
ANEXO I

 

PLANO DE TRABALHO

Razão Social: IBRASC (Instituto Brasileiro de Responsabilidade Ambiental Social e Cultural).

CNPJ: 31.188.361/0001-37    31188361000137

Endereço: Quadra 203 lote 33 Sala 204, Avenida Recanto, Recanto das Emas DF

Cidade: Brasília Bairro: Recanto das Emas UF: DF CEP: 72610-321

Telefone (DDD): 61 9 9809-6674 Telefone (DDD):

E-mail da OSC: institutoibrasc@gmail.com Site da OSC:

Representante Legal (Dirigente): Brunno Moreira Matos Marques

Cargo do Representante Legal: Diretor/presidente

CPF: 044.475.711-29 RG/Órgão Expedidor: 2.914.293 SSP/DF

Endereço do Representante Legal: QN 16, Conjunto 03, Casa 08, Riacho Fundo II

Telefone (DDD): 61 9 9809-6674 Telefone (DDD):

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA

Responsável pelo acompanhamento da parceria: André Luiz Pinto Ferreira

Função na parceria: Diretor do projeto

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP/DF CPF: 698.609.631-34

Telefone (DDD): 61 91576562 Telefone (DDD):

E-mail do Responsável: andre.recanto@gmail.com

 

1.1 DADOS DO PROJETO

Título do Projeto: Caminhada da Diversidade

Valor do Projeto: 99.999,84

Local de realização: Recanto das Emas

Período de Execução: 6 semanas Início: 31/12/2021 Término: 12/02/2022



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): noventa e nove mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro
centavos

Previsão de Atendimento: 2.000

Previsão de público direto: Até 100 [cem] pessoas presencialmente e 2.000 [dois mil] online
aproximadamente

Previsão de Beneficiários direto e indireto: 20

 

1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE

 IBRASC

A OSC IBRASC (INSTITUTO BRASILEIRO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL SOCIAL E

CULTURAL), atua na área de promoção e manutenção de políticas públicas para a população em geral, em

especial as que vivem em situação de vulnerabilidade social, bem como de atividades de relevância pública e de

desenvolvimento social, conforme seu Estatuto Social.

MISSÃO

Visamos ser uma organização ética e sustentável, reconhecida nacionalmente como uma instituição que presta

serviços de excelência no atendimento de crianças, adolescentes, mulheres, idosos e suas respectivas famílias

em situação de risco e vulnerabilidade social.

VISÃO

Cuidar e educar crianças, adolescentes, mulheres, idosos e respectivas famílias, em situação de risco e

vulnerabilidade social, mediante sua inclusão na sociedade com qualidade de vida, por meio de uma proposta

transdisciplinar de assistência, educação, saúde mental, preparação e capacitação para o mercado.



OBJETIVO

Seus objetivos permeiam em prestar serviços sócio assistenciais a crianças, adolescentes, mulheres,

idosos e seus familiares e na promoção complementar da educação, assistência social, saúde, lazer,

segurança alimentar e nutricional, fomento ao esporte, preservação do meio ambiente e promoção

do desenvolvimento sustentável, turismo, cultura, inclusão social, defesa dos direitos da criança, do

adolescente, da mulher e do idoso, da ética, da cidadania e dos direitos humanos, dentre outros.

VALORES DO INSTITUTO

Respeito ao próximo;

Ética;

Sustentabilidade;

Integridade;

Responsabilidade social;

Valorização das pessoas;

Excelência;

Eficiência;

Amor em tudo que faz.

PROJETO

QUINTAL

Criado pelo IBRASC e Meimei Bastos, seu objetivo é mostrar o olhar de uma criança, as distâncias de

desigualdade de uma capital e a sua cidade com o nome de planta: esse é o quintal. A filosofia aqui é apoiar as

mulheres para que cada vez mais trabalhos cheios de personalidade e amor, para que tenham a percepção que



são donas de si mesmo. QUINTAL é um projeto de parceria com Caracas Véi, Foco Audiovisual, Parafuso OTO

e IBRASC que produz em suas mídias sociais.

QUINTAL - Curta-metragem Poético

PROJETO

1° RECANTARTE - AÇÃO SOCIOCULTURAL

O 1° RECANTARTE tem o intuito de promover ações socioculturais com a intenção de elevar o

lazer e a cultura, que foi feito em comemoração ao dia das crianças tendo atrações musicais pula

pula, piscina de bolinha, pipoca, algodão doce e doação de brinquedo, inserindo o cidadão na

prática como ferramenta de inclusão social e de transformação. Além disso, um evento desse

calibre proporcionará integração com a sociedade envolvendo os artistas de cenários que doravante

sem o apoio não participaram com tamanha efetividade, assim como, incentivo da cultura.

