
       ANEXO I 

  

PLANO DE TRABALHO 

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA-AECEC 

CNPJ: 04.764.724/0001-62 

Endereço: CCSW 2 Lote, 4 - SALA 534 

Cidade: Brasília Bairro: Setor Sudoeste UF: DF CEP: 70680-270 

Telefone (DDD): 61 98164-5096 Telefone (DDD): 61 98164-5096 

E-mail da OSC: aecec.df@gmail.com 
Site da OSC: 
http://www.poraodorock.com.br/  

Representante Legal (Dirigente): Márcio Soares Fonseca 

Cargo do Representante Legal: Diretor Presidente 

CPF: 610.143.461-34 

RG/Órgão Expedidor: 937.947 SSP/DF 

  

Endereço do Representante Legal: Condomínio Privê Alvorada Sul, Etapa C, Conjunto 15 casa 12– 

Brasília/DF – CEP 71.680-348 

  

Telefone (DDD): 61 98164-5096 Telefone (DDD): 61 – 98112-2472 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Alexandre Pereira Rangel 

Função na parceria: Coordenador Administrativo 

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR: 1.332.056 - SSP/DF CPF: 583.659.071-00 

Telefone (DDD): Telefone (DDD): 61 998112-2472 

Email do Responsável: tupac@tupac.bsb.br  

  

1.1 DADOS DO PROJETO 

Título do Projeto: Festival Porão do Rock 2021 

Valor do Projeto: R$ 248.763,06 

Local de realização: Cine Drive – Autódromo Internacional de Brasília 

Período de Execução:  Início: 09/11/2021 Término: 15/12/2021 

Enquadramento: Diagnóstico (   )    Estruturação de Destino (   )  Qualificação/Sensibilização (   )  

Promoção e/ou Apoio Comercialização (   )  Artesanato ( x )  Tecnologia Turística (  ) Pesquisa relacionada 

ao Turismo (   )                      

Valor total do projeto R$ 428.762,56: quatrocentos e vinte e oito mil, setecentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta e seis centavos 

Previsão de Atendimento: 320 carros nos 2 dias 

Previsão de público direto: 51 mil pessoas (1.000 presencial + 50 mil pelo YouTube) 

Previsão de Beneficiários direto e indireto: 250 pessoas diretamente e indiretamente 100 mil pela 

comunicação 

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

20 anos de história, 20 anos de trabalho 

Fundada em 2001, a AECEC – Associação de Educação, Cultura e Economia Criativa, (ONG Porão 
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do Rock) é uma das organizações mais longevas na produção cultural e no cenário de Brasília, tendo 

como objetivos, idealizar e produzir eventos culturais, idealizar e ministrar cursos educacionais e 

idealizar e promover ações sociais. 

Em 2002, AECEC (ONG Porão do Rock) assumiu a gestão da marca Porão do Rock e a realização 

do Festival Porão do Rock, que em 23 edições consecutivas realizadas desde 1998, tornou-se um 

evento consolidado, considerado um dos mais importantes festivais de música  independente do país, 

proporcionando aos artistas que dele participam condições técnicas excepcionais para suas 

apresentações (estrutura de grande porte), exposição para um grande público e visibilidade nacional 

junto às mídias especializadas (TVs, rádios, redes sociais, publicações). Além disso a cada edição 

realizada gera mais de 1.000 empregos diretos e 3000 indiretos (produção, equipe técnica, 

segurança, voluntários, assessoria de imprensa, artistas, fornecedores, etc). 

Em 22 anos o Festival Porão do Rock teve público superior a 1,2 milhão de pessoas e reuniu 826 

bandas/artistas, 494 do DF, 290 Nacionais e 40 nomes internacionais, somando-se a outros projetos 

com a marca Porão do Rock, tais como: Seletivas (Distrito Federal, Goiânia e Rio de Janeiro), 

Pílulas Porão do Rock, edições nacionais do festival (São Paulo e Goiânia), edições Internacionais 

(Argentina) chegamos à importante marca de 1.065 bandas/artistas. Em 2020 devido à pandemia do 

novo coronavírus, o Festival Porão do Rock foi realizado no formato Live, seguindo todas 

recomendações da OMS sobre a prevenção, tais como distanciamento social, uso de máscara e 

álcool em gel, para todos envolvidos na realização da Live. O Festival foi realizado em 2 dias, em 

estúdio com estrutura profissional de transmissão via streaming, sonorização e iluminação, com a 

participação de 15 das mais renomadas bandas de Rock do DF e do Brasil. O festival foi transmitido 

pelo YouTube oficial do festival, site oficial e redes sociais do Porão do Rock, para o público 

brasileiro e de outros países, divulgando a capital federal para o mundo, por meio do seu mais 

tradicional festival. 

A AECEC (ONG Porão do Rock) Tem como principal objetivo, dar visibilidade para a cena musical 

do Distrito Federal, projetando músicos e bandas e levando a produção musical local para 

apresentações em festivais e projetos Brasil afora e no exterior. Com a realização dos seus eventos, 

possibilita a geração de empregos e implantação de novas tecnologias em grandes eventos, formação 

de novos profissionais e a promoção de intercâmbio com as cenas musicais de outros estados do país 

e exterior, tendo como compromisso, levar à frente ações de sustentabilidade, acessibilidade e 

inclusão social que realiza dentro dos seus eventos, por meio do projeto Porão Sustentável, incluindo 

diversas ações sociais e de diminuição do impacto ambiental, trabalhando na conscientização do 

público para causas ligadas à juventude, ao meio-ambiente e à inclusão social. Ações como Porão 



Sustentável, Rock contra a Fome e diversas outras, mobilizam ao longo desses anos, diversos 

agentes culturais e grande público, além de plantar sementes essenciais na sociedade. 

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Em 2021, o Festival Porão do Rock, um dos festivais mais importantes e longevos do país, após 22 

anos de muita luta, não poderia passar em branco, e seguindo todos os protocolos de segurança da 

pandemia, será realizado em formato Híbrido (Drive IN + Live), repetindo o grande sucesso da 

edição Live 2020, e será realizado ao vivo no Cine Drive In (o único Cine Drive IN do Brasil), no 

Autódromo Internacional de Brasília, com equipamentos de última geração e também será 

transmitido ao vivo para todo o planeta pelo canal oficial do Porão no YouTube! 

