
       ANEXO I

PLANO DE TRABALHO

Razão Social: INSTITUTO CULTURAL BLACK SPIN BREAKERS

CNPJ: 08.046.209/0001-06

Endereço: Quadra 19 Lote 29 – loja 03

Cidade: Brazlândia Bairro: UF:DF CEP: 72.710-000

Telefone (DDD): (61) 8271-7125 Telefone (DDD):

E-mail da OSC: alau.icbsb@hotmail.com Site da OSC:

Representante Legal (Dirigente): RONI CÉZAR DA SILVA SANTOS

Cargo do Representante Legal: Secretário Executivo

CPF: 605.823.321-68
RG/Órgão Expedidor:

 1.479.887 SSP/DF

Endereço do Representante Legal: QD QNN 35 Conjunto B, Casa 01 Lote 3 Ceilândia Norte DF.
 

Telefone (DDD): Telefone (DDD): (61) 98112-2472

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Marcio Apolinário de Oliveira Silva

Função na parceria: Produção Executiva

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR: 1.773.763 CPF: 811955591-00

Telefone (DDD): (61) 996069282 Telefone (DDD): 61-99606-9282

E Mail do Responsável: marcioapolinariodf@gmail.com

 1.1 DADOS DO PROJETO

Título do Projeto: Vigília Cultural -Artesanato, empreendedorismo &  formação

Valor do Projeto: R$1999.990,13

Local de realização:  Região Administrativa Estrutural DF

Período de Execução:31/12/2021 a 30/05/2022 Início:31/12/2022 Término:30/05/2022

Enquadramento: Diagnóstico (   )    Estruturação de Destino (   )  Qualificação/Sensibilização (   ) 
Promoção e/ou Apoio Comercialização (  X )  Artesanato ( X  )  Tecnologia Turística (  ) Pesquisa relacionada ao Turismo (   )     

Valor total do projeto R$ (extenso):200.000,00

Previsão de Atendimento: certificação de 80 jovens e familiares e comunidades 

Previsão de público direto: 80 pessoas com a oficinas presenciais e 300 visualizações com a exibição dos vídeos das oficinas e
1000 pessoas presente no evento.

Previsão de Beneficiários direto e indireto: 100 pessoas Entre equipe de produção, prestadores de serviços, artistas e artesãos.
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 1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE (Experiências na área, parcerias anteriores)

 O instituto cultural  Black Spin Breakers surgiu em 2004 através da iniciativa dos bboys do grupo de dança de se
organizarem como pessoa jurídica e com isso obter maior reconhecimento com a dança e em todo cenário artístico cultural,
social e ambiental, mas somente em 2006 que adquiriu seu CNPJ: 08.046.209/0001 – 06, com o passar dos anos a entidade
adquiriu  experiências profissionais em suas produções e passou a incluir  em suas atividades espetáculos,  competições de
dança, festivais musicais, rua de lazer e iniciativas ambientais, pró-melhoramento da sociedade a brilhante atuação do Instituto
se expandiu pelo mundo e começaram a fazer parcerias com festivais Europeus,  Empresários,  Terceiro Setor e Governos
Estadual e Federal, o IC-BSB tem Foro e Sede na Cidade de BRAZLÂNDIA e hoje contribui para o crescimento da cultura em
todos os aspectos possíveis, algumas ações da entidade são:

● Domingueira Hip-Hop – 2005

● Inauguração da Sede IC-BSB – 2006 / 2016

● Encontro de bboys e bgirls do DF e Entorno – 2003 a 2017

● Batalha de Bboys em comemorando o Aniversário de 54 anos de Brasília – 2013

● Euro Battle Final Brasil – 2011 A 2015

● Faremas Hip-Hop – 2006

● Street Battle Brasil – Etapas RJ, PA, GO, ES, PB – 2016

● Street Battle Brasil Final – Qualifier Béligica – 2016

● Street Battle Brasil Final – Qualifier Portugal – 2016

● Solverde World Battlle/Street Battle Brasil Final Portugal – 2016

● Festival Periferia 360° - 2016

● Periferia 360° -2017

● Campeonato de Stylos – 2017

● Arte Cultura e Cidadania – 2017

● ARRÁIA DO SETOR SUL – 2018

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Realização da Vigília Cultural com oficinas presenciais para jovens do ensino médio de escola pública e comunidade da região
administrativa do DF e exibição de vídeo passo a passo das oficinas  na plataforma do youtub  com encerramento da exposição
das peças produzidas durante a realização das oficinas em evento que será realizado na mesma região administrativa com
apresentações musicais de artistas da região, além da exposição terá também um espaço para os artesãos da região exporem e
comercializarem as suas peças. Além da divulgação do artesanato será também um espaço entretenimento para o público.  

