo e entrega de sinal para live. 

Serão 4 diárias de locação. 

Dezembro/2020 

4.7 

CAPTAÇÃO IMAGENS (Gravação): Locação de 2 (duas) câmeras 

digitais Sony , tripé, baterias e acessórios para as atividades gravadas 

(teatro e oficinas). Serão 4 diárias de locação 

 

Dezembro/2020 

4.8 

OPERADOR DE CAMERA (Gravação): Contratação de 1 (um) 

profissional capacitados e com experiência em operação de câmera 

profissional de captação de imagens das atividades gravadas. Carga 

horária de 8h diárias.  

Dezembro/2020 

4.9 

ASSISTENTE DE CÂMERA (Gravação): Contratação de 1 (um) 

profissional capacitado e com experiência em assistência de operação de 

Câmera para as atividades. Carga horária de 8h diárias. 

 

Dezembro/2020 



4.10 

MESA DE SOM (Gravação): Contratação de equipamento mesa digital 

de 12 canais com efeitos para as atividades gravadas. Serão 4 diárias de 

locação. 

Dezembro/2020 

4.11 

Microfones (Gravação): Locação de equipamento de microfone de 

lapela com transmissor, cabos e conectores para as atividades que serão 

gravadas. Serão 4 diárias de locação 

Dezembro/2020 

4.12 

INTERFACE DE AUDIO (Gravação) - Locação de equipamento interface 

M-Audio 2 canais balanceados com alimentação phanton-power para as 

atividades que serão gravadas. Serão 4 diárias de locação. 

Dezembro/2020 

4.13 

KIT ILUMINAÇÃO (Gravação) - Locação de 2 (dois) kit de iluminação 

Unitec 500 watts cada, com 2 Led Sollar 6000k e tripé  com cabos e 

conectores para as atividades que serão gravadas. Serão 4 diárias de 

locação. 

 

Dezembro/2020 

4.14 

EDITOR DE IMAGENS: Contração de 1 (um) profissional capacitado e 

com experiência em edição e finalização de vídeos. Peças de até 80 

minutos em formato FULL HD. Carga horária de 8h diárias 

 

Dezembro/2020 

4.15 

REGISTRO FOTOGRÁFICO: Contratação de 1 (um) profissional 

responsável pela cobertura fotográfica das atividades de lives e 

atividades gravadas. Fotos que serão utilizadas para publicações em 

redes sociais (divulgação) e futura prestação de contas. O material 

deverá ser entregue de forma organizada em mídia digital 

 

Dezembro/2020 

  

5. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS (Plano de Aplicação) 
O projeto não prevê Receitas 

5.1 Planilha Global 

PLANILHA GLOBAL 

Meta 1  - Recursos Humanos  

 

Etapa 1.1 –  

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

DIRETOR GERAL - 
Contratação de 1 (um) profissional 
responsável por alinhar as metas, 
objetivos e etapas do plano de 
trabalho de forma a alcançar os 
resultados esperados e pela direção 
direta das demais coordenações de 
área, cronogramas e metodologias 
de produção do evento. Atuará na 
fase de Pré-produção, Produção e 
Pós-Produção. (Carga horária: 
10horas diárias) 

 Semana  7 1.400,00   9.800,00 31/12/2020 a 05/03/2021 

Etapa 1.2  



Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

COORDENAÇÃO 

ADMINISTRATIVA E 

FINANCEIRA - Contratação de 
1 (um) profissional responsável pelos 
procedimentos inerentes à execução 
financeira e administrava do projeto. 
Controla e organiza o processo de 
execução dos pagamentos e do 
cronograma de desembolso. É sua 
atribuição elaborar os relatórios 
necessários para o processo de 
prestação de contas, de forma a 
comprovar o atendimento do objeto 
pactuado. Atuará na fase de Pré-
produção, Produção e Pós-
Produção. (Carga horária: 10horas 

diárias).  

 Semana  7 1.553,00   10.871,00 31/12/2020 a 05/03/2021 

Etapa 1.3  

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

DIRETOR ARTÍSTICO E 

MUSICAL  - Contratação de 1 
(um) profissional responsável por 
propor e aprovar o conceito artístico 
do projeto. Atuará na fase de pré-
produção e Produção. (Carga 
horária: 10horas diárias) 

 Semana  2 750,00   1.500,00 01/02/2021 a 22/02/2021 

Etapa 1.4 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

PRODUÇÃO EXECUTIVA 

- Contratação de 1 (um) profissional 
responsável pelo planejamento 
global, gestão estratégica do 
cronograma de execução e 
relacionamento institucional do 
projeto. É sua atribuição orientar os 
processos de viabilização e captação 
de recursos e apoios, assim como 
acompanhar os procedimentos e 
prestação de contas junto com o 
Coordenador Administrativo e 
Financeiro do projeto. Atuará nas 
fase de pré produção, produção e 
pós-produção. (Carga horária: 

10horas diárias).  