O Festival é um produto tradicional da Capital Federal, sendo neste contexto um produto do turismo 

de eventos, turismo criativo e economia criativa, contribuindo com a consolidação de Brasília como 

uma cidade vocacionada aos grandes eventos, em especial da música. O Festival Porão do Rock 

compõe a novíssima Rota do Rock, rota turística lançada pela Secretaria do Turismo em agosto de 

2021. 

 

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

Realização do Porão do Rock 2021, com 2 dias de programação, no formato presencial (Drive In) e 

de live, visando oferecer ao público de Brasília, Brasil e outros países por meio da WEB a 

apresentação das mais renomadas bandas de Rock, divulgando a capital federal para o mundo, por 

meio do seu mais tradicional festival. 

2.2 JUSTIFICATIVA DO PROJETO (Descrição da realidade que será objeto da parceria, 

devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e o projeto e metas a serem atingidas) (Razões 

da proposição e interesse público na sua realização) 



É visível o avanço turístico e cultural na cidade em Brasília, porém ainda é limitado os avanços 

destas duas importantes áreas de desenvolvimento nas cidades satélites, o Plano Piloto tem sido 

beneficiado com diversas políticas públicas de turismo e cultura. 

No Distrito Federal a música é linguagem de maior expressão e fortalecimento do mercado principal 

de fomento ao turismo e a cultura. Estima-se que a música é responsável por 27% do PIB 

relacionado a economia criativa, é o setor que mais emprega e gera riqueza para as cidades, neste 

sentido o Ministério do Turismo tem mantido importante apoio aos municípios através da 

formalização de convênios para a realização de shows e eventos musicais na promoção do turismo 

local. 

Tendo como mote promover e fortalecer o desenvolvimento do mercado da música independente do 

Distrito Federal e do Brasil, proporciona aos artistas que dele participam condições técnicas 

excepcionais para as suas apresentações (estrutura de grande porte), exposição para um grande 

público e visibilidade nacional junto às mídias especializadas (TV´s, rádios, redes sociais, 

publicações, etc).  

O Festival Porão do Rock celebra em 2021 seus 24 anos, realizando a 25ª edição consecutiva do 

evento, consolidado como um dos mais importantes festivais de música independente do país, foi 

criado em 1998 a partir de uma realização conjunta entre produtores e 14 bandas de Brasília que 

ensaiavam no subsolo da comercial da quadra 207norte, plano piloto. O local ficou conhecido como 

Porão do Rock 

A ação do projeto encontra sintonia com a política pública de turismo da capital em 3 contextos: o 

festival é um produto turístico de eventos e negócio; compões a novíssima lançada Rota do Rock e 

contribuirá com o fomento ao turismo trazendo mais de 50 profissionais da música de diversos 

estados, ocupando a rede hoteleira, restaurantes e acessando pontos turísticos da cidade. 

Além dos elementos acima que compõe o potencial Turístico do Porão do Rock o Festival também 

compõe a rede de turismo criativo por meio do processo de consolidação do projeto como um dos 

principais eventos do gênero no país, reafirmando Brasília como a “Capital do Rock”. A divulgação 

através do Festival Porão do Rock 2021 e suas redes sociais (Instagram, Facebook, Twitter e 

Youtube) de Brasília como destino seguro para o turismo, turismo de eventos e do setor corporativo, 

comprovando que as medidas implantadas pelo governo do DF para proteger e conscientizar a 

população tornaram nossa cidade apta a receber seus visitantes e consolidar-se como destino 

turístico responsável nesse período de retomada, propiciando também a integração a outros roteiros 

turísticos existentes no DF como alternativas de atrações turísticas, favorecendo o aumento do tempo 

de permanência dos visitantes na capital federal. 



A promoção da cadeia produtiva da Música, revelando novos talentos da capital federal é o outro 

aspecto do turismo criativo do Festival Porão do Rock, muitos talentos contribuíram e contribuem 

com a promoção turística da capital, entre os principais temos o grupo Legião Urbana, Cassia Eller, 

Capital Inicial, Plebe Rude, Raimundos, Natiruts entre tantos outros.  

 

A secretária de Turismo, Vanessa Mendonça, comemora: “Agora, o segmento musical do 

rock como destino turístico será tratado como atração principal e com as luzes que 

realmente merece. Considerar esse estilo tão importante para a história da nossa capital 

sob a perspectiva da consolidação de um destino é uma conquista inédita e de valor 

estratégico para o desenvolvimento de todos os setores, em especial o do turismo. E só foi 

possível estruturar um projeto como esse graças à atuação integrada do nosso governo 

com a iniciativa privada, os acadêmicos e os músicos que carregam no DNA o melhor do 

rock e de Brasília” (https://agenciabrasilia.df.gov.br/2021/05/07/brasilia-ganha-

oficialmente-a-rota-do-rock/) 

 

Além disso, gera a cada edição realizada mais de 1.000 empregos diretos e indiretos (produção, 

equipe técnica, segurança, voluntários, assessoria de imprensa, artistas, fornecedores, etc.). 

Tendo como realizadora a AECEC - ONG Porão do Rock, tem como um dos seus pontos fortes, as 

ações de sustentabilidade e acessibilidade, que realiza por meio do projeto Porão Sustentável, 

incluindo diversas ações sociais e de diminuição do impacto ambiental, trabalhando na 

conscientização do público para causas ligadas à juventude, ao meio-ambiente e a inclusão social. 

O Festival Porão do Rock faz parte do calendário oficial de eventos de Brasília desde 13 de abril de 

2006, com a aprovação da Lei no 3.844, sancionada pelo Governo do Distrito Federal. Desde então, 

foram mais de 1.100 shows realizados e uma audiência superior a um milhão de pessoas. 

 

O NOVO NORMAL 

Em 2021, o Festival Porão do Rock, um dos festivais mais importantes e longevos do país, após 22 

anos de muita luta, não poderia passar em branco, e seguindo todos os protocolos de segurança da 

pandemia, será realizado em formato Híbrido (Drive In + Live), repetindo o grande sucesso da 

edição Live 2020, será realizado ao vivo no Cine Drive In, e será transmitido para todo o planeta 

pelo canal oficial do Porão no YouTube, porém, em 2021 teremos presença controlada de público. 

A programação desta edição inovadora do Festival Porão do Rock, oferecerá aos seguidores do 

Porão do Rock experiências diferenciadas. 