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Visando contribuir com a promoção turística da área rural do Recanto das Emas, o projeto propõe a realização

de uma ação cultural para atração de novos públicos na cachoeira Três Quedas, ponto turístico da cidade. O

https://www.youtube.com/watch?v=f_i4fnAtPXM


evento será composto pela realização de uma caminhada até a cachoeira, onde haverá apresentações artísticas,

uma feira de artesanato e ambiente para realização de piquenique. O projeto também prevê um plano de

marketing para que compreende ações promocionais, assessoria de comunicação e promoção do espaço na

internet através de material audiovisual que contribuirá com a promoção do espaço e da iniciativa. A Cachoeira

Três Quedas já é frequentada pela comunidade e em finais de semana de verão chega a receber mais de

quinhentas pessoas no dia. A cachoeira ainda fica próxima a empreendimentos locais como o “Recanto Social

Club” um clube com espaço de lazer, gastronomia local e que frequentemente promove atividades artísticas no

local.

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

 Realização de um evento híbrido com recepção de público e transmissão ao vivo pela internet. Incluindo na

programação uma caminhada pelo trajeto que leva até a cachoeira, incluindo guia local para contextualizar os

participantes sobre a história e a preservação do local, já no espaço da cachoeira haverá uma feira de artesanato,

um espaço para realização de piquenique e apresentações musicais ao vivo.

2.2 JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

 Em consonância com as políticas públicas para o desenvolvimento do turismo local, o projeto pretende

contribuir com a disseminação do turismo como atividade que contribui para o desenvolvimento

socioeconômico e sociocultural, a conservação ambiental, a valorização cultural, a qualidade de vida e o uso

racional dos recursos naturais. Por isso apoia e promove o desenvolvimento do turismo do Distrito Federal e

promove o empreendedorismo local e a geração de emprego e renda.

A cachoeira Três Quedas do Recanto das Emas já é bastante frequentada pelos moradores da região,

especialmente das quadras mais próximas. O projeto promove o espaço para ampliar o conhecimento da

comunidade sobre a cachoeira três quedas bem como para atrair novos turistas.

A caminhada proposta será guiada por um pioneiro da cidade com vasto conhecimento da região e que

desenvolve um trabalho de limpeza e reciclagem do material o transformando em arte. Essa atividade visa dar

ao público o contexto histórico da região, mostrar o trajeto até a cachoeira e incentivar os cuidados com o meio

ambiente e com a preservação desse importante espaço para a região.

Já na cachoeira haverá apresentações artísticas especialmente protagonizadas por artistas LGBTQIA+. Os

eventos voltados para a temática LGBTQIA + tem grande potencial de atrair públicos que vêm de todas as



regiões, a mobilização de público é notória em eventos deste segmento. E para o projeto é de extrema

importância a diversidade e a presença de novos públicos e outras cidades para conhecer esse ponto turístico do

Recanto das Emas.

O projeto propõe a criação de atrativos turísticos e promoção do turismo e comércio regional, visando atender as

Diretrizes para o Desenvolvimento do Turismo Rural no Brasil, proposto pelo Ministério do Turismo no Plano

Nacional do Turismo, desde 2003, no que tange a diversificar a oferta turística, aumentar os postos de trabalho e

a renda no meio rural, valorizar a pluralidade e as diferenças regionais, consolidar produtos turísticos de

qualidade, interiorizar a atividade turística.

Utilizar as novas tecnologias para contribuir com a difusão da cultura periférica e LGBTQIA+ contribuindo

com a autoestima dessas comunidades que poderão se ver representadas nessas produções audiovisuais.

Visa atender a comunidades mais vulneráveis gerando uma programação cultural, uma caminhada composta por

conteúdos informativos e um ambiente de convivência. Além de gerar emprego e renda para artistas,

comunicadores, produtores e técnicos do Distrito Federal. Entendemos que os fazedores de cultura periféricos

bem como a comunidade LGBTQIA + sempre estiveram economicamente vulneráveis e com o fato da

pandemia COVID-19 a situação se agravou. Por tanto, se faz necessário a criação de novos postos de trabalho

para estas pessoas e a viabilização de projetos como este pode certamente oferecer uma fundamental

contribuição para solução do problema apresentado, incentivando o turismo e o empreendedorismo criativo.

O instituto se destaca pelas produções de projetos no segmento, seu carro chefe é a Caminhada da diversidade

que acontece uma vez ao ano de forma independente e que foi interrompida em 2020 devido à pandemia.