 Semana  7 1.300,00   9.100,00 31/12/2020 a 05/03/2021 

Etapa 1.5 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

ASSISTENTE DE 

PRODUÇÃO - Contratação de 1 

(um) profissional  responsável por 
auxiliar a Coordenação Administrava 
e Produção Executiva e acompanhar  
as apresentações  artísticas e 

 Semana  7 726,38   5.084,66 31/12/2020 a 05/03/2021 



organizar materiais e outras 
necessidades dos artistas e de todas 
as atividades desenvolvidas. Atuará 
na fase de Pré-produção, Produção 
e Pós-Produção. (Carga horária: 

8horas diárias. 

Etapa 1.6 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

DIRETOR DE PRODUÇÃO 

- Contratação de 1 (um) profissional 
responsável por todas as partes 
organizacionais, acompanhar o 
evento monitorando todas as 
atividades envolvidas na fase de 
execução. Atuará na fase de pré-
produção e Produção. (Carga 
horária: 8horas diárias) 

 Semana  4 1.000,00   4.000,00 18/01/2021 a 22/02/2021 

VALOR TOTAL DA META 1  R$ 40.355,66 

 

Meta 2 Divulgação  

 

Etapa 2.1  

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

IMPULSIONAMENTO DE 

REDES -  Impulsionamento 

das postagem em redes sociais 

(Facebook) durante 10 dias (5 

dias na pré-produção e 5 dias 

na produção) 

- 15 impulsionamentos de R$ 

30,00  para cada atividade da 

programação 

Serviço 1 264,00   264,00 01/02/2021 a 22/02/2021 

Etapa 2.2 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

CAMISETAS – Confecção de 

camisetas em tecido branco de 

malha fria em 04 cores para 

equipe de produção e artistas 

unidade 25 29,00   725,00 31/12/2020 a 01/02/2021 

Etapa 2.3 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

IDENTIDADE VISUAL - 
Contratação de 1 (um) profissional 
responsável pela criação e 
desenvolvimento da identidade visual 
do projeto e organização da 
campanha do projeto. Atuará na fase 
de Pré-produção. (Carga horária: 

8horas diárias)o. 

Serviço 1 2.000,00  2.000,00  31/12/2020 a 01/02/2021 

Etapa 2.4 



Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

DESGNER GRAFICO –  
Contratação de 1 (um) profissional 
responsável pela diagramação de 
artes para redes sociais e teaser 
para divulgação da campanha do 
projeto. Atuará na fase de Pré-
produção e Produção. (Carga 

horária: 8horas diárias). 

Serviço 1 2.433,75  2.433,75  31/12/2020 a 22/02/2021 

Etapa 2.5 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

ASSESSORIA DE 

IMPRENSA - Contratação de 1 
(um) profissional responsável pela  
releases, relacionamento com a 
imprensa e montagem do clipping. 
Atuará na fase de Pré-produção e 
Produção. (Carga horária: 8horas 

diárias). 

Serviço 1 1.500,00  1.500,00  31/12/2020 a 22/02/2021 

Etapa 2.6 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

GESTÃO DE REDES 

SOCIAIS -  Contratação de 2 
(dois) profissionais responsável pela 
divulgação do evento  nas redes 
sociais através de cards, post, 
produção de conteúdo, fotos e afins 
e emissão dos relatórios estatisticos 
finais. (Carga horária: 8horas 

diárias). 

Serviço 2 1.500,00  3.000,00  31/12/2020 a 22/02/2021 

Etapa 2.7 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

BANNER (Fundo de Palco) - 

Confecção de banner para 

fundo de palco medindo 2,50 

X 2,50 em lona vinílica 

M2 5 38,25  191,25  31/12/2020 a 01/02/2021 

VALOR TOTAL DA META 2  R$ 10.114,00 

Meta 3 - Locação de Equipamentos / Veículos / Imóveis / Custeio / Insumos 

Etapa 3.1  

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

 ATIVIDADE CULTURAL 

DE MÚSICA -  Contratação de 
3 (três) músicos/grupos de até 3 
pessoas para apresentações de 
até 90 minutos para as atividades 
de live´s. 