 



ROCK CONTRA A FOME: 

Campanha de arrecadação de alimentos uma parceria da ONG Porão do Rock com o programa Mesa 

Brasil/Sesc DF nesta edição será direcionado ao coletivo Bacstage, visando apoiar o setor dos 

profissionais dos bastidores, setor este bastante afetado pela situação de Pandemia. 

 

ACESSIBILIDADE 

O projeto mantém o compromisso com a Acessibilidade por meio da estrutura física adaptada e 

transmissão da LIVE com intérprete de Libras. 

 

COMPENSAÇÃO DE CARBONO 

Contribuindo com toda a mobilização da sociedade na redução da emissão de carbono o Festival 

Porão do Rock de 2021, traz como novidade a ação para calcular e neutralizar a emissão de carbono 

gerada em função da realização do Festival. 

 

A parte presencial do Festival será realizado no Cine Drive In e o formato Live será transmitido 

pelos canais: 

Youtube ONG: https://www.youtube.com/channel/UCMey6Lr20Z2kuRm1vL__tnw  

Canal no Facebook: https://www.facebook.com/FestivalPoraoDoRock  

Instagram: https://www.instagram.com/poraodorock/?hl=pt-br  

2.3 CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA 

O Festival Porão do Rock atua diretamente em diversas realidades no cenário turístico e cultural da 

cidade, ao qual destacamos: 

a) o projeto é uma ação que capacita e qualifica profissionais para atuar na produção cultural da 

cidade, o evento funciona como uma incubadora profissionalizante. 

b) Oportunidade para revelação de novos talentos da música da capital e ao mesmo tempo 

intercâmbio de artistas locais com grandes nomes do rock no cenário nacional. 

c) Espaço de entretenimento, turismo e acesso a um produto musical de qualidade destinado ao 

publico do DF e outros estados. É um evento com forte adesão da população que se repete 

tradicionalmente a mais de 20 anos. 

d) Ações sociais com campanhas de arrecadação de alimentos, com doação direcionada a 

projetos sociais. 

https://www.youtube.com/channel/UCMey6Lr20Z2kuRm1vL__tnw
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2.4 ORIGEM DO ORÇAMENTO PARA A DESPESA 

 Emenda parlamentar da Deputada Distrital Julia Lucy e Deputado Distrital  Robério Negreiros 

2.5 OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL: 

Realizar o Festival Porão do Rock 2021, com 2 dias de programação musical de qualidade, 

envolvendo artistas de porte nacional e local, promovendo a rota turística do Rock por meio do 

mais tradicional e antigo festival alternativo da Capital. 

OJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Promover a participação de bandas independentes locais e o intercâmbio delas com 

artistas de projeção nacional e internacional, oportunizando espaços para que se 

apresentem, com vistas a incentivar novos talentos e desenvolver a cena musical 

autoral independente do DF; 

• Divulgar e promover a produção cultural do DF, com vistas a resgatar Brasília como a 

Capital do Rock e incentivar a fruição da cultura local e o turismo criativo; 

• Fomentar o turismo, por meio de um grande e qualificado evento de Rock transmitido 

pela WEB no formato de Live e Drive In; 

• Promover o acesso e a democratização da cultura, por meio das atividades culturais 

online; 

• Divulgar e promover a rota turística do Rock de Brasília 

 2.6 METAS 

2.6.1 METAS QUANTITATIVAS 

- Realização do Festival Porão do Rock 2021 com 02 dias de evento, com a participação de 15 artistas/grupos 

locais e nacional.  

- Geração de emprego e renda diretamente para 250 profissionais e artistas e 500 empregos indiretos incluindo a 

rede hoteleira, empresas áreas, restaurantes, prestadores de serviços e ambulantes. 

2.6.2 METAS QUALITATIVAS 

- Promoção do Turismo de eventos e Turismo Criativo por meio da realização do Festival Porão do Rock, 

potencializando a Rota do Rock; 

- Geração de emprego e renda incentivando o desenvolvimento econômico do Distrito Federal; 

- Democratização do acesso à cultura e da economia criativa por meio da realização do evento com vasta e 



diversas programação artística, 

 

2.7 INDICADORES DE MONITORAMENTO 

Metas Indicadores de Monitoramento 
Parâmetro(s) para aferição de 

cumprimento 

- Realização do Festival Porão do 

Rock 2021 com 02 dias de evento, 

com a participação de 15 

artistas/grupos locais e nacional.  

 

 - Publico direto por meio do 

Drive ou YouTube de 51.000 

pessoas 

- Participação de 15 

artistas/grupos local e nacional 

- Ações de comunicação 

interagindo com um publico de 

100 mil pessoas 

 - Clipping de Imprensa 

- Relatório de redes sociais 

- Registro de fotos 

- Registro de vídeos 

- Alvará 

- Notas fiscais 

 

- Promoção do Turismo de 

eventos e Turismo Criativo por 

meio da realização do Festival 

Porão do Rock, potencializando a 

Rota do Rock; 

- Live transmissão do Festival ao 

Vivo. 

- Campanha de comunicação 

desenvolvida pela agência, para 

divulgação do produto turístico da 

cidade. 

- Ocupação da rede hoteleira por 

mais de 50 convidados de vários 

estados do DF. 

- Clipping de Imprensa 

- Passagens aéreas emitidas 

- Home liste com a ocupação 

hoteleira 

- vídeos promocionais divulgados 

- Geração de emprego e renda 

diretamente para 250 profissionais 

e artistas e 500 empregos indiretos 

incluindo a rede hoteleira, 

empresas áreas, restaurantes, 

prestadores de serviços e 

ambulantes. 

- Equipe técnica e artistas 

contratados 

- Serviço de apoio contratado 

(segurança, brigadistas, 

carregadores entre outros) 

- Relatório 

- Fotografia 

- Nota fiscal dos serviços 

contratados 

 

 2.8 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS E DE CUMPRIMENTO 

DAS METAS A ELES ATRELADAS 

Pré-produção (09/11/2021 a 18/11/2021) 

 Composição da equipe inicial de produção e comunicação; 

 Contratação de prestadores de serviço; 

 Reuniões com as equipes de trabalho e organização das atividades; 



 Elaboração e desenvolvimento da identidade visual do projeto; 

 Planejamento da logística de operações; 

 Distribuição dos convites para limitado público; 

 Execução do marketing e mídias sociais; 

 Início das campanhas publicitárias para divulgação das ações do projeto; 

 Divulgação dos eventos. 