 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

● Oficinas de Artesanato e Manual  
Serão realizadas oficinas em  uma das regiões administrativas envolvendo jovens de 15 a 19 anos de escola pública  no
contra turno  e a comunidade  duas ou três vezes por semana com duração  de duas  hora a três horas  com o objetivo de
buscar desenvolver nos alunos habilidades manuais e cognitivas desenvolvendo a criatividade e habilidade específicas de
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cada um dos indivíduos através do contato com artesanato possibilitando a geração de renda . As oficinas abordarão quatro
especialidades:  acessórios manuais,  trançado de fibra de carnaúba/buriti,  crochê e arranjo  de flores do cerrado.  Será
disponibilizada  100  vagas  para  os  alunos  e  as  vagas remanescentes  serão  disponibilidade  para  outras  interessadas,
podendo ser familiares e a comunidade 

       

● Oficinas online
Será realizada uma gravação através de vídeo imagem e áudios com os mesmos oficineiros que irão realizar as oficinas 
presenciais ensinando passo a passo das técnicas utilizadas até a produção da peça final e será exibido online através da 
plataforma youtube para qualquer pessoa que tiver interesse acessar. Será disponibilizado para a Secretária de Turismo 
divulgar também em suas ferramentas de comunicação durante a vigência do projeto e posterior.

● Evento de Exposição das peças produzidas nas oficinas realizadas presenciais  
Será realizado um evento ao final das oficinas para expor as peças produzidas pelos alunos e a comunidade durante a 
oficina com, onde serão convidados artesãos do DF para comercializarem seus produtos e apresentação musical. Além da 
divulgação do resultado final dos trabalhos produzidos pelos alunos do projeto Vigília Cultural-Artesanato nas escolas será 
também um espaço de entretenimento aos envolvidos e convidados. 

  

2.2 JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

 É sabido que o Distrito Federal é um importante polo do artesanato brasileiro, com cerca de onze mil profissionais
legalizados através de cadastro no PAB (Programa do Artesanato Brasileiro). 

O artesanato é um dos componentes da economia criativa, configurando-se como uma importante fonte de renda
para diversas famílias brasileiras e é um produto cultural capaz de agregar valor ao produto turístico. São adquiridos pelos
turistas para preservar memórias da viagem ou presentear alguém, tornando-se meio de divulgação do local onde foi produzido.
Seu consumo é dado não apenas pelo uso funcional,  mas especialmente  devido aos significados que esses bens podem
possuir.

O  artesanato  é  uma  técnica  manual  utilizada  para  produzir  objetos  feitos  a  partir  de  matéria-prima  natural.
Normalmente, os artesanatos são fabricados por famílias, dentro de sua própria casa ou em uma pequena oficina. O artesanato
busca elementos naturais para desenvolver suas peças originadas do barro, couro, pedra, folhas e ramos secos entre outros.
Em todas as regiões é possível encontrar artesanatos diversificados originados a partir da natureza típica do local e de técnicas
específicas. O artesanato é reconhecido em áreas como a de bijuterias, bordados, cerâmica, vidro, gesso, mosaicos, pinturas,
velas,  sabonetes,  saches,  caixas  variadas,  reciclagem,  patchwork,  metais,  brinquedos,  arranjos,  apliques,  além  de  várias
técnicas distintas utilizadas para a fabricação de peças. 

              Ensinar arte na escola torna-se importante para o desenvolvimento cognitivo dos alunos, pois o conhecimento em arte
amplia as possibilidades  de compreensão do conhecimento  em arte,  amplia  a possibilidade de compreensão do mundo e
colabora para um melhor entendimento dos conteúdos relacionados a outras áreas do conhecimento, tais como matemática,
língua, história e geografia. Além disso, esses trabalhos manuais ajudam na compreensão de algumas questões sociais como a
valorização pessoal, conseguir promover a autonomia, relacionamento interpessoal.

              A realização do Vigília Cultural- Artesanato manual e formação terá como elementos contribuintes no desenvolvimento
cultural dos jovens que resulta do anseio de proporcionar experiências artísticas, cultivando o gosto pela arte e pela apreciação
das manifestações artísticas e do artesanato local  e regional,  fomentando o desenvolvimento cultural  e o despertar para o
empreendedorismo não somente aos jovens mais também de sua família e da comunidade agregando geração de renda.

             Com a pandemia, as famílias perderam os empregos e sua renda. O projeto irá contribuir na vida dessas famílias onde
através das oficinas presenciais e os vídeos gravados serão ensinadas técnicas de artesanato que poderão ser utilizadas para
criar diversas peças e entrar no mercado da economia criativa. A economia criativa está em crescimento. Isso faz com que o
artesanato seja uma ótima opção de negócio para empreendedores com talentos manuais. 

           Além disso, existem diversas outras vantagens para quem deseja transformar a arte em negócio. A principal delas é a
realização que o empreendedor sente ao conseguir se sustentar por meio do seu talento, ter o prazer de trabalhar com sua arte
e vê-la reconhecida pelo público. O artesanato também se beneficia do comportamento intrínseco que as pessoas têm de
presentear  parentes  e  amigos.  Ele  é  ainda  mais  estimulado  pelo  varejo,  que  promove  o  consumo  em  diversas  datas
comemorativas durante o ano. Neste contexto, os produtos artesanais se tornam ideais para fortalecer o relacionamento com
parentes e amigos. Isto porque representam um presente barato, personalizado e de bom gosto. Outro aspecto importante é a
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flexibilidade que o artesanato  proporciona aos empreendedores.  Existem diversos  modelos  de negócio e canais  de venda
disponíveis. A profissionalização do artesanato, a simplicidade e a beleza conquistam mercados nacionais e internacionais. A
internet também ajudou a ampliar a divulgação dos produtos por meio de sites, redes sociais e e-commerce.
             