O novo perfil de consumidor demanda um novo posicionamento dos destinos turísticos, atualizando seus

meios e modos de se comunicar. Em decorrência das novas tecnologias há novos modos de consumo e nesse

sentido é essencial que os destinos turísticos criem ferramentas para este novo posicionamento abrindo novas

formas de vendas e de comunicação com o público. O projeto contribui para um plano de marketing que

dialogue com as novas ferramentas e que valorize os empreendedores criativos locais.

2.3 CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA

 

A vocação turística da região é evidente, por isso, faz-se necessário um esforço de conscientização e

qualificação da comunidade para despertar o interesse pela oferta turística local, desenvolver a sensação de



pertencimento e a valorização do estilo de vida rural em um ambiente que promova a sustentabilidade e o

respeito pelo meio ambiente.

2.4 ORIGEM DO ORÇAMENTO PARA A DESPESA

Emenda: 00495.01

Parlamentar: Arlete Sampaio

Unidade Orçamentária: 27101

Programa de Trabalho: 23.695.6207.9085.0030

Subtítulo: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS EM TODO DISTRITO
FEDERAL

Natureza: 335041

Projeto/Evento: CAMINHADA DA DIVERSIDADE

Proj.Beneficia Entidade Abrangida pelo MROSC?: Sim

CNPJ: 31.188.361/0001-37

Nome da Entidade: INSTITUTO BRASILEIRO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL SOCIAL E
CULTURAL

Observação do Ofício: EMENDA DESTINADA A FOMENTAR O PROJETO CAMINHADA DA
DIVERSIDADE A SER EXECUTADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE RESPONSABILIDADE
AMBIENTAL SOCIAL E CULTURAL - IBRASC

Data do Ofício: 23/11/2021

Valor do Ofício: R$100.000,00

2.5 OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL:

 Promoção do ecoturismo e do turismo criativo por meio da realização de um evento e de um material de

comunicação que contribua com seu potencial turístico da cachoeira Três Quedas no Recanto das Emas. A

realização de ações promocionais que despertam no público interesse.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

● Conscientizar a comunidade sobre o local, sua preservação e sobre sua vocação turística

● Criar ações promocionais, a partir de um plano de marketing que considere o novo perfil de

consumo, para difusão do turismo



● Disseminar o turismo como atividade que contribui para o desenvolvimento socioeconômico e

sociocultural, a conservação ambiental, a valorização cultural, a qualidade de vida e o uso racional

dos recursos naturais;

● Apoiar a comercialização de produtos e serviços em eventos de promoção e geradores de fluxo

turístico;

● Gerar emprego e renda para a rede de serviços local;

● Criar uma imagem positiva das Regiões de Brasília diante da sociedade;

● Impulsionar a economia criativa local;

 2.6 METAS

2.6.1 METAS QUANTITATIVAS

META 1 - PRÉ-PRODUÇÃO

Etapa 1.1 - Contratação de equipe e serviços

Etapa 1.2 - Produção de material promocional e divulgação

Etapa 1.3 - Visita técnica

Etapa 1.4 - Documentação - elaboração de documentos e solicitações necessárias para uso do espaço e
realização das atividades;

Etapa 1.5 - Montagem de estrutura (primeira parte)

META 2 - PRODUÇÃO

Etapa 2.1 - Montagem de estrutura e cenário (segunda parte)

Etapa 2.2 - Caminhada guiada

Etapa 2.3 - Apresentações artísticas sendo 4 de até 25 minutos

Etapa 2.5 - Realização de feira de artesanato

Etapa 2.6 - Realização de piquenique paralela às demais atividades do evento

Etapa 2.1 - Entrega de conteúdos de comunicação, incluindo: vídeos, fotos, textos e material gráficos;

META 3 – PÓS-PRODUÇÃO



Etapa 3.1 - Edição de vídeo teaser

Etapa 3.2 - Elaboração de relatório para prestação de contas

2.6.2 METAS QUALITATIVAS

2.6.3 CONTRAPARTIDAS:

Inserção da chancela de APOIO para divulgação da marca da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito

Federal em material de promoção do projeto, tais como:

- Site (caso tenha) durante 90 dias;

- Página da transparência do uso do recurso em aba específica na plataforma, dando a transparência exigida;

- Capa do evento no facebook durante 90 dias;

- Capa twitter do evento durante 90 dias;

- 2 Posts exclusivos no Instagram fomentando Brasília como destino turístico;

- Inclusão da #seturdf #juntosporbrasília #secretariadeturismo #maisbrasilia #visitebrasilia em posts;