 

Produção (20/11/2021 a 22/11/2021) 

 Montagem da estrutura física no Cine Drive In no autódromo de Brasília; 

 Início do trabalho da equipe de produção e montagem complementar; 

 Divulgação e ativação do festival; 

 Realização do Festival Porão do Rock 2021, com formato Drive IN e Live; 

 

Local: CINE DRIVE IN - AUTODROMO INTERNACIONAL NELSON PIQUET 

Atividade: Montagem do palco, som, iluminação e demais estruturas. 

 

PROGRAMAÇÃO RESUMIDA 

 

Realização do Festival do Porão do Rock com 2 dias de programação: 

(LIVE + DRIVE IN) - AUTODROMO INTERNACIONAL NELSON PIQUET 

 

20 E 21 DE NOVEMBRO (Drive In + Live) 

CINE DRIVE IN  

 

20 DE NOVEMBRO (SÁBADO) 

Programação: Bandas/Artistas do DF e Bandas/Artistas Nacionais;   

 

21 DE NOVEMBRO (DOMINGO) 

Programação: Bandas/Artistas do DF e Bandas/Artistas Nacionais;   

 

*As Lives/Eventos com presença de público, seguirão rigidamente todas as normas vigentes da OMS e do 

GDF contra a Covid-19. 

 

Transmissão ao vivo do Festival pelos canais: 

Youtube ONG: https://www.youtube.com/channel/UCMey6Lr20Z2kuRm1vL__tnw  

Canal no Facebook: https://www.facebook.com/FestivalPoraoDoRock  

Instagram: https://www.instagram.com/poraodorock/?hl=pt-br  

https://www.youtube.com/channel/UCMey6Lr20Z2kuRm1vL__tnw
https://www.facebook.com/FestivalPoraoDoRock
https://www.instagram.com/poraodorock/?hl=pt-br


 

Desmontagem – 22 de outubro. 

 

Pós-produção (23/11/2021 a 15/12/2021) 

Pagamentos 

Atividade: emissão das notas fiscais, conferência dos serviços prestados e pagamento. 

Relatórios 

Atividade: elaboração dos relatórios de execução e relatórios financeiros, bem como recebimento do clipping de 

imprensa 

Prestação de contas 

Atividade: finalização dos relatórios, elaboração e entrega da prestação de contas. 

2.9 RESULTADOS ESPERADOS 

 Realização de 2 dias de atividades musicais no formato de Live e Drive; 

 Estímulo à economia do Turismo Criativo por meio da divulgação da qualidade musical da 

capital e seu patrimônio artístico.; 

 Envolvimento de um público de 100 mil pessoas por meio da LIVE. 

 Realização de uma campanha de doações visando apoiar o coletivo Backstage. 

 Fortalecimento da Rota Turística do Rock. 

2.10 PROGRAMAÇÃO DETALHADA DO EVENTO 

Programação Data 

 19:00 / 19:30   AMARO (DF)  

 19:45 / 20:15   JAMBALAIA (DF)  

 20:30 / 21:00   MUNTCHAKO (DF)  

 21:15 / 21:45   FAR FROM ALASKA (RN)  

 22:00 / 22:45   BLACK PANTERA (MG)  

 23:00 / 23:45   OS CABELODURO (DF)  

 00:00 / 00:45   PENSE (MG)  

 01:00 / 02:00   CRYPTA (SP) 

20 de novembro de 

2021 (sábado) 

18:00 / 18:45   JAH LIVE (DF)  

 19:00 / 19:30   MAGNÉTICA GROOVE (DF)  

 19:45 / 20:15   CONSUELO (DF)  

21 de novembro de 

2021 (domingo) 



 20:30 / 21:00   SELVAGENS A P L (BELCHIOR)  

 21:15 / 21:45   ROCCA VEGAS (CE)  

 22:00 / 22:45   TABATA LORENA (DF)  

 23:00 / 00:00   NANDO REIS (SP) 

 2.11 CROQUI DO EVENTO (se houver) 

 

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Cronograma de Execução 

Metas 
Fase / 

Etapa 
Descrição Valor 

Duração 

Início Término 

Meta 1 

1.1 
Recursos Humanos de Produção 

e Gestão de todo o Projeto 
 R$ 9.576,66 09/11/2021 15/12/2021 

1.2 
Serviço de Comunicação e 

Divulgação 
 R$ 1.200,00 09/11/2021 15/12/2021 

Meta 2 

2.1 
Locação de equipamentos e 

Estrutura especializada para o 
R$ 67.055,78 19/11/2021 21/11/2021 

2.2 Serviço Artísticos R$ 98.800,00 19/11/2021 21/11/2021 

2.3 Serviço de Apoio R$ 11.982,88 19/11/2021 21/11/2021 

2.4 Serviço de Logística R$ 41.547,74 19/11/2021 21/11/2021 

2.5 Outras Despesas R$ 18.600,00 19/11/2021 21/11/2021 

  



4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Cronograma de Desembolso 

Meta 
Etapa/Fas

e 
Especificação Mês 

Meta 1 
1.1 Recursos Humanos de Produção e Gestão de todo o Projeto Novembro 

1.2 Serviço de Comunicação e Divulgação Novembro 

Meta 2 

2.1 Locação de equipamentos e Estrutura especializada para o Novembro 

2.2 Serviço Artísticos Novembro 

2.3 Serviço de Apoio Novembro 

2.4 Serviço de Logística Novembro 

2.5 Outras Despesas Novembro 

  

5. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS (Plano de Aplicação) 

5.1 Planilha Global 

PLANILHA GLOBAL DO PROJETO 

Item Descrição 
Unidade de 

Medida 
Quantida

de 
 Valor 

Unitário  
 Valor Total  fonte 

META 1 - Gestão, recursos humanos e serviços de apoio para desenvolvimento das ações de todas as fazes do projeto. 