         É sabido da importância do artesanato no DF. Como é tombado como patrimônio cultural da humanidade, ele traz consigo
vários símbolos importantes, peculiares à cultura local. Essa condição permite que os artesãos tenham um leque diversificado
de arte a produzir e mostrar a moradores locais e turistas, divulgando assim a beleza da nossa capital para o Brasil e o mundo.

             Além da potência no artesanato, Brasília é considerada a capital do rock ou do chorinho também é palco da diversidade
cultural  brasileira.  Danças, brincadeiras e toadas tradicionais  compõem a cena cultural  de Brasília,  que herdou a essência
brincante de vários recantos do país. “Em Brasília,  temos uma concentração de folclore e saberes tradicionais que não se
apagam, porque são transmitidos da geração de pioneiros para os filhos e netos. Apoiar e divulgar a produção artística e cultural
local será parte da execução do projeto, apresentações musicais no evento final de exposição das peças produzidas pelos
alunos  e  a  comunidade  durante  as  oficinas.  Onde  também  terá  uma  área  disponibilizada  para  artesão  exporem  e
comercializarem seus produtos.

               Esse projeto é viável do ponto de vista econômico, social e cultural. Econômico e social, Além da formação ajudará os
artesãos  locais  a expor  e comercializar  seus produtos,  gerando renda para eles e suas famílias,  criando oportunidade de
trabalho aos prestadores de serviço e fornecedores e artistas   em um momento de crise e desemprego que enfrentamos, além
de afirmar o compromisso do poder público em acolher este projeto. Vale destacar também, que o evento promoverá um fluxo
de turista de outras regiões administrativas do DF. Despertar jovens a se tornarem empreendedores e gerar renda compondo a
renda familiar

2.3 CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA

Seja como propulsor de geração de emprego e renda, seja como estímulo ao empreendedorismo social, o artesanato tem o
poder de transformar realidades, com produtos que revelam a cultura e a história de um lugar. Para ampliar as possibilidades de
capacitação para o setor, a Secretaria de Turismo promoveu este ano, o I Fórum do Artesanato do DF. 

 O  Evento  foi  encerrado  com o  lançamento  do  Catálogo  do  Artesanato  de  Brasília.  O acervo  virtual  reuniu  obras  de  35
profissionais que foi distribuído a lojistas, embaixadas, setor hoteleiro e formadores de opinião da capital federal.

A Vigília Cultural vem de encontro a essa realidade, estimular a qualificação da produção artesanal do DF. “O artesão precisa se
reconhecer como profissional integrante da cadeia produtiva responsável pelo fomento econômico e social, e não apenas da sua
comunidade”. 

2.4 ORIGEM DO ORÇAMENTO PARA A DESPESA

 O orçamento do projeto a ser executado, a origem em sua totalidade consiste em fomento de emenda parlamentar do deputado
Leandro Grass emenda 0016801 

Conforme Decreto 37.843/2016 (13/12/2016), Art 27, é inexigível o Chamamento Público quando: nas parcerias financiadas 
com recursos oriundos de Emendas Parlamentares, à Lei orçamentária anual, não se aplica a exigência de chamamento 
público quando houver identificação da entidade beneficiária no descritivo legal da emenda parlamentar. 

2.5 CONTRAPARTIDA

Será oferecido de contrapartida a inserção da logomarca da Secretária em todas as peças que serão produzidas no projeto. 

03 oficinas de artesanato com os temas que serão ministrados nesse projeto de 1 hora cada para 20 alunos no local escolhido 
pela Secretária. 
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2.6 OBJETIVOS

Objetivo Geral: Oportunizar aos alunos através do trabalho artesanal o desenvolvimento de suas habilidades manuais para que
possam explorar e expandir sua criatividade e consequentemente despertar para o exercício de novos trabalhos artesanais e se
tornarem empreendedores e comporem a renda familiar.

OJETIVOS ESPECÍFICOS:

● Desenvolver o gosto pelas atividades a fim de que possam se inspirar para o exercício de novos trabalhos artesanais; 

● Desenvolver a atenção, concentração e coordenação motora fina;

● Promover a socialização; 

● Promover o espírito cooperativo incentivando-o através da troca de materiais, durante a realização das tarefas;

● Despertar o empreendedorismo.