Cachê 3 1.600,00   4.800,00 31/12/2020 a 15/02/2021 

Etapa 3.2  

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 



ATIVIDADE CULTURAL 

DE TEATRO -  Contratação de 

3 (três) grupos de  teatro (até 3 
pessoas) para apresentações de 40 
a 60 minutos para as apresentações 
gravadas. 

Cachê 3 1.600,00   4.800,00 31/12/2020 a 15/02/2021 

Etapa 3.3 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

ATIVIDADE CULTURAL 

DE DANÇA -  Contratação de 3 

(três) grupos de dança (até 4 
pessoas) para apresentações 
artísticas de até 60 minutos para as 

atividade de lives. 

Cachê 3 1.600,00   4.800,00 31/12/2020 a 15/02/2021 

Etapa 3.4 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

ATIVIDADE CULTURAL 

DE LITERATURA LOCAL 
(Ilustração)-  Contração de 

ilustrador local para ministrar oficina 
de ilustração com duração de 20 a 
30 minutos e bate papo com 
ilustrador de representatividade 
nacional no seguimento infantil. 

Cachê 1 2.000,00   2.000,00 31/12/2020 a 15/02/2021 

Etapa 3.5 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

ATIVIDADE CULTURAL 

DE LITERATURA 

NACIONAL (Ilustração)-  
Contração de ilustrador de 
representatividade nacional no 
seguimento infantil para bate papo 
com ilustrador local. 

Cachê 1 2.700,00   2.700,00 31/12/2020 a 15/02/2021 

Etapa 3.6 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

ATIVIDADE CULTURAL 

DE LITERATURA -  
Contratação de 2 (dois) escritores 
locais para roda de conversa sobre o 
tema fazer literário local 

Cachê 2 2.000,00   4.000,00 31/12/2020 a 15/02/2021 

Etapa 3.7 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

ATIVIDADE DE OFICINAS 
-  Contratação de 4 (quatro) 

oficineiros para ministrar oficinas 
criativas de artesanato, mamulengo 
e produção de instrumentos musicais 
produzidos por artesãos da cidade. 
Oficinas com duração de 20 a 30 
minutos. 

Cachê 4 733,33   2.933,32 31/12/2020 a 15/02/2021 

VALOR TOTAL DA META 3 R$ 26.033,32 



Meta 4 – Produção – Locação de Equipamentos / Móveis / Insumoso 

Etapa 4.1 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

CAPTAÇÃO IMAGENS 

(Lives): Locação de 2 (duas) 
câmeras Sony, tripé manfroto, 
baterias e acessórios para as 
atividades de lives. Serão 4 diárias 
de locação. 

Diária 8 350,00   2.800,00 04/02/2021 a 07/02/2021 

Etapa 4.2 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

OPERADOR DE CÂMERA 

(Lives): Contratação de 2 (dois) 
profissionais capacitados e com 
experiência em operação de câmera 
profissional de captação de imagens 
para as atividades de lives. Serão 4 
diárias de locação. Carga horária: 8h 
diárias 

Diária 8 250,00   2.000,00 04/02/2021 a 07/02/2021 

Etapa 4.3 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

MESA DE CORTE (Lives): Locação 
de 1 (uma) mesa digital de 
transmissão ATEM Blackmagic para 
corte ao vivo, sistema de streaming e 
transmissão via web para redes 
sociais ao vivo. Para as atividades 

de lives. Serão 4 diárias de locação.. 

Diária 4 350,00   1.400,00 04/02/2021 a 07/02/2021 

Etapa 4.4 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

DIRETOR DE CORTE 
Contratação de 1 (um) profissional 
capacitado e com experiência em 
operação de corte de mesa de 
captação de audio/imagens para as 
atividades de lives 

Diária 4 250,00   1.000,00 04/02/2021 a 07/02/2021 

Etapa 4.5 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

ASSISTENTE - Contratação de 

1 (um) profissional capacitado e com 
experiência em assistência de 
operação de Câmera. Carga horária: 
8h diárias. 

Diária 4 121,06   484,24 04/02/2021 a 07/02/2021 

Etapa 4.6 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

SISTEMA DE CAPTAÇÃO 

DE AUDIO (Live):  Locação de 

equipamento para captação de audio 
ao vivo, multicabo e entrega de sinal 
para live. Serão 4 diárias de locação. 