Etapa 1.1 - Recursos Humanos de Produção e Gestão de todo o Projeto 

1.1.1 

DIRETOR GERAL - profissional 
responsavel pela conceção, curadoria e 
direção geral de todo o projeto, 
respondendo por todo o conceiro, 
articulação, divulgação, bem como 
responsabilidadde técnicas, juridica e 
artistica. 

semana 10     1.940,00      19.400,00  BRB 

1.1.2 

Coordenação Administrativa e 
Financeira: Profissional responsável por 
coordenar todas as rotinas administrativas e 
financeiras que darão suporte às diversas 
áreas do projeto. Realiza o arrolamento e 
arquivo racionalizado de toda 
documentação do projeto, bem como 
executa o Plano de Execução Financeira, 
relatoriando este ambiente. É que atualiza e 
organiza a planilha global do projeto 
juntamente com a produção executiva. 
Desenvolvimento, aprovação e execução 
dos projetos das diversas fontes de recurso 
do projeto.  

semana 10     1.300,00      13.000,00  BRB 

1.1.3 

COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO  - 
Profissional responsável por coordenar a 
produção do projeto, em sintonia com a 
produção executiva, acompanhar todas as 
ações do projeto e dos territórios, coordenar 
a prestação de serviços dos fornecedores e 
alinhar horários das prestações de serviço e 
acompanhar o produçãos dos produtos 

semana 10     1.250,00      12.500,00  BRB 



1.1.4 

Coordenador Técnico: profissional 
responsável por intermediar as demandas 
técnicas dos artistas (riders de som, luz e 
palco) junto aos fornecedores e responsável 
pela montagem dos cronogramas de 
passagens de som, tempo e ordem dos 
shows 

semana 4     1.375,00        5.500,00  FOMENTO 

1.1.5 
PRODUTOR DE BACKSTAGE (2 
produtores x 2 dias) 

diaria 4        280,00        1.120,00  FOMENTO 

1.1.6 PRODUÇÃO EXECUTIVA semana 10     1.240,00      12.400,00  BRB 

1.1.7 
ASSISTENTE DE PRODUÇÃO (2 
assistentes x 2 dias) 

diaria 4       130,00           520,00  FOMENTO 

1.1.8 
PRODUTOR DE LOGISTICA / 
TRANSPORTE 

diaria 10        150,00        1.500,00  FOMENTO 

1.1.9 

DIRETOR DE PALCO: profissional 
responsável por coordenar a equipe de 
roadies, autorizar a entrada e saída de 
artistas do palco, autorizar a entrada e 
retirada de equipamentos do palco, 
liberação do palco para cada apresentação 
e controlar o tempo de cada show.  

diária 2       468,33           936,66  FOMENTO 

1.1.1
0 

DIRETOR ARTISTICO E CURADORIA semana 7     1.100,00        7.700,00  BRB 

SUB-TOTAL >>>>>     74.576,66    

Etapa 1.2 - Serviço de Comunicação e Divulgação 

1.2.1 Facebook impulsionamentos - PDR unidades 14        500,00        7.000,00  BRB 

1.2.2 Fotógrafo DF - 4 diárias PDR   diária 4        300,00        1.200,00  FOMENTO 

1.2.3 Assessoria de Imprensa DF/NACIONAL mês 2     3.500,00        7.000,00  
BRB 

1.2.4 Coordenador de Comunicação  mês 2     2.500,00        5.000,00  BRB 

1.2.5 
Agencia de Comunicação  (concepção e 
execução da campanha do Evento) 

serviço 1     9.000,00        9.000,00  

LIC 

1.2.6 
Material de Sinalização (Testeiras, Back 
Drops, Banners, Totens de Sinalização, etc 
)  

serviço 1     3.500,00        3.500,00  

LIC 

SUB-TOTAL      32.700,00    

META 2 - Realização do Festival Porão do Rock 2021 

 Etapa 2.1 - Locação de equipamentos e Estrutura especializada para o Festival 

2.1.1 Palco Coberto Medindo  14m x 10m  DIÁRIA 2     7.560,00      15.120,00  FOMENTO 



2.1.2 

RECURSOS DE INTERNET -  CPD  
equipados com  
Link Dedicado de 35Mbps (SLA 99%) 
entregue em Fibra óptica configurado em 
Load Balance com um segundo link de 
15Mbps. 
Roteador de Borda, Switch Gerenciável 
(Layer 3), Firewall, VLAN para rede de 
Streaming e regras de QoS configuradas 
para Live. 
Ambiente do Datacenter (ISP) climatizado 
com controle permanente de temperatura e 
umidade; 
Energia estabilizada com nobreak e grupo 
gerador; 
Proteção contra incêndio usando VESDA e 
supressão por gás inverte NOVEC; 
Mitigação de ataques DDOs; 
Múltiplas saídas de trânsito IP com 03 
operadoras,  
Pontos de Troca de Tráfego (PTT's) no DF e 
em SP, permitindo interconexão direta com 
mais de 450 redes A.S. (cerca de 3 milhôes 
de hosts). 
Além de rede com menor numero de hops 
(saltos) até o destino, mais velocidade e 
menor latência. (3 dias PDR) 

DIÁRIA 2     2.500,00        5.000,00  LIC 

2.1.3 
Captação de Imagens -  Equipe para 
captação com três câmeras e demais 
engenharias. (PDR 3 dias) 

DIÁRIA 2     4.000,00        8.000,00  LIC 

2.1.4 

Sonorização de Grande Porte 
- Back Line: 1 Bateria completa ( Pearl , 
Tama DW , Yamaha ) , 1 amplificador para 
contra baixo  ( GK , Ampeg ) , 2 
amplificadores para guitarra ( Fender , 
Marahall , Vox ). 
- 2 Consoles digitais de 48 canais de 
entrada por 24 de saída ( Yamaha , 
Soundcraft , Digico , Digidesigber )  
- Mesa analógica Master Heritage 3000 com 
rack periféricos dinâmicos e efeitos 
- 24 microfones ( Shure , Sennheiser , AKG 
, Neuman , áudio Techinica )  
- 12 Direct Box ( Imp 3 , BSS , Countruman )  
- 1 multicabo 48 canais 
 - 4 Sub snakers 12 canais com multipino - 4 
microfones sem fio ( Shure , Sennheiser )  
- 8 ears Fone ( Sennheiser , Shure)  
- 8 canais de power play com fones  
- 2 Side Fill ( TurboSound IP2000, JBL PRX 
, Electro Voice )  
- Cabeamento geral (PDR 3 dias) 