2.7 METAS

2.7.1 METAS QUANTITATIVAS

Vigília Cultural -Artesanato nas Escolas 

● Meta 1- Equipe de Coordenação e Produção 
Etapa 1.1 Recursos Humanos Especializado

● Meta 2- Divulgação 
Etapa 2.1 Contratação de Serviço para Divulgação do Projeto 

● Meta 3 Oficinas 
Etapa 3.1 Oficinas Online 
Etapa 3.2 Oficina Acessórios Manuais 
Etapa 3.3 Oficina de trançado de fibra de carnaúba /buriti
Etapa 3.4 Oficina de Crochê
Etapa 3.5 Oficina de Arranjos Flores do Cerrado 

● Meta 4- Evento de Exposição 
Etapa 4.1 Contratação de Artistas 
Etapa 4.2 Estrutura 

 

2.7.2 METAS QUALITATIVAS

Pré-produção 30/12/2021 a 28/02/2022
• 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 comunicação do projeto. 
• Mobilização do público e inscrição Para as Oficinas.
 

Produção 03 de janeiro a 30 de abril de 2022

● Gravação dos vídeos das oficinas online e exibição; 

● Realização das oficinas com os alunos e comunidade abordando desenvolvimento de conceito técnico e artístico 
atribuído ao artesanato que será confeccionado;
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●  Montagem da estrutura necessária a realização do evento; 

● Realização do evento de exposição.  

                                                                                                                            
Pós-Produção 01 a 30 de maio de 2022

• Finalização dos pagamentos - emissão das notas fiscais, conferência dos serviços prestados e pagamento; 
• Relatórios: elaboração dos relatórios de execução e relatórios financeiros, bem como recebimento do clipping de imprensa;
• Prestação de contas: finalização dos relatórios, elaboração e entrega da prestação de contas

2.8 INDICADORES DE MONITORAMENTO

Metas Indicadores de Monitoramento Parâmetro(s) para aferição de
cumprimento

Inscrição para as Oficinas
100 Inscrições Ficha de inscrição

Realização das Oficinas Presenciais 80 Certificação tendo 20% de evasão Lista de Presença e Certificados

Oficina Online 300 visualizações Relatório de Acesso

 

2.9 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADAS

1- Oficina Oline 

Será feito uma gravação através imagem e vídeo com os mesmos instrutores que ministraram as oficinas presenciais ensinando
passo a passo até a finalização da peça e será exibida através de plataforma de Youtube durante a vigência do projeto, para 
qualquer pessoa acessar. Os vídeos serão disponibilizados para a Secretaria de Estado de Turismo do DF

2- Oficina Acessórios Manuais 

Uma vez que são feitas manualmente, a criatividade é a palavra chave de quem vai produzi-las. As formas de confecção são 
bastante variadas, pois tudo depende do tipo de peça que vai produzir e os materiais que tiver disponível. 

● Será distribuído um kit de ferramentas e matéria prima; 

● Uma breve explicação das ferramentas e matéria prima e os benefícios do artesanato 

● Técnicas para a confecção das peças.  

3- Oficina de Crochê

A palavra crochê como é conhecida no Brasil, é derivada do francês “crochet” e significa gancho, nome que e bem levado ao pé
da letra pelo que as agulhas fazem: enganchar a linha e fazer o ponto. 

O objetivo da oficina e ensinar o crochê zero onde será dividida em dois módulos: módulo I por onde começa trabalhos retos e
módulo II Criação das Peças. Os módulos podem ser feitos separadamente, mas são complementares. Iremos trabalhar nesses
módulos produção de peças iconográficas de Brasília buscando a divulgação dos pontos turísticos. 

Modulo I Pontos Básicos -por onde começar trabalhos retos 

● Como segurar na agulha;
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● Como ler gráficos de crochê; 

● Como trabalhar com o fio/linha

● Como escolher a agulha correta para o seu trabalho em crochê com linha, fio de malha barbante e etc

● Pontos básicos para começar qualquer trabalho: correntinha, ponto alto, meio ponto alto, ponto baixo, ponto baixíssimo,
ponto baixo centrado; 

● Execução da peça. Squarê -quadradinho de crochê. 

Módulo II – Criação da Peças 

● Desenvolvimento da peça para iniciantes; 

● Finalização da peça; 

● Acabamento;

● A peça será desenvolvida a partir de um protótipo já pronto levado pela professora, porém pode ser adaptada.

4-Oficina de Flores do Cerrado 

As folhas utilizadas pelas artesãs são de várias espécies, como a folha moeda, palha, pata-de-vaca, de abacate, de castanheira
entre outras que passa por um processo de esqueletização das folhas. Para isso, as folhas são cozidas em um caldeirão sobre
as chamas de um fogão à lenha por 18 horas e depois são tingidas. Só depois desse processo estão prontas para serem
utilizadas para a confecção de arranjos e outras peças. 

Apresentação das oficinas, trazendo para discussão a preservação do meio ambiente, sustentabilidade, tendências, estilos,
público, consumidor. 

Uso das folhas do cerrado, da palha de milho como matéria prima (conhecimento e manuseio);

Coleta, separação, limpeza, cozimento, esqueletização, alvejamento, tingimento das folhas; 

Apresentação de técnicas na montagem de botões, flores, galhos …

Planejamento e produção de peças a importância da qualidade e acabamento das flores e peças. 