- Inserção de vídeo de sobre Brasília a ser definido pela secretária, nos painéis e atividades do evento;

- Página da transparência do uso do recurso em aba específica na plataforma, dando a transparência exigida;

2.7 INDICADORES DE MONITORAMENTO

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

Apresentar materiais com
conteúdo atrativos sobre a

para o público em geral,
despertando interesse em
participar

- Material pronto
- Registro técnico (fotos

técnicas)

- Entrega dos materiais e conteúdo;

- Checking de mídia;



Realização da live com
apresentações artísticas - vídeo publicado com dados de

público
- vídeo

- Registro fotográfico

 

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

 Pré-produção/planejamento

- Concepção e tratativas com todos os prestadores de serviços

- Início dos trabalhos de coordenação e de execução de produção, contatos e visita ao local onde será realizado
as apresentações e feira de artesanato;

- Preparação da programação com a definição do repertório;

- Contratação de todo pessoal prestadores de serviços;

- Briefing do evento, criação de identidade visual bem como divulgação da programação, confecção de peças e
comunicação ao público;

- Reunião entre os responsáveis (direção e produção) para início das atividades, além de reunião com a equipe
de comunicação;

- Acionar a Assessoria de Imprensa para divulgação do evento nas redes sociais, na imprensa escrita e televisiva
em geral;

Produção/execução

- Montagem das apresentações;

- Realização das apresentações;

- Captação em vídeo das apresentações;

- Captação em fotografias das apresentações;

- Publicação das apresentações nas mídias sociais;

- Pagamentos diversos.

Pós-produção/finalização

- Desmontagens de equipamentos em geral;

- Clipagem e recolhimento de todo o material de divulgação, imprensa e de mídias sociais;



- Realização dos últimos pagamentos;

- Prestação de Contas e Relatório Final.

2.9 RESULTADOS ESPERADOS

 Promover os produtos e serviços turísticos através de tour guiado para apresentação do local a novos públicos e

para conscientização da própria comunidade e dos empreendedores locais.

2.10 PROGRAMAÇÃO DETALHADA DO EVENTO

Programação Data

9:00 às 9:40 Caminhada guiada até a cachoeira Três Quedas apresentando 12/02/2022

9:40 às 13:00 Feira de artesanato 12/02/2022

9:40 às 13:00 Piquenique 12/02/2022

10:00 às 12:00 Início da live com falas de abertura. Apresentações musicais sendo
4 de até 25 minutos.

12/02/2022

12:00 - Encerramento da live 12/02/2022

12:00 às 13h - Encerramento do evento e tempo para encerramento da feira e saída
do público

12/02/2022

 2.11 CROQUI DO EVENTO

 

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Cronograma de Execução

Metas Fase /
Etapa Descrição Valor

Duração

Início Término



Meta 1

1.1

Diretor Geral: Responsável,
coordena e acompanha os
processos de produção, a fim de
garantir a qualidade, custos e
cumprimento dos prazos.
Desenvolverá a função no
período de pré-produção,
produção e pós-produção.

R$ 10.000,00 31/12/2021 12/02/2022

1.2

Coordenadora de produção:
responsável por coordenar o
planejamento da produção,
organizar e executar as ações de
produção junto ao Diretor Geral.
Lidera a operacionalização das
equipes e assegura o
cumprimento das metas de
produção em todas as etapas de
produção. Desenvolverá a função
pelo período de pré-produção,
produção e pó s -produção

R$ 9.600,00 31/12/2021 12/02/2022

1.3

Coordenador administrativo:
despesa para o prestador de
serviço que executa tarefas
pertinentes à administração da
produção e execução de projetos.
Efetua relatórios de
acompanhamento e prestação de
contas. Desenvolverá sua função
pelo período de pré-produção,
produção e pós-produção

R$ 10.020,00 31/12/2021 12/02/2022

1.4

Diretor Artístico: Responsável
pela direção e execução do
processo de criação artística
desde a sua concepção para
garantir a excelência das
performances dos músicos e das
apresentações. Desenvolverá sua
função pelo período de
pré-produção e produção.

RS 7.500,00 31/12/2021 12/02/2022

1.5

Assistentes de produção – 3
profissionais x 6 semanas - 1
Assistente responsável pela
mobilização da feira/exposição
de artesanato contatando e
atendendo as demandas dos
artesãos; profissionais que
estarão presentes também no dia

R$ 9.000,00 31/12/2021 12/02/2022



da live para contribuir com a
logística, desde o horário da
montagem até a desmontagem.
contribuindo com a equipe
técnica e artística, auxiliando os
artistas no camarim, cuidando da
organização da alimentação,
conferindo horários de entrada e
saída dos espaços etc.