DIÁRIA 2     8.014,29      16.028,58  FOMENTO 

2.1.5 
Captação e Gravação de áudio digital 48 
canais, multipista, para posterior 
masterização. (PDR - 3 diárias) 

DIÁRIA 2     2.500,00        5.000,00  LIC 



2.1.6 

Iluminação de grande porte 
-  8 Movings Head Clay Paky Mythos; 
- 12 Movings Head Robe Robin Led 600 
Wash;  
- 16 Movings Head Elation Platinum Beam 
5R  
- 8 Movings Clay Paky Aleda Bye K20; 
- 28 Par Led Mslight Rgbwa-uv; 
- 1 Máquina Hazer Antari;  
- 8 ribaltas DTS RGBW   
- 8 refletores Elipsoidais  
- 1 Console Digital Avolites Quartz; 
- 12 refletores led Wash SGM P5; 
- Cabeamento geral 
 - 24 canais de dimmer rack CITronics 
 - 48 canais de Propower CITronics (3 dias 
PDR) 

DIÁRIA 2     8.000,00      16.000,00  BRB 

2.1.7 

Painel de Led 
- Painel de led de alta resolução, 4mm, 
broadcast, Super Slim, Black Face, Refresh 
Rate 3.840 Hz, montado no formato 8x 6 (2 
dias). PDR 

m2 96        270,00      25.920,00  FOMENTO 

2.1.8 

Gerador 260 KWA (Stand By) 6 diárias de 
12 horas 
- 1 Gerador de 260 KVA; 
- Cabeamento. (PDR) 

DIÁRIA 3     1.800,00        5.400,00  LIC 

2.1.9 Aterramento do Palco e Tendas serviço 1     3.000,00        3.000,00  LIC 
2.1.1

0 
Alambrados metro 1400           5,00        7.000,00  LIC 

2.1.1
1 

Extintores unidade 5         35,00           175,00  LIC 

2.1.1
2 

Baldes Personalizados  unidade 77         32,50        2.502,50  LIC 

2.1.1
3 

Copos Personalizados unidade 400            3,60        1.440,00  LIC 

2.1.1
4 

Locação Tendas 6 x 6 Calhadas com 
Fechamento (3 Tendas X 2 Dias) 

diária 6        350,00        2.100,00  FOMENTO 

2.1.1
5 

Mobiliário Camarim - 2 sofás de 2 lugares, 4 
puff quadrado, arara, pranchão e espelho. 

diária 2       450,00           900,00  FOMENTO 

2.1.1
6 

Praticáveis tipo rosco com rodas diária 24       82,80        1.987,20  FOMENTO 

2.1.1
7 

Locação de Backline: 2 bateria DW ou 
similar,  completa (com caixa DW) Padrão, 
Bumbo 22, 2 Amplificadores Ampeg STV 
CLASSIC) 2 Amplificadores Fender Deville, 
estante de teclado   