Produção das peças (arranjos decorativos, porta guardanapo, sachês e acessórios)

Desenvolvimento da montagem das flores 

Finalização das flores 

Montagem dos arranjos- serão utilizadas as cestas feitas na oficina de traçado de fibra. 

5-Oficina de Traçado de Fibra  

A cestaria  é  feita  com fibras  vegetais,  como o  buriti,  a  carnaúba,  a  piaçava e o  babaçu.  As técnicas  do  artesanato  que
receberam forte influência indígena são comumente encontradas nos estados do Ceará, Piauí, Maranhão, Bahia, Rio Grande do
Norte, Tocantins, Roraima e Amazonas. Estaremos passando para jovens e a comunidade da Região Administrativa do DF

Explicação sobre a fibra de como ela e colhida e preparada; 
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Desenvolvimento da peça; 

Finalização da peça; 

Acabamento. 

Algumas peças produzidas dessa oficina serão utilizadas para a montagem dos arranjos de flores utilizando as cestas e as flores
produzidas na oficina de flores do cerrado.

6- Evento de Exposição  

Será  montada  uma  estrutura  contando  com  fechamento,  extintores,  palco,  som,  iluminação,  segurança,  brigadistas,

apresentações musicais, oficinas, área de exposição das peças produzidas nas oficinas presenciais, espaço de comercialização

de artesanatos produzidos pelos artesãos locais e região e uma praça de alimentação com food truc.  A área de artesanato será

com artesões locais e região, que serão convidados através das redes sociais, associações e ativistas dos seguimentos e da

Administração  da Região  Administrativa  a  participarem da feira.  Será oferecido  área coberta  pelo  projeto para exporem e

comercializarem suas mercadorias; 

A Praça de alimentação, serão convidados food trucks  a participarem   gratuitamente,  com cardápios diferenciados. 

4.1 Programação do Evento 

09h Abertura da Exposição dos artesanatos produzidas nas oficinas presenciais;

09h30 IOGA

10h40 Atração Circense/ grupo de capoeira

11h50 Grupo de Dança

12h50 Filipe Braga e Stênio Neves 2 2

14h00 Atração musical

15hh30 Império do Guará   

16h30 DJ Jean

17h00 Batalha de Rima da Estrutural

18h30 Port Ilegal 

19h30 Rei Cirurgia Moral  

21h30 R Campos 

22h30 D Clécio 

23h30 Encerramento  

2.10 RESULTADOS ESPERADOS

 Que as oficinas de artesanato executadas sejam replicáveis em qualquer outro espaço e que os alunos consigam aprender e 
replicar aos outros e familiares, passando assim a tornar a prática uma fonte de renda e talvez se tornarem grandes 
empreendedores.

Proporcionar aos envolvidos melhor compreensão e visualização de que aquilo que é abordado em sala de aula pode ser 
facilmente utilizado/aplicado em seu dia-a-dia, inclusive gerando renda para si e sua família 
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2.11 PROGRAMAÇÃO DETALHADA DO EVENTO

Programação Data

 Oficinas Online (Gravação dos vídeos) e Exibição na plataforma Youtub 03/01 a 30/04/2022

Oficina de Acessórios Manuais 14/03 a 25/03/2022

Oficina de traçado de fibra de carnaúba/buriti 14/03 a 25/03/2022

Oficina de Crochê 28/03 a 08/04/2022

Oficina de Flores do Cerrado 28/03 a 08/04/2022

Evento de Exposição (dar um nome para esse evento) 09/04 de 2022

2.12 CROQUI DO EVENTO -Estrutural DF

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Cronograma de Execução

Metas
Fase /
Etapa Descrição Valor

Duração

Início Término

Meta 1 1.1  Recursos Humanos Especializado  R$45.920,00 31/12/2021 30/04/2022

Meta 2 2.1  Contratação de Serviço para 
Divulgação do Projeto  R$10.485,00 01/01/2022 28/02/2022

Meta 3 3.1 Oficinas online R$68.300,00 01/01/2022 30/04/2022

3.2  Oficina de Acessórios Manuais  R$5.250,00 14/03/2022 25/03/2022

3.3 Oficina de trançado de fibra de 
carnaúba /buriti R$5.700,00 14/03/2022 25/03/2022

3.4 Oficina de Arranjo de Flores  R$6.000,00 28/03/2022 08/04/2022
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3.5  Oficina de Crochê R$5.700,00 28/03/2022 08/04/2022

Meta 4

4.1 Contratação de Artistas R$29.200,00 28/06/2022 07/04/2022

4.2 Estrutura R$23.445,00 08/04/2022 10/04/2022

 4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Meta Etapa/Fase Especificação Dezembro Janeiro Fevereiro 

Meta 1 1.1  Recursos Humanos Especializado 19.752,64 14.992,84 13.664,43

Meta 2 2.1  Contratação de Serviço para 
Divulgação do Projeto 7.210,00 2.800,00  

Meta 3

3.1 Oficina Online 35.180,60 32.880,60  
3.2  Oficina de Acessórios Manuais 3.690,30 1.440,30  
3.3  Oficina de Crochê 3.360,45 2.160,45  