Meta 2

2.1

Artistas - executará as
apresentações. Desenvolverá sua
função durante o período de
produção.

R$ 8.000,00 12/02/2022 12/02/2022

2.2

Artista performer - Drag queen -

fará uma participação com

apresentação artística e

apresentação do evento com a

narração de mediação entre os

artistas. Estará no palco em toda a

duração da programação artística

do evento

R$ 1.000,00

12/02/2022

12/02/2022

2.3

Guia – responsável por guiar a
caminhada na trilha.
Desenvolverá sua função durante
o período de produção.

R$ 300,00 12/02/2022 12/02/2022

Meta 3

Pós-produção

3.1

Som de pequeno porte -
Equipamentos de som para
apresentações no evento presencial
e para o streaming, com um
profissional operador de áudio.
SONORIZAÇÃO Behringer; 02
caixas de som QSC K10.2; 04
Microfones sem fio e P.A de 4
com retorno. montagem de
equipamento, operação de
equipamento profissional.

R$ 1.557,00

12/02/2022

12/02/2022

3.2

Tablado - contratação de
serviços de Tablado para as
apresentações artísticas. 5 metros
x 6 metros.

R$ 1.050,00 12/02/2022 12/02/2022

3.3
Aluguel de Van - contratação de
serviços van para o dia do
evento, necessária para

R$ 500,00 12/02/2022 12/02/2022



transporte de equipes, artesãs e
materiais.

3.4

Gerador de energia de
pequeno porte - contratação de
serviços de gerador de pequeno
porte para energia para
equipamentos de som, vídeo e
streaming.

R$ 1.300,00
12/02/2022

12/02/2022

3.5

Internet dedicada - contratação
de serviços de Internet dedicada -
(com quatro operadoras de
serviço) para fazer a transmissão
ao vivo.

R$ 995,00
12/02/2022

12/02/2022

3.6

Intercom - contratação de
serviços de Intercom
comunicadores para as equipes -
pacotes de 5 unidades

R$ 110,00 12/02/2022 12/02/2022

3.7

Brigadistas de Emergência e
Primeiros Socorros:
Profissionais
socorristas/brigadistas para
desempenharem o serviço de
brigada antipático e para atuarem
em primeiros socorros,
uniformizados. Serão 02
profissionais atuando
simultaneamente

R$ 300,00

12/02/2022

12/02/2022

3.8

Contratacao de servico de
Alimentação - referente a
refeições para equipe de trabalho,
técnica e artístico no dia do
eventos que trabalharão durante o
evento e também na montagem.
almoços e café da manhã

R$ 1.200,00

12/02/2022

12/02/2022

3.9

Banheiros Químicos
-contratação de serviços de
Fornecimento de locação e
serviços de banheiro químico
portátil, em polipropileno ou
material similar.

R$ 380,00
12/02/2022

12/02/2022



3.10

Tenda Piramidal - contratação
de serviços de Tenda 10X10m
tipo piramidal com armação em
ferro tubular galvanizado e
revestida em lona de PVC
branca, altura mínima de 2
metros e máxima de 6 metros de
seus pés de sustentação,
estaqueadas com cabos de aço e
estacas arredondadas.

R$ 1.100,00 12/02/2022 12/02/2022

3.11

Tenda Piramidal - Contratação
de serviços de Tenda 6X6m tipo
piramidal com armação em ferro
tubular galvanizado e revestida em
lona de PVC branca, altura
mínima de 2 metros e máxima de
6 metros de seus pés de
sustentação, estaqueadas com
cabos de aço e estacas
arredondadas.

R$ 1.200,00 12/02/2022 12/02/2022

3.12

Cenógrafo - Profissional
responsável pela criação da
composição de todo o ambiente do
evento durante a pré-produção, o
cenário inclui palco, feira de
artesanato, espaço de convivência,
e demais espaços do evento. Bem
como elaboração do croqui e
planejamento e é responsável pela
montagem do cenário no local do
evento, mobiliário, objetos de cena
e todo material necessário para
construção do cenário.