diária 2     2.500,00        5.000,00  FOMENTO 

SUB-TOTAL    120.573,28    

 Etapa 2.2 - Serviço Artisticos 

2.2.1 Black Pantera cachê 1     3.000,00        3.000,00  FOMENTO 

2.2.2 Crypta (SP) cachê 1    8.500,00        8.500,00  FOMENTO 

2.2.3 Rocca Vegas (CE) cachê 1     7.000,00        7.000,00  FOMENTO 

2.2.4 Selvagens a Procura de Lei (Belchior) cachê 1     6.500,00        6.500,00  FOMENTO 

2.2.5 Pense cachê 1     4.000,00        4.000,00  FOMENTO 

2.2.6 Far From Alaska cachê 1     8.000,00        8.000,00  FOMENTO 

2.2.7 Nando Reis (SP) cachê 1   61.800,00      61.800,00  FOMENTO 

2.2.8 Jambalaia (DF) cachê 1     1.000,00        1.000,00  LIC 

2.2.9 Os Cabeloduro (DF) cachê 1     2.000,00        2.000,00  LIC 



2.2.1
0 

Amaro (DF) cachê 1    2.000,00        2.000,00  LIC 

2.2.1
1 

Thabata Lorena (DF) cachê 1     2.000,00        2.000,00  LIC 

2.2.1
2 

Jah Live (DF) cachê 1    3.000,00        3.000,00  LIC 

2.2.1
3 

Magnética Groove (DF) cachê 1    1.000,00        1.000,00  LIC 

2.2.1
4 

Muntchako (DF) cachê 1    3.000,00        3.000,00  LIC 

2.2.1
5 

Consuelo (DF) cachê 1     3.000,00        3.000,00  LIC 

2.2.1
6 

Apresentador (Frederico Castro) cachê 1     2.000,00        2.000,00  LIC 

SUB-TOTAL   117.800,00    

 Etapa 2.3 - Serviço de Apoio 

2.3.1 Intérprete de Libras  DIÁRIA 4        317,50        1.270,00  FOMENTO 

2.3.2 
Roadies (3 rodies no sábado e 4 rodies no 
domingo = 7 diarias)- PDR) 

DIÁRIA 7       350,00        2.450,00  

FOMENTO 

2.3.3 Carregadores - diária 10h (8 x 2 dias - PDR) DIÁRIA 16       140,00        2.240,00  
FOMENTO 

2.3.4 Brigadistas (3 x 2 dias - PDR) DIÁRIA 6       142,48           854,88  FOMENTO 

2.3.5 Segurança (8 X 2 dias - PDR) DIÁRIA 16       190,00        3.040,00  FOMENTO 

2.3.6 Limpeza (2 auxiliares de limpeza x 2 dias) DIARIA 4       130,00           520,00  FOMENTO 

2.3.7 Alimentação de Equipe UNIDADE 56         18,00        1.008,00  FOMENTO 

2.3.8 Despachante (Liberação do Evento: 
Alvarás, etc) 

serviço 1       600,00           600,00  
FOMENTO 

SUB-TOTAL      11.982,88    

 Etapa 2.4 - Serviço de Logistica 

2.4.1 
Hospedagem Quarto Solteiro (Artistas 
Convidados Festival + Apresentador) 

diária 14        199,50        2.793,00  LIC 

2.4.2 
Hospedagem Quarto Duplo (Artistas 
Convidados Festival) 

diária 20        229,95        4.599,00  LIC 

2.4.3 Hospedagem Suíte (Nando Reis) diária 1     1.200,00        1.200,00  LIC 

2.4.4 
Abastecimento de Camarins (integrantes 
das bandas e suas respectivas equipes) 

serviço 100          18,90        1.890,00  LIC 

2.4.5 
Van executiva: 12h com até 200 km DF  

diaria 5       500,00        2.500,00  FOMENTO 

2.4.6 Carro de Luxo com Motorista (diária + 
transfer dia seguinte) 

diaria 1       660,00           660,00  FOMENTO 

2.4.7 Passagens Aéreas Nando Reis Trechos 
(RIO/BSB/RIO)  

trecho 7       890,02        6.230,15  FOMENTO 

2.4.8 Passagens Aéreas Nando Reis Trechos 
(RIO/BSB/SAO) 

trecho 9     1.321,41      11.892,73  FOMENTO 

2.4.9 Passagens Aéreas Pense Trechos 
(SAO/BSB/SAO) 

trecho 3       355,34        1.066,02  FOMENTO 

2.4.1
0 

Passagens Aéreas Pense Trechos 
(BHZ/BSB/BHZ) 

trecho 3       563,65        1.690,95  FOMENTO 

2.4.1
1 

Passagens Aéreas Crypta Trechos 
(SAO/BSB/SAO) 

trecho 6       355,34        2.132,04  FOMENTO 

2.4.1
2 

Passagens Aéreas Far From Alaska 
Trechos (SAO/BSB/SAO) 

trecho 6       342,51        2.055,04  FOMENTO 



2.4.1
3 

Passagens Aéreas Far From Alaska 
Trechos (SAO/BSB/NAT) 

trecho 1       821,23           821,23  FOMENTO 

2.4.1
4 

Passagens Aéreas Rocca Trechos 
(FOR/BSB/FOR) 

trecho 5       947,72        4.738,60  FOMENTO 

2.4.1
5 

Passagens Aéreas Selvagens Trechos 
(FOR/BSB/FOR) 

trecho 6       947,72        5.686,32  FOMENTO 

2.4.1
6 

Passagens Aéreas Selvagens Trechos 
(SAO/BSB/SAO) 

trecho 1       355,34           355,34  FOMENTO 

2.4.1
7 

Passagens Aéreas Black Pantera Trechos 
(UDI/BSB/UDI) 

trecho 3       454,66        1.363,98  FOMENTO 

2.4.1
8 

Passagens Aéreas Black Pantera Trechos 
(SAO/BSB/SAO) 

trecho 1       355,34           355,34  FOMENTO 

SUB-TOTAL      52.029,74    

 Etapa 3.5 - Outras Despesas   

3.5.1 Locação Cine Drive In diária 2     9.300,00      18.600,00  FOMENTO 

3.5.2 Tarifas bancárias TAXA 1        500,00           500,00  LIC 

SUB-TOTAL      19.100,00    
      

 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 428.762,56    

       

 RECEITAS DO FESTIVAL PORÃO DO ROCK 2021      

 TERMO DE FOMENTO 
 

248.763,06      

 LEI DE INCENTIVO A CULTURA (LIC) 79.999,50      

 BRB 
 

100.000,00      

 Total 
 

428.762,56      

5.2 Planilha Termo de Fomento 

PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

Item Descrição 
Unidade 

de 
Medida 

Quantida
de 

 Valor 
Unitário  

 Valor Total  

META 1 - Gestão, recursos humanos e serviços de apoio para desenvolvimento das ações de todas as fazes do projeto. 

Etapa 1.1 - Recursos Humanos de Produção e Gestão de todo o Projeto 

1.1.4 

Coordenador Técnico: profissional responsável por 
intermediar as demandas técnicas dos artistas (riders de 
som, luz e palco) junto aos fornecedores e responsável pela 
montagem dos cronogramas de passagens de som, tempo e 
ordem dos shows 

semana 4     1.375,00        5.500,00  

1.1.5 PRODUTOR DE BACKSTAGE (2 produtores x 2 dias) diaria 4        280,00        1.120,00  

1.1.7 ASSISTENTE DE PRODUÇÃO (2 assistentes x 2 dias) diaria 4        130,00           520,00  

1.1.8 PRODUTOR DE LOGISTICA / TRANSPORTE diaria 10        150,00        1.500,00  

1.1.9 

DIRETOR DE PALCO: profissional responsável por 
coordenar a equipe de roadies, autorizar a entrada e saída 
de artistas do palco, autorizar a entrada e retirada de 
equipamentos do palco, liberação do palco para cada 
apresentação e controlar o tempo de cada show.  

diária 2        468,33           936,66  

SUB-TOTAL >>>>>       9.576,66  

Etapa 1.2 - Serviço de Comunicação e Divulgação 



1.2.2 Fotógrafo DF - 4 diárias PDR   diária 4         300,00        1.200,00  

SUB-TOTAL        1.200,00  

META 2 - Realização do Festival Porão do Rock 2021 

 Etapa 2.1 - Locação de equipamentos e Estrutura especializada para o Festival 

2.1.1 Palco Coberto Medindo  14m x 10m  DIÁRIA 2      7.560,00      15.120,00  

2.1.4 

Sonorização de Grande Porte 
- Back Line: 1 Bateria completa ( Pearl , Tama DW , Yamaha 
) , 1 amplificador para contra baixo  ( GK , Ampeg ) , 2 
amplificadores para guitarra ( Fender , Marahall , Vox ). 
- 2 Consoles digitais de 48 canais de entrada por 24 de 
saída ( Yamaha , Soundcraft , Digico , Digidesigber )  
- Mesa analógica Master Heritage 3000 com rack periféricos 
dinâmicos e efeitos 
- 24 microfones ( Shure , Sennheiser , AKG , Neuman , 
áudio Techinica )  
- 12 Direct Box ( Imp 3 , BSS , Countruman )  
- 1 multicabo 48 canais 
 - 4 Sub snakers 12 canais com multipino - 4 microfones sem 
fio ( Shure , Sennheiser )  
- 8 ears Fone ( Sennheiser , Shure)  
- 8 canais de power play com fones  
- 2 Side Fill ( TurboSound IP2000, JBL PRX , Electro Voice )  
- Cabeamento geral (PDR 3 dias) 