Diária 4 508,46   2.033,84 04/02/2021 a 07/02/2021 



Etapa 4.7 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

CAPTAÇÃO IMAGENS 
(Gravação): Locação de 2 (duas) 

câmeras digitais Sony , tripé, 
baterias e acessórios para as 
atividades gravadas (teatro e 
oficinas). Serão 4 diárias de locação 

Diária 8 375,00   3.000,00 01/02/2021 a 08/02/2021 

Etapa 4.8 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

OPERADOR DE CAMERA 
(Gravação): Contratação de 1 

(um) profissional capacitados e com 
experiência em operação de câmera 
profissional de captação de imagens 
das atividades gravadas. Carga 
horária de 8h diárias. 

Diária 4 250,00   1.000,00 01/02/2021 a 08/02/2021 

Etapa 4.9 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

ASSISTENTE DE 

CÂMERA (Gravação): 
Contratação de 1 (um) profissional 
capacitado e com experiência em 
assistência de operação de Câmera 
para as atividades. Carga horária de 
8h diárias. 

Diária 4 121,06   484,24 01/02/2021 a 08/02/2021 

Etapa 4.10 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

MESA DE SOM (Gravação): 
Contratação de equipamento mesa 
digital de 12 canais com efeitos para 
as atividades gravadas. Serão 4 
diárias de locação. 

Diária 4 400,00   1.600,00 01/02/2021 a 08/02/2021 

Etapa 4.11 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

Microfones (Gravação): 
Locação de equipamento de 
microfone de lapela com transmissor, 
cabos e conectores para as 
atividades que serão gravadas. 
Serão 4 diárias de locação 

Diária 4 61,59   246,36 01/02/2021 a 08/02/2021 

Etapa 4.12 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

INTERFACE DE AUDIO 
(Gravação) - Locação de 

equipamento interface M-Audio 2 
canais balanceados com 
alimentação phanton-power para as 
atividades que serão gravadas. 
Serão 4 diárias de locação. 

Diária 4 200,00   800,00 01/02/2021 a 08/02/2021 



Etapa 4.13 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

KIT ILUMINAÇÃO 
(Gravação) - Locação de 2 (dois) 

kit de iluminação Unitec 500 watts 
cada, com 2 Led Sollar 6000k e tripé  
com cabos e conectores para as 
atividades que serão gravadas. 
Serão 4 diárias de locação. 

Diária 8 130,00   1.040,00 01/02/2021 a 08/02/2021 

Etapa 4.14 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

EDITOR DE IMAGENS: 
Contração de 1 (um) profissional 
capacitado e com experiência em 
edição e finalização de vídeos. 
Peças de até 80 minutos em formato 
FULL HD. Carga horária de 8h 
diárias 

Serviço 1 3.206,67   3.206,67   01/02/2021 a 22/02/2021 

Etapa 4.15      

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

REGISTRO 

FOTOGRÁFICO: Contratação 

de 1 (um) profissional responsável 
pela cobertura fotográfica das 
atividades de lives e atividades 
gravadas. Fotos que serão utilizadas 
para publicações em redes sociais 
(divulgação) e futura prestação de 
contas. O material deverá ser 
entregue de forma organizada em 

mídia digital). 

Diária 7 337,50   2.362,50  01/02/2021 a 08/02/2021 

VALOR TOTAL DA META 4    R$ 23.457,85 

            

VALOR TOTAL DO EVENTO    R$ 99.960,83 

 5.2 Planilha Termo de Fomento 

PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

Meta 1  - Recursos Humanos  

 

Etapa 1.1 –  

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

DIRETOR GERAL - 
Contratação de 1 (um) profissional 
responsável por alinhar as metas, 
objetivos e etapas do plano de 
trabalho de forma a alcançar os 
resultados esperados e pela direção 
direta das demais coordenações de 
área, cronogramas e metodologias 
de produção do evento. Atuará na 

 Semana  7 1.400,00   9.800,00 31/12/2020 a 05/03/2021 



fase de Pré-produção e Produção. 
(Carga horária: 10horas diárias) 

Etapa 1.2  

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

COORDENAÇÃO 

ADMINISTRATIVA E 

FINANCEIRA - Contratação de 
1 (um) profissional responsável pelos 
procedimentos inerentes à execução 
financeira e administrava do projeto. 
Controla e organiza o processo de 
execução dos pagamentos e do 
cronograma de desembolso. É sua 
atribuição elaborar os relatórios 
necessários para o processo de 
prestação de contas, de forma a 
comprovar o atendimento do objeto 
pactuado. Atuará na fase de Pré-
produção, Produção e Pós-
Produção. (Carga horária: 10horas 

diárias).  