R$ 3.510,00

12/02/2022

15/02/2022

3.13

Serviço de audiovisual para
transmissão ao vivo -
Contratação de Serviço de
Gravação e Transmissão Ao Vivo:
Captura e transmissão de áudio e
vídeo; Direção Do Vídeo; Direção
De Corte Ao Vivo; Rack Atem
Mini Pro; 03 Câmeras 4k; 02
Tripés Com Cabeçotes
Hidráulicos; 01 Estabilizador De
Imagem; 1 Monitor 32 Polegada;

R$ 5.000,00

12/02/2022

12/02/2022



03 Operadores De Câmeras, 1
drone com piloto.

3.14

Serviço de criação audiovisual -
registro audiovisual gravado e
editado vídeo final de 10 minutos
mais um vídeo teaser de até 3
minutos. compostos por making
off, entrevistas e com trechos das
atividades paralelas não
transmitidas ao vivo, como a feira
de artesanato e o piquenique.
Inclui captação de entrevistas e
trechos das demais atividades. 2
cinegrafistas, 2 câmeras com
capacidade de captação mínima
em Full HD, 1 guimbal, 1 tripé, 1
microfone de lapela, 1 microfone
direcional.

R$ 4.400,00 12/02/2022 12/02/2022

3.15

Fotógrafa Still - contratação de
Serviço de registro fotográfico -
Para registro e fotos técnicas do
projeto.

R$ 360,00 12/02/2022 12/02/2022

3.16 UTI móvel R$ 1.400,00 12/02/2022 12/02/2022

3.17

PAINÉIS DE LED PARA USO
EM AMBIENTE - Locação de
8m² por dia de painel de Led alta,
definição INDOOR: Painéis de
LED modular com gabinetes slim
fabricados em liga de, alumínio e
com peso inferior a 18
Kg/gabinete.

2.240,00

12/02/2022

12/02/2022

4.1

Coordenador de comunicação -
contratação de Serviço de
coordenador de comunicação -
Coordena toda equipe de
comunicação, materiais e
serviços relacionados a
comunicação/divulgação do
projeto, coordenando agendas,
entrega de material gráfico, e

R$ 3.781,25 31/12/2021 12/02/2022



elaborando os textos para
publicação no site do projeto e as
pautas dos vídeos.

Meta 4
4.2

Designer – responsável por criar
projeto de comunicação visual,
desenvolvendo material impresso
e digital. Desenvolverá sua
função pelo período de produção
do projeto.

R$ 5.000,00 31/12/2021 12/02/2022

4.3

Social mídia - serviço de social
mídia - Cuida das publicações,
cria posts, posta as artes gráficas
feitas pelo designer, criando e
adicionando textos, publica as
fotos do projeto nas redes
sociais.

R$ 2.000,00 31/12/2021 12/02/2022

4.4

Gestão de tráfego - serviço de
Gestão de tráfego, responsável
por mapear o público
direcionando o material para o
público qualificado, cria as copys
monta os anúncios e
programa-os. Criar campanhas
de anúncios para divulgação do
projeto online, via plataformas
como Google ADS, Youtube,
Facebook Ads para Facebook e
Instagram.

R$ 2.414,24 31/12/2021 11/02/2022

4.5

Investimento em campanhas de
anúncios – a campanha engloba
mais de um anúncio e pode ser
vinculada a mais de uma
plataforma, o valor é pago a cada
uma das plataformas, como a
Google e Facebook ADS.

R$ 936,65 31/12/2021 12/02/2022

4.6

Assessoria de imprensa -
prestador de serviço que gerencia
as informações do projeto,
criando conteúdos jornalísticos.
Mantém relação com os canais
de informação para gerar mídia

R$ 3.000,00 31/12/2021 12/02/2022



espontânea. Assessora e
monitora as notícias na imprensa.
Desenvolverá sua função pelo
período de pré-produção e
produção

4.7

Camisetas - Malha Fria, com
impressão de logomarcas e arte
final de identificação do projeto,
para distribuição e padronização
dos profissionais envolvidos,
convidados e autoridades.

R$ 750,00
01/02/2022 12/02/2022

4.8

Banner - Produto adquirido em
razão da personalização do
material, contendo logomarcas e
arte final do projeto, bem como
transparência dos recursos
públicos, cumprindo a legislação
vigente.

R$ 95,70

01/01/2022 12/02/2022

 