3.4  Oficina de trançado de fibra de 
carnaúba /buriti 3.660,45 2.160,45  

3.5 Oficina de Arranjos Flores do Cerrado 3.360,45 2.160,45  

Meta 4
4.1 Contratação de Artistas   29.200,00
4.2 Estrutura   22.315,72

TOTAL 76.214,89 58.595,09 65.180,15

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

5.1 Planilha Global

 5.2 Planilha Termo de Fomento

Item Descrição
Unidade de

Media
Qtde

Valor
Unitário

Valor Total

Meta 1 Equipe de Coordenação e Produção 

Etapa 1 - Contratação de RH Especializado

1.1.1

COORDENAÇÃO  ADMINISTRATIVA  E
FINANCEIRA -  Responsável  pelo
acompanhando  a  formalização  de
todas as contratações, conferencia dos
produtos  entregues,  solicitação  de
Nota  Fiscal,  Pagamentos  e
coordenação  da  elaboração  de
relatórios  financeiros  e  a  entrega  da
prestação de contas.

SEMANA 11 R$ 1.328,41 R$ 14.612,51

1.1.2

 PRODUÇÃO  EXECUTIVA -  Prestação
de serviços de profissional qualificado,
para  atuar  como  responsável  por
todas  as  partes  planejamento,
execução do  projeto,  e  por  todas  as
etapas relacionadas ao projeto desde
a  articulação  com  a  escola  e
acompanhamento  da    prestação  de
contas,  contratação  dos  prestadores
de serviço e fornecedores, montagem
e desmontagem da estrutura 

SEMANA 13 R$ 1.639,80 R$ 21.317,40
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1.1.3

ASSISTENTE  DE  PRODUÇÃO -
Responsáveis    para  acompanhar
ajudando  no  monitoramento  das
oficinas,  montagem  e  desmontagem
do  evento,  logística  de  artistas,
realização  da  programação  cultural.
Trabalhará  juntamente  com  o
produtor executivo entendendo todas
as  demandas  necessárias  a  execução
do projeto. 02 assistente 

SEMANA 16 R$ 780,00 R$ 12.480,00

Total etapa 1.1 R$ 48.409,91

TOTAL META 1 R$ 48.409,91

Meta 2 Divulgação 

 Etapa2.1 Contratação de Prestação de Serviço para Divulgação do Projeto 

2.1.1

IMPULSIONAMENTO  NAS  REDES
SOCIAIS -Com o objetivo de divulgar o
projeto e alcançar o maior número de
pessoas acessando as oficinas online.

SERVIÇO 20 R$ 100,00 R$ 2.000,00

2.1.2
DESIGNER -  profissional  para
desenvolver  a  identidade  visual  e  as
artes do projeto.

SERVIÇO 1 R$ 1.900,00 R$ 1.900,00

2.1.3

ASSESSORIA  DE  IMPRENSA -  Com
serviço  de  release,  contato  com  a
imprensa,  sociais  e  Clipping,  a
assessoria  de  imprensa  será
responsável  por  programar  todos  os
impulsionamentos,  para  produzir
conteúdo  posteriormente  para  a
imprensa com o objetivo de fortalecer
e ampliar a divulgação do projeto.

Serviço 1 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00

2.1.5
BANNER de entrada do evento, fundo
de palco banner auditório

Metros 40 R$ 50,00 R$ 2.000,00

2.1.6
CAMISETAS -  confecção de camisetas
personalizadas. P, M, G, GG.

unidade 110 R$ 21,00 R$ 2.310,00

Total etapa 2.1 R$ 10.010,00

TOTAL META 2 R$ 10.010,00

Meta 3 Oficinas  

Etapa 3.1 Oficinas Online 

3.1.1
OFICINEIRO -Contratação  de
Oficineiros  para  instrutória  das
oficinas online.

Hora/Aula 40 R$ 144,03 R$ 5.761,20

3.1.2

CAPTAÇÃO  DE  VÍDEO  E  ÁUDIO  e
EDIÇÃO de imagem. Será a captação,
gravação  e  edição  das  40  horas  das
oficinas  online  utilizando  16  diárias,
gravação  de  um  vídeo  institucional
para  divulgação  do  projeto  mais  01
diárias e das oficinas presenciais e do
evento mais 03 diárias. 

Diária 20 R$ 3.000,00 R$ 60.000,00

3.1.3

Cenografia  - para o espaço onde será
gravado  as  oficinas.  Será  montado
uma  cenografia  artesanal  por  um
cenógrafo,  para  tanto  serão

UNIDADE 1 R$ 2.300,00 R$ 2.300,00
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adquiridos:  40  peças  de  pau  de
escoramento de eucalipto, 50 metros
de  corda  preta,  10  kg  de  maçha  de
elastano,  1  caixa  de  parafuso  auto
perfurante 0.10, 5 kg de cola branca -
ILUMINAÇÃO CÊNICA -  será montado
uma  estrutura  de  iluminação  cênica
com  15  pontos  par  LED  Multi  focal
com 30 metros de cabo pp 0.10, mais
o  serviço  de  mão  de  obra  do
cenógrafo.