 Semana  7 1.553,00   10.871,00 31/12/2020 a 05/03/2021 

Etapa 1.3  

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

DIRETOR ARTÍSTICO E 

MUSICAL  - Contratação de 1 
(um) profissional responsável por 
propor e aprovar o conceito artístico 
do projeto. Atuará na fase de pré-
produção e Produção. (Carga 
horária: 10horas diárias) 

 Semana  2 750,00   1.500,00 01/02/2021 a 22/02/2021 

Etapa 1.4 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

PRODUÇÃO EXECUTIVA 

- Contratação de 1 (um) profissional 
responsável pelo planejamento 
global, gestão estratégica do 
cronograma de execução e 
relacionamento institucional do 
projeto. É sua atribuição orientar os 
processos de viabilização e captação 
de recursos e apoios, assim como 
acompanhar os procedimentos e 
prestação de contas junto com o 
Coordenador Administrativo e 
Financeiro do projeto. Atuará nas 
fase de pré produção, produção e 
pós-produção. (Carga horária: 

10horas diárias).  

 Semana  7 1.300,00   9.100,00 31/12/2020 a 05/03/2021 

Etapa 1.5 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

ASSISTENTE DE 

PRODUÇÃO - Contratação de 1 

(um) profissional  responsável por 

 Semana  7 726,38   5.084,66 31/12/2020 a 05/03/2021 



auxiliar a Coordenação Administrava 
e Produção Executiva e acompanhar  
as apresentações  artísticas e 
organizar materiais e outras 
necessidades dos artistas e de todas 
as atividades desenvolvidas. Atuará 
na fase de Pré-produção, Produção 
e Pós-Produção. (Carga horária: 

8horas diárias. 

Etapa 1.6 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

DIRETOR DE PRODUÇÃO 

- Contratação de 1 (um) profissional 
responsável por todas as partes 
organizacionais, acompanhar o 
evento monitorando todas as 
atividades envolvidas na fase de 
execução. Atuará na fase de pré-
produção e Produção. (Carga 
horária: 8horas diárias) 

 Semana  4 1.000,00   4.000,00 18/01/2021 a 22/02/2021 

VALOR TOTAL DA META 1  R$ 38.955,66 

 

Meta 2 Divulgação  

 

Etapa 2.1  

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

IMPULSIONAMENTO DE 

REDES -  Impulsionamento 

das postagem em redes sociais 

(Facebook) durante 10 dias (5 

dias na pré-produção e 5 dias 

na produção) 

- 15 impulsionamentos de R$ 

30,00  para cada atividade da 

programação 

Serviço 1 264,00   264,00 01/02/2021 a 22/02/2021 

Etapa 2.2 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

CAMISETAS – Confecção de 

camisetas em tecido branco de 

malha fria em 04 cores para 

equipe de produção e artistas 

unidade 25 29,00   725,00 31/12/2020 a 01/02/2021 

Etapa 2.3 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

IDENTIDADE VISUAL - 
Contratação de 1 (um) profissional 
responsável pela criação e 
desenvolvimento da identidade visual 
do projeto e organização da 
campanha do projeto. Atuará na fase 
de Pré-produção. (Carga horária: 

8horas diárias)o. 

Serviço 1 2.000,00  2.000,00  31/12/2020 a 01/02/2021 



Etapa 2.4 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

DESGNER GRAFICO –  
Contratação de 1 (um) profissional 
responsável pela diagramação de 
artes para redes sociais e teaser 
para divulgação da campanha do 
projeto. Atuará na fase de Pré-
produção e Produção. (Carga 

horária: 8horas diárias). 

Serviço 1 2.433,75  2.433,75  31/12/2020 a 22/02/2021 

Etapa 2.5 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

ASSESSORIA DE 

IMPRENSA - Contratação de 1 
(um) profissional responsável pela  
releases, relacionamento com a 
imprensa e montagem do clipping. 
Atuará na fase de Pré-produção e 
Produção. (Carga horária: 8horas 

diárias). 

Serviço 1 1.500,00  1.500,00  31/12/2020 a 22/02/2021 

Etapa 2.6 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

GESTÃO DE REDES 

SOCIAIS -  Contratação de 2 
(dois) profissionais responsável pela 
divulgação do evento  nas redes 
sociais através de cards, post, 
produção de conteúdo, fotos e afins 
e emissão dos relatórios estatisticos 
finais. (Carga horária: 8horas 

diárias). 