4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Cronograma de Desembolso

Meta
Eta

pa/F
ase

Especificação R$ Mês Desembolso

Meta 1

1.1 Diretor Geral 10.000,00 Dezembro/Janeiro 31/12/2021

1.2 Coordenadora de produção 9.600,00 Dezembro/Janeiro 31/12/2021

1.3 Coordenadora administrativa 10.020,00 Dezembro/Janeiro 31/12/2021

1.4 Diretor Artístico 7.500,00 Dezembro/Janeiro 31/12/2021

1.5 Assistentes de produção 9.000,00 Dezembro/Janeiro 31/12/2021

Meta 2

2.1 Artistas 8.000,00 Janeiro 01/02/2022

2.2 Artista - performer drag queen 1.000,00 Janeiro 01/02/2022

2.3 Guia 300,00 Janeiro 01/02/2022

Meta 3
3.1  som de pequeno porte 1.557,00 Janeiro 01/02/2022

3.2  Tablado 1.050,00 Janeiro 01/02/2022



3.3  Aluguel de Van 500,00 Janeiro 01/02/2022

3.4 Gerador de energia de pequeno 1.300,00 Janeiro 01/02/2022

3.5 Internet dedicada 995,00 Janeiro 01/02/2022

3.6 Intercom 110,00 Janeiro 01/02/2022

3.7
Brigadistas de Emergência e Primeiros
Socorros

300,00
Janeiro 01/02/2022

3.8 Alimentação 1.200,00 Janeiro 01/02/2022

3.9 Banheiros Químicos 380,00 Janeiro 01/02/2022

3.10 Tenda Piramidal 10x10 1.100,00 Janeiro 01/02/2022

3.11 Tenda Piramidal 6x6 1.200,00 Janeiro 01/02/2022

3.12 Cenógrafo 3.510,00 dezembro/Janeiro 31/12/2021

3.13
Serviço de audiovisual para transmissão ao
vivo

5.000,00
Janeiro 01/02/2022

3.14
Serviço de criação audiovisual gravado e
editado

4.400,00
Janeiro 01/02/2022

3.15 Fotógrafo Still 360,00 Janeiro 01/02/2022

3.16 UTI móvel 1.400,00 Janeiro 01/02/2022

3.17 Painéis de LED 2.240,00 Janeiro 01/02/022

4.1 Coordenador de comunicação 3.781,25 Dezembro/Janeiro 31/12/2021

4.2 Designer 5.000,00 Dezembro/Janeiro 31/12/2021

4.3 Social mídia 2.000,00 Dezembro/Janeiro 31/12/2021

Meta 4 4.4 Gestão de tráfego 2.414,24 Dezembro/Janeiro 31/12/2021

4.5 Investimento em campanhas de anúncios 936,65 Dezembro/Janeiro 01/02/2022

4.6 Assessoria de imprensa 3.000,00 Dezembro/Janeiro 31/12/2021

4.7 Camisetas 750,00 Janeiro 01/02/2022

4.8 Banner 95,70 Janeiro 01/02/2022

subtotal metas: subtotal total do mês data



1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.5

3.12

4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.4 / 4.6

R$ 46.120,00

R$ 3.510,00

R$ 16.195,49

R$ 65.825,49 31/12/2021

subtotal

metas:

2.1 / 2.2 / 2.3

3.1 / 3.2 / 3.3 / 3.4 / 3.5/ 3.6 / 3.7 / 3.8 / 3.9 /
3.10 / 3.11  /   3.13 / 3.14 / 3.15 / 3.16 e 3.17

4.5 / 4.7 e 4.8

R$ 9.300

R$ 23.092,00

R$ 1.782,35

R$ 34.174,35 01/02/202

5. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS

5.1 Planilha Global

PLANILHA GLOBAL

Meta 1: Contratação de Recursos Humanos e Serviços de Produção

Etapa 1.1: Diretor Geral

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realizaç

ão

Diretor Geral: Responsável pelo planejamento
das ações, coordena e acompanha os processos
de produção, a fim de garantir a qualidade,
custos e cumprimento dos prazos.
Desenvolverá a função no período de
pré-produção, produção e pós-produção

Semana 6 R$ 1.666,67 R$ 10.000,00

 Pré-Produ
ção

Produção
Pós-Produç

ão
 

Valor Total da Etapa 1.1  R$ 10.000,00

Etapa 1.2: Coordenador de produção

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

Responsável por coordenar o planejamento da
produção, organizar e executar as ações de
produção junto ao Diretor Geral. Lidera a

semana 6 R$ 1.600,00 R$ 9.600,00  



operacionalização das equipes e assegura o
cumprimento das metas de produção em todas
as etapas de produção. Desenvolverá a função
pelo período de pré-produção, produção e
pós-produção