Total Etapa 3.1 R$ 68.061,20

Etapa 3.2 Oficina de Assessórios Manuais 

3.2.1 Contratação de Oficineiro Hora/Aula 20 R$ 144,03 R$ 2.880,60

3.2.2

Kit Ferramenta e Matéria Prima 
(alicates, linha encerada, fibra de 
silicone, terminais, cola, contas 
diversas cores e modelos, perolas, 
pedras, miçangas e firma).

Kit 30 R$ 75,00 R$ 2.250,00

Total etapa 3.2 R$ 5.130,60

Etapa 3.3 Oficina de Crochê 

3.3.1 Contratação de Oficineiro Hora/Aula 30 R$ 144,03 R$ 4.320,90

3.3.2

Kit  Ferramenta  e  Matéria  Prima(1
barbante número 6, 1 kilo na cor cru
ou colorido , 1 agulha número 3/6 três
e meio e uma tesoura escolar e agulha
de boneca para o acabamento)

Kit 30 R$ 40,00 R$ 1.200,00

Total etá 3.3 R$ 5.520,90

Etapa 3.4 Oficina Transado de Fibra de buriti ou carnaúba 

3.4.1 Contratação de Oficineiro Hora/Aula 30 R$ 144,03 R$ 4.320,90

3.4.2
Kit  Matéria Prima (fibra já  preparada
para iniciar o trabalho de trançado)

Kit 30 R$ 50,00 R$ 1.500,00

Total Etapa 3.3 R$ 5.820,90

Etapa 3.5 Oficina Arranjo de Flores do Cerrado 

3.5.1 Contratação de Oficineiro Hora/Aula 30 R$ 144,03 R$ 4.320,90

3.5.2

Kit Ferramenta e matéria Prima 
(tesouras, pistolas de cola quente e 
refil, bacias plásticas, peneira, luva, 
escumadeira, mangueira, colher de 
pau, corante de várias cores, linha, 
arame cozido, fita floral de várias 
cores, folhas do cerrado já preparadas 
e folha de palha de milho)

Kit 30 R$ 40,00 R$ 1.200,00

Total Etapa  3.5 R$ 5.520,90

TOTAL META 3 R$ 90.054,50

Meta 4 Evento de Exposição  

Etapa 4.1 Contratação de Artistas 

4.1.1 Atração musical REI  Cirugia Moral Cachê 1 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00

4.1.2 Atração musical Port Ilegal Rappers cachê 1 R$ 6.500,00 R$ 6.500,00

4.1.3
Atração musical Filipe Braga e Stênio 
Neves  2 2  Chorinho e instrumental 

Cachês 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

4.1.4 Atração Musical DJ Clécio Cachê 1 R$ 500,00 R$ 500,00

4.1.5 Atração Musical DJ Cachê 1 R$ 500,00 R$ 500,00

4.1.6 Atração Musical DJ Cachê 1 R$ 500,00 R$ 500,00
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4.1.7 Atração Musical Cachês 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

4.1.8 Atração Circense /capoeira Cachê 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

4.1.9
Realização de Batalha de Rima da 
Estrutural 

Cachê 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

4.1.10 Ioga Cachê 1 R$ 200,00 R$ 200,00

4.1.11 Império Do Guará (Escola de Samba ) Cachê 1 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00

4.1.12 R Campos Forró Cachê 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

4.1.13 Apresentação -Grupo de Dança Cachê 1 R$ 500,00 R$ 500,00

Total Etapa 4.1 R$ 29.200,00

Etapa 4.2 - Estrutura 

4.2.1 SOM DE PEQUENO PORTE Diária 1 R$ 1.764,71 R$ 1.764,71

4.2.2 LUZ DE PEQUENO PORTE Diária 1 R$ 1.426,00 R$ 1.426,00

4.2.5

 GRUPO GERADOR SINGULAR DE 
250KVA, com combustível, operador e 
cabos elétricos para ligação até 50mt 
do local do evento. (Diária de 12h).

Diária 1 R$ 1.738,00 R$ 1.738,00

4.2.7

Segurança  -Segurança  Desarmada,
para  atuar  como segurança  de  show
em  área  específica  de  eventos,
uniformizado  com  camiseta  e
identificação  da  empresa,  com  carga
horária  de  12h,  com  registro  na
Secretaria de Segurança Pública

Diária 10 R$ 150,00 R$ 1.500,00

4.2.8

Brigadista -serviços de mão de obra de
socorrista/brigadista  –  serviço  de
brigada  anti  pânico  para  atuar  em
primeiros socorros em linha de show,
uniformizado  com  carga  horária  de
12h

Diária 3 R$ 150,00 R$ 450,00

4.2.9

Limpeza  -Pessoa  uniformizada
capacitada para realização do serviço
e  material  de  limpeza  incluído
(vassouras, panos, baldes e …)