Serviço 2 1.500,00  3.000,00  31/12/2020 a 22/02/2021 

Etapa 2.7 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

BANNER (Fundo de Palco) - 

Confecção de banner para 

fundo de palco medindo 2,50 

X 2,50 em lona vinílica 

M2 5 38,25  191,25  31/12/2020 a 01/02/2021 

VALOR TOTAL DA META 2  R$ 10.114,00 

Meta 3 - Locação de Equipamentos / Veículos / Imóveis / Custeio / Insumos 

Etapa 3.1  

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

 ATIVIDADE CULTURAL 

DE MÚSICA -  Contratação de 
3 (três) músicos/grupos de até 3 
pessoas para apresentações de 
até 90 minutos para as atividades 
de live´s. 

Cachê 3 1.600,00   4.800,00 31/12/2020 a 15/02/2021 

Etapa 3.2  

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 



ATIVIDADE CULTURAL 

DE TEATRO -  Contratação de 

3 (três) grupos de  teatro (até 3 
pessoas) para apresentações de 40 
a 60 minutos para as apresentações 
gravadas. 

Cachê 3 1.600,00   4.800,00 31/12/2020 a 15/02/2021 

Etapa 3.3 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

ATIVIDADE CULTURAL 

DE DANÇA -  Contratação de 3 

(três) grupos de dança (até 4 
pessoas) para apresentações 
artísticas de até 60 minutos para as 

atividade de lives. 

Cachê 3 1.600,00   4.800,00 31/12/2020 a 15/02/2021 

Etapa 3.4 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

ATIVIDADE CULTURAL 

DE LITERATURA LOCAL 
(Ilustração)-  Contração de 

ilustrador local para ministrar oficina 
de ilustração com duração de 20 a 
30 minutos e bate papo com 
ilustrador de representatividade 
nacional no seguimento infantil. 

Cachê 1 2.000,00   2.000,00 31/12/2020 a 15/02/2021 

Etapa 3.5 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

ATIVIDADE CULTURAL 

DE LITERATURA 

NACIONAL (Ilustração)-  
Contração de ilustrador de 
representatividade nacional no 
seguimento infantil para bate papo 
com ilustrador local. 

Cachê 1 2.700,00   2.700,00 31/12/2020 a 15/02/2021 

Etapa 3.6 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

ATIVIDADE CULTURAL 

DE LITERATURA -  
Contratação de 2 (dois) escritores 
locais para roda de conversa sobre o 
tema fazer literário local 

Cachê 2 2.000,00   4.000,00 31/12/2020 a 15/02/2021 

Etapa 3.7 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

ATIVIDADE DE OFICINAS 
-  Contratação de 4 (quatro) 

oficineiros para ministrar oficinas 
criativas de artesanato, mamulengo 
e produção de instrumentos musicais 
produzidos por artesãos da cidade. 
Oficinas com duração de 20 a 30 
minutos. 

Cachê 4 733,33   2.933,32 31/12/2020 a 15/02/2021 

VALOR TOTAL DA META 3 R$ 26.033,32 



Meta 4 – Produção – Locação de Equipamentos / Móveis / Insumoso 

Etapa 4.1 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

CAPTAÇÃO IMAGENS 

(Lives): Locação de 2 (duas) 
câmeras Sony, tripé manfroto, 
baterias e acessórios para as 
atividades de lives. Serão 4 diárias 
de locação. 

Diária 8 350,00   2.800,00 04/02/2021 a 07/02/2021 

Etapa 4.2 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

OPERADOR DE CÂMERA 

(Lives): Contratação de 2 (dois) 
profissionais capacitados e com 
experiência em operação de câmera 
profissional de captação de imagens 
para as atividades de lives. Serão 4 
diárias de locação. Carga horária: 8h 
diárias 

Diária 8 250,00   2.000,00 04/02/2021 a 07/02/2021 

Etapa 4.3 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

MESA DE CORTE (Lives): Locação 
de 1 (uma) mesa digital de 
transmissão ATEM Blackmagic para 
corte ao vivo, sistema de streaming e 
transmissão via web para redes 
sociais ao vivo. Para as atividades 

de lives. Serão 4 diárias de locação.. 

Diária 4 350,00   1.400,00 04/02/2021 a 07/02/2021 

Etapa 4.4 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

DIRETOR DE CORTE 
Contratação de 1 (um) profissional 
capacitado e com experiência em 
operação de corte de mesa de 
captação de audio/imagens para as 
atividades de lives 

Diária 4 250,00   1.000,00 04/02/2021 a 07/02/2021 

Etapa 4.5 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

ASSISTENTE - Contratação de 

1 (um) profissional capacitado e com 
experiência em assistência de 
operação de Câmera. Carga horária: 
8h diárias. 