DIÁRIA 2      8.014,29      16.028,58  

2.1.7 

Painel de Led 
- Painel de led de alta resolução, 4mm, broadcast, Super 
Slim, Black Face, Refresh Rate 3.840 Hz, montado no 
formato 8x 6 (2 dias). PDR 

m2 96         270,00      25.920,00  

2.1.1
4 

Locação Tendas 6 x 6 Calhadas com Fechamento (3 Tendas 
X 2 Dias) 

diária 6        350,00        2.100,00  

2.1.1
5 

Mobiliário Camarim - 2 sofás de 2 lugares, 4 puff quadrado, 
arara, pranchão e espelho. 

diária 2        450,00           900,00  

2.1.1
6 

Praticáveis tipo rosco com rodas diária 24        82,80        1.987,20  

2.1.1
7 

Locação de Backline: 2 bateria DW ou similar,  completa 
(com caixa DW) Padrão, Bumbo 22, 2 Amplificadores Ampeg 
STV CLASSIC) 2 Amplificadores Fender Deville, estante de 
teclado   

diária 2      2.500,00        5.000,00  

SUB-TOTAL      67.055,78  

 Etapa 2.2 - Serviço Artisticos 

2.2.1 Black Pantera cachê 1      3.000,00        3.000,00  

2.2.2 Crypta (SP) cachê 1      8.500,00        8.500,00  

2.2.3 Rocca Vegas (CE) cachê 1      7.000,00        7.000,00  

2.2.4 Selvagens a Procura de Lei (Belchior) cachê 1      6.500,00        6.500,00  

2.2.5 Pense cachê 1      4.000,00        4.000,00  

2.2.6 Far From Alaska cachê 1      8.000,00        8.000,00  

2.2.7 Nando Reis (SP) cachê 1   61.800,00      61.800,00  

SUB-TOTAL      98.800,00  

 Etapa 2.3 - Serviço de Apoio 

2.3.1 Intérprete de Libras  DIÁRIA 4        317,50        1.270,00  

2.3.2 
Roadies (3 rodies no sábado e 4 rodies no domingo = 7 
diarias)- PDR) 

DIÁRIA 7       350,00        2.450,00  

2.3.3 Carregadores - diária 10h (8 x 2 dias - PDR) DIÁRIA 16        140,00        2.240,00  

2.3.4 Brigadistas (3 x 2 dias - PDR) DIÁRIA 6        142,48           854,88  

2.3.5 Segurança (8 X 2 dias - PDR) DIÁRIA 16        190,00        3.040,00  

2.3.6 Limpeza (2 auxiliares de limpeza x 2 dias) DIARIA 4        130,00           520,00  

2.3.7 Alimentação de Equipe 
UNIDAD

E 
56          18,00        1.008,00  



2.3.8 Despachante (Liberação do Evento: Alvarás, etc) serviço 1        600,00           600,00  

SUB-TOTAL      11.982,88  

 Etapa 2.4 - Serviço de Logistica 

2.4.5 Van executiva: 12h com até 200 km DF  diaria 5        500,00        2.500,00  

2.4.6 Carro de Luxo com Motorista (diária + transfer dia seguinte) diaria 1        660,00           660,00  

2.4.7 Passagens Aéreas Nando Reis Trechos (RIO/BSB/RIO)  trecho 7        890,02        6.230,15  

2.4.8 Passagens Aéreas Nando Reis Trechos (RIO/BSB/SAO) trecho 9      1.321,41      11.892,73  

2.4.9 Passagens Aéreas Pense Trechos (SAO/BSB/SAO) trecho 3        355,34        1.066,02  

2.4.1
0 Passagens Aéreas Pense Trechos (BHZ/BSB/BHZ) 

trecho 3        563,65        1.690,95  

2.4.1
1 Passagens Aéreas Crypta Trechos (SAO/BSB/SAO) 

trecho 6         355,34        2.132,04  

2.4.1
2 

Passagens Aéreas Far From Alaska Trechos 
(SAO/BSB/SAO) 

trecho 6        342,51        2.055,04  

2.4.1
3 

Passagens Aéreas Far From Alaska Trechos 
(SAO/BSB/NAT) 

trecho 1        821,23           821,23  

2.4.1
4 Passagens Aéreas Rocca Trechos (FOR/BSB/FOR) 

trecho 5        947,72        4.738,60  

2.4.1
5 Passagens Aéreas Selvagens Trechos (FOR/BSB/FOR) 

trecho 6        947,72        5.686,32  

2.4.1
6 Passagens Aéreas Selvagens Trechos (SAO/BSB/SAO) 

trecho 1        355,34           355,34  

2.4.1
7 Passagens Aéreas Black Pantera Trechos (UDI/BSB/UDI) 

trecho 3        454,66        1.363,98  

2.4.1
8 Passagens Aéreas Black Pantera Trechos (SAO/BSB/SAO) 

trecho 1        355,34           355,34  

SUB-TOTAL      41.547,74  

 Etapa 3.5 - Outras Despesas 

3.5.1 Locação Cine Drive In diária 2      9.300,00      18.600,00  

SUB-TOTAL      18.600,00  

      

VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO 248.763,06  

5.3 Previsão de Receitas 

PREVISÃO DE RECEITAS 

QTD. Nome Receitas 

1  Emenda Parlamentar Deputada Julia Lucy R$ 150.000,00 

2  Emenda Parlamentar Deputado Robério Negreiros R$ 100.000,00 

Total R$ 250.000,00 

 6. DECLARAÇÕES 

6.1 Declaração Unificada 

DECLARAÇÃO UNIFICADA 

Eu, Márcio Soares Fonseca inscrito no RG nº 937.947 SSP/DF e CPF nº 610.143.461-34, na qualidade de 
presidente da ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA-AECEC, CNPJ: 
04.764.724/0001-62, 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. (   ) A referida entidade não apresentará contrapartidas para o presente projeto, pois o valor é inferior à  
R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).                                                             

  

Brasília, 04 de novembro de 2021 

  

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

Márcio Soares Fonseca 

CPF 610.143.461-34 



  

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. 

  

Brasília, 04 de novembro de 2021 

  

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

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA-AECEC 

Márcio Soares Fonseca 

CPF 610.143.461-34  

  

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, 04/11/2021 

  

Márcio Soares Fonseca 

CPF 610.143.461-34 

  

7. APROVAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO/SECRETÁRIO ADJUNTO 

  

Aprovo o presente Plano de Trabalho 

  

Brasília-DF,_____/_____/2018 

  

_______________________________ 

   ASSINATURA 
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