Diária 5 R$ 121,46 R$ 607,30

4.2.10

Banheiro Químico Standart  -Banheiro
químico portátil, em polipropileno ou
material similar, com teto translúcido,
tubo de suspiro de 3” do tipo chaminé,
com caixa de dejeto com capacidade
para 220 lts, com porta objeto, porta
papel  higiênico,  mictório,  assento
sanitário  com  tampa.  Piso  fabricado
em  madeira  emborrachada  e/ou
revestido  em  fibra  de  vidro,  do  tipo
antiderrapante.  Paredes  laterais  e
fundo  com  ventilação.  Banheiro
contendo  adesivo  identificador  de
masculino  e/ou  feminino,  fechadura
da  porta  do  tipo  rolete  com
identificação de livre/ocupado

Diária 4 R$ 145,00 R$ 580,00

4.2.11

Banheiro Químico PCR -cabine Tanque
de  contenção  de  dejetos  Piso  e
corrimão em polietileno rotomoldado;
Laterais;  Porta;  Batente;  Papeleira;
Assento;  Tampa  de  Assento;  Teto;
Cano  de  respiro;  Chapéu  do  Teto  e

Diária 2 R$ 160,00 R$ 320,00
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Painel  da  Porta  em  polietileno
termoformado Especificações Técnicas
Altura:  2200mm;  Largura:1100mm;
Comprimento:1800mm;  Altura  do
assento: 460 mm; Volume do Tanque:
280 Litros;  Peso: 102 Kg Informações
Gerais Banheiro compacto, com piso e
rampa  de  acesso  apropriado  para
cadeirantes

4.2.12

Fechamento  -  Para  executar  as
delimitações  dos  locais  e  áreas
internas do evento, com acabamento
em pintura metalizada na cor alumínio
ou zincada.

M2 60 R$ 14,00 R$ 840,00

 

Alambrado  -Estrutura  de  grade  de
alambrado  disciplinador  de  público,
em modulo de 2,00 m de largura, do
tipo grade metálica tubular, fixados ao
solo por pés tubulares com 1,20 m de
altura,  com  acabamento  em  pintura
metalizada na cor alumínio ou zincada

M2 40 R$ 7,26 R$ 290,40

4.2.13

Tenda  (06  tendas)  Medindo  10,00  x
10,00  (COM  CALHA)  4  águas  com
armação  em  ferro  quadrado
galvanizado  dotadas  com  calhas
metálicas e revestida em lona de PVC
Branca antichama, com altura mínima
de 2 metros e máxima de 3 metros de
seus pés de sustentação

Diária 6 R$ 900,00 R$ 5.400,00

4.2.14

Tenda (01tenda) Medindo 6,00 x 6,00
(COM CALHA)  4  águas  com  armação
em  ferro  quadrado  galvanizado
dotadas  com  calhas  metálicas  e
revestida  em  lona  de  PVC  Branca
antichama,  com  altura  mínima  de  2
metros e máxima de 3 metros de seus
pés de sustentação

Diária 1 R$ 420,00 R$ 420,00

4.2.15 Aterramento palco, tendas e gerador Serviço 1 R$ 1.497,77 R$ 1.497,77

4.2.16
Extintor - equipamento de segurança 
para eventualidades de incêndio, 
classes A/B/C 8 Kg de capacidade.

Diária 4 R$ 30,00 R$ 120,00

4.2.17 Palco 8X7 com cobertura Diária 1 R$ 1.705,00 R$ 1.705,00

4.2.18 Despachante de alvará Serviço 1 R$ 1.368,00 R$ 1.368,00

4.2.19
  Mesa para os artesões exporem e 
comercializarem os seus produtos

Diária 26 R$ 40,00 R$ 1.040,00

4.2.20 Box Truss (Qt 30) Diária /M2 40 R$ 22,00 R$ 880,00

4.2.21 Kit Refletor composto por 4 refletor Diária 2 R$ 184,27 R$ 368,54

Total Etapa 4.2 R$ 22.315,72

TOTAL META 4 R$ 51.515,72

TOTAL GERAL R$ 199.990,13

 5.3 Previsão de Receitas
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PREVISÃO DE RECEITAS

QTD. Nome Receitas

1  Emenda Parlamentar Leandro Grass emenda 0016801  R$199.990,13

Total R$199.990,13

 6. DECLARAÇÕES

  6.1 Declaração Unificada

 

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Eu, RONI CÉZAR DA SILVA SANTOS, inscrito no RG sob o nº1.479.887 SSP/DF e CPF nº605.823.321-68, na qualidade de
presidente da  INSTITUTO CULTURAL BLACK SPIN BREAKERS, CNPJ: 08.046.209/0001-06, 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
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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, DF 28 de dezembro de 2021

Roni Cézar Da Silva Santos

Secretário Executivo

 

 

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, DF 28 de dezembro de 2021
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Roni Cézar Da Silva Santos

Secretário Executivo

605.823.321-68

 

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, 28 de dezembro de 2021

  

Roni Cézar Da Silva Santos

Secretário Executivo

605.823.321-68

 

7. APROVAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO/SECRETÁRIO ADJUNTO

 

Aprovo o presente Plano de Trabalho

 

Brasília-DF,_____/_____/2021

 

_______________________________

   ASSINATURA

 

Roni S

Roni S
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