Diária 4 121,06   484,24 04/02/2021 a 07/02/2021 

Etapa 4.6 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

SISTEMA DE CAPTAÇÃO 

DE AUDIO (Live):  Locação de 

equipamento para captação de audio 
ao vivo, multicabo e entrega de sinal 
para live. Serão 4 diárias de locação. 

Diária 4 508,46   2.033,84 04/02/2021 a 07/02/2021 



Etapa 4.7 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

CAPTAÇÃO IMAGENS 
(Gravação): Locação de 2 (duas) 

câmeras digitais Sony , tripé, 
baterias e acessórios para as 
atividades gravadas (teatro e 
oficinas). Serão 4 diárias de locação 

Diária 8 375,00   3.000,00 01/02/2021 a 08/02/2021 

Etapa 4.8 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

OPERADOR DE CAMERA 
(Gravação): Contratação de 1 

(um) profissional capacitados e com 
experiência em operação de câmera 
profissional de captação de imagens 
das atividades gravadas. Carga 
horária de 8h diárias. 

Diária 4 250,00   1.000,00 01/02/2021 a 08/02/2021 

Etapa 4.9 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

ASSISTENTE DE 

CÂMERA (Gravação): 
Contratação de 1 (um) profissional 
capacitado e com experiência em 
assistência de operação de Câmera 
para as atividades. Carga horária de 
8h diárias. 

Diária 4 121,06   484,24 01/02/2021 a 08/02/2021 

Etapa 4.10 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

MESA DE SOM (Gravação): 
Contratação de equipamento mesa 
digital de 12 canais com efeitos para 
as atividades gravadas. Serão 4 
diárias de locação. 

Diária 4 400,00   1.600,00 01/02/2021 a 08/02/2021 

Etapa 4.11 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

Microfones (Gravação): 
Locação de equipamento de 
microfone de lapela com transmissor, 
cabos e conectores para as 
atividades que serão gravadas. 
Serão 4 diárias de locação 

Diária 4 61,59   246,36 01/02/2021 a 08/02/2021 

Etapa 4.12 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

INTERFACE DE AUDIO 
(Gravação) - Locação de 

equipamento interface M-Audio 2 
canais balanceados com 
alimentação phanton-power para as 
atividades que serão gravadas. 
Serão 4 diárias de locação. 

Diária 4 200,00   800,00 01/02/2021 a 08/02/2021 



Etapa 4.13 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

KIT ILUMINAÇÃO 
(Gravação) - Locação de 2 (dois) 

kit de iluminação Unitec 500 watts 
cada, com 2 Led Sollar 6000k e tripé  
com cabos e conectores para as 
atividades que serão gravadas. 
Serão 4 diárias de locação. 

Diária 8 130,00   1.040,00 01/02/2021 a 08/02/2021 

Etapa 4.14 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

EDITOR DE IMAGENS: 
Contração de 1 (um) profissional 
capacitado e com experiência em 
edição e finalização de vídeos. 
Peças de até 80 minutos em formato 
FULL HD. Carga horária de 8h 
diárias 

Serviço 1 3.206,67   3.206,67   01/02/2021 a 22/02/2021 

Etapa 4.15      

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Realização 

REGISTRO 

FOTOGRÁFICO: Contratação 

de 1 (um) profissional responsável 
pela cobertura fotográfica das 
atividades de lives e atividades 
gravadas. Fotos que serão utilizadas 
para publicações em redes sociais 
(divulgação) e futura prestação de 
contas. O material deverá ser 
entregue de forma organizada em 

mídia digital). 

Diária 7 337,50   2.362,50  01/02/2021 a 08/02/2021 

VALOR TOTAL DA META 4    R$ 23.457,85 

            

VALOR TOTAL DO EVENTO    R$ 99.960,83 

 

5.3 Previsão de Receitas 

PREVISÃO DE RECEITAS 

QTD. Nome Receitas 

1     

2     

Total R$ 

 6. DECLARAÇÕES 

 6.1 Declaração Unificada 

DECLARAÇÃO UNIFICADA 



Eu, ATANAGILDO BRANDOLT DE BRANDOLT, inscrito no RG sob o nº 1017538057 e CPF nº 237.376.030-49, 
na qualidade de presidente do INSTITUTO LATINOAMERICA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA, ARTE E CULTURA, CNPJ: 04.516.087/0001-05, declaro, para os devidos fins e sob as penas do art. 
299 do Código Penal Brasileiro, que: 

  

1. ( x ) A referida entidade e seus dirigentes não incorrem em qualquer das vedações previstas no 
artigo 39 da Lei nº 13.019/2014, ou no artigo 8º do decreto 32.751 de 4 de fevereiro de 2011; 

2. ( x  ) A referida entidade, até a presente data, não possui ações judiciais em trâmite ou transitada 
em julgado, para a habilitação do presente processo de Termo de Fomento, estando ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

3. ( x ) A referida entidade atende as exigências constantes na Lei de Diretrizes Orçamentárias do 
Distrito Federal, uma vez que arrecada todos os impostos a que se refere o artigo 155 da Constituição 
Federal, bem como não está inadimplente com a União, inclusive no que tange às contribuições dos 
empregados para a Seguridade Social, contribuições para o PIS/PASEP, contribuições para o FGTS, e com 
relação a recursos anteriormente recebidos da Administração Pública por meio de convênios, acordos, 
ajustes, subvenções sociais, contribuições, auxílios e similares; 

4. (  x ) A referida entidade não realiza pagamento, a qualquer título, de servidor ou empregado público 
integrante do quadro de pessoal da Administração Direta ou Indireta do Distrito Federal, da União, dos 
Estados e dos Municípios, por serviço de consultoria ou assistência técnica, atendendo rigorosamente o 
disposto no art. 8º, II da Instrução Normativa nº 1/2005; 

5. ( x  ) A referida entidade não celebrou convênios anteriores com o Governo Federal referentes ao 
projeto; 

6. ( x  ) A referida entidade não remunera nenhum servidor ou empregado público ativo, inativo e 
pensionista (incluindo cargos comissionados, funções de confiança e cargos públicos) independente de 
estarem gozando de férias ou não; 

7. (  x ) A referida entidade não se encontra em mora nem em débito junto a qualquer órgão ou 
entidade da Administração Pública do Distrito Federal, conforme inciso VIII do art. 2º da Instrução 
Normativa nº 1/2005; 

8. (  x ) A referida entidade atende rigorosamente às determinações previstas no inciso XXVIII, do art. 
7º da Constituição Federal; 

9. ( x  ) A referida entidade atende rigorosamente à proibição de trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da 
Constituição Federal, conforme previsão do art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93. 

10. ( x  ) A referida entidade não possui parentes servidores públicos vinculados à Secretaria do Esporte, 
Turismo e Lazer do Distrito Federal, sejam eles cônjuges, companheiro, parentes em linha reta, colateral 
ou por afinidade até o 2º grau; 

11. ( x  ) A referida entidade e os seus dirigentes estão cientes da Lei Federal n° 6.496/1977, que institui 
a “Anotação de Responsabilidade Técnica - ART”; da Resolução do CONFEA nº 1.025, de 30 de outubro 
de 2009, que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional fixando 
os procedimentos necessários ao registro, baixa, cancelamento e anulação da Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART, ao registro do atestado emitido por pessoa física e jurídica contratante e 
à emissão da Certidão de Acervo Técnico – CAT; e da Lei Distrital nº 5.281/2013, que dispõe sobre o 
licenciamento para a realização de eventos. Diante disto, DECLARO que, atenderemos as legislações 
vigentes e observaremos às disposições do Código de Edificações do Distrito Federal. 

12. ( x  ) A referida entidade não apresentará contrapartidas para o presente projeto, pois o valor é 
inferior à                                                               



  

Brasília, 08 de Dezembro de 2020 

  
----------------------------------------------------------------- 

Atanagildo Brandolt de Brandolt  

CPF 237.376.030-49 

 

6.2 Declaração de Encargos Trabalhistas - inciso V e VI Art. 28º Decreto nº 37.843/2016 

(em caso de não haver encargos trabalhistas). 

  

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS 

  

Declaramos que o presente Plano de Trabalho apresentado pela entidade não consta a 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 existir 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 tipo de valor 
rescisório e trabalhista a ser pago no final do projeto. 

  

Atenciosamente, 

Brasília, 08 de Dezembro de 2020. 

 
_________________________________________ 



INSTITUTO LATINOAMERICA  

Atanagildo Brandolt de Brandolt  

CPF: 237.376.030-49 

 6.3. DECLARAÇÃO 

Na qualidade de Presidente da OSC, declaramos, para fins de provação junto à Secretaria de Estado do 
Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer 
débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro do Distrito Federal ou qualquer órgão ou 
entidade 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. 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 

  

 

 
Brasília, 0812/2020 

  

 

Atanagildo Brandolt de Brandolt 

  

7. APROVAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO/SECRETÁRIO ADJUNTO 

  

Aprovo o presente Plano de Trabalho 

  

Brasília-DF,_____/_____/2020 

  

_______________________________ 

   ASSINATURA 

 