  Pré-Produ
ção

Produção
Pós-Produç

ão

Valor Total da Etapa 1.2  R$ 9.600,00

Etapa 1.3: Coordenador administrativo

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

Responsável por executar tarefas pertinentes à
administração da produção e execução de
projetos. Efetua relatórios de
acompanhamento e prestação de contas.
Desenvolverá sua função pelo período de
pré-produção, produção e pós-produção

semana 6 R$ 1.670,00 R$ 10.020,00

Pré-Produçã
o Produção

Pós-Produçã
o

 
Valor Total da Etapa 1.3  R$ 10.020,00

Etapa 1.4: Diretor Artístico

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

Responsável pela direção e execução do
processo de criação artística desde a sua
concepção para garantir a excelência das
performances dos músicos e das
apresentações. Desenvolverá sua função pelo
período de pré -produção, produção e pós
-produção

semana 6 R$ 1.250,00 RS 7.500,00

Pré-Produçã
o Produção

Pós-Produçã
o

Valor Total da Etapa 1.4 RS 7.500,00

Etapa 1.5: Assistentes de produção

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

3 profissionais x 6 semanas - 1 Assistente
responsável pela mobilização da
feira/exposição de artesanato contatando e
atendendo as demandas do artesãos;
profissionais que estarão presentes também
no dia da live para contribuir com a logística,
desde o horário da montagem até a
desmontagem. contribuindo com a equipe
técnica e artística, auxiliando os artistas no
camarim, cuidando da organização da

Semana 18 R$ 500,00 R$ 9.000,00

Pré-Produçã
o Produção

Pós-Produçã
o

 



alimentação, conferindo horários de entrada e
saída dos espaços etc.

Valor Total da Etapa 1.4 R$ 9.000,00

VALOR TOTAL DA META 1 R$ 46.120,00

Meta 2: Contratações artísticas

Etapa 2.1: Artistas

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

Prestador de serviço que executará as
apresentações. Desenvolverá sua função
durante o período de produção.

Cachê 4 R$ 2.000,00 R$ 8.000,00 Produção

 
Valor Total da Etapa 2.1 R$ 8.000,00

Etapa 2.2: Artista performer - Drag queen

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

Artista performer - Drag queen - fará uma
participação com apresentação artística e
apresentação do evento com a narração de
mediação entre os artistas. Estará no palco em
toda a duração da programação artística do
evento

Cachê 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
 Produção

 

Valor Total da Etapa 2.2 R$ 1.000,00

Etapa 2.3: Guia

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

Responsável por guiar a caminhada na trilha.
Desenvolverá sua função durante o período de
produção.

Cachê 1 R$ 300,00 R$ 300,00
  Produção

 

 

Valor Total da Etapa 2.3 R$ 300,00

VALOR TOTAL DA META 2 R$ 9.300,00

Meta 3: Contratação de estruturas e serviços especializados

Etapa 3.1: Serviço de sonorização de pequeno porte

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

Som de pequeno porte - Equipamentos de som
para apresentações no evento presencial e para o

Diária 1 R$ 1.557,00 R$ 1.557,00 Produção



streaming, com um profissional operador de
áudio. SONORIZAÇÃO Behringer; 02 caixas de som
QSC K10.2; 04 Microfones sem fio e P.A de 4 com
retorno. montagem de equipamento, operação de
equipamento profissional.

 

Valor Total da Etapa 3.1  R$ 1.557,00

Etapa 3.2: Tablado

Descrição
Unid. Quant. Valor

Unitário Valor Total Realização

Serviços de Tablado para as apresentações
artísticas.             5 metros x 6 metros. M²/diária 35 R$ 30,00 R$ 1.050,00 Produção

 Valor Total da Etapa 3.2  R$ 1.050,00

Etapa 3.3: Aluguel de Van

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

Aluguel de van para o dia do evento, necessária
para transporte de equipes, artesãs e materiais. M²/diária 1 R$ 500,00 R$ 500,00 Produção

Valor Total da Etapa 3.3 R$ 500,00

Etapa 3.4: Gerador de energia de pequeno porte

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

Contratação de serviços de gerador de pequeno
porte para energia para equipamentos de som,
vídeo e streaming.

Diária 1 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 Produção

Valor Total da Etapa 3.4 R$ 1.300,00

Etapa 3.5: Internet dedicada

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

Contratação de serviços de Internet dedicada -
(com quatro operadoras de serviço) para fazer a
transmissão ao vivo.

Diária 1 R$ 995,00 R$ 995,00 Produção

Valor Total da Etapa 3.5 R$ 995,00

Etapa 3.6: Intercom



Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

Contratação de serviços de Intercom
comunicadores para as equipes - pacotes de 5
unidades

Diária do
pct com

5
unidades

1 R$ 110,00 R$ 110,00 Produção

Valor Total da Etapa 3.6 R$ 110,00

Etapa 3.7: Brigadistas de Emergência e Primeiros Socorros

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

Profissionais socorristas/brigadistas para
desempenharem o serviço de brigada antipático
e para atuarem em primeiros socorros,
uniformizados. Serão 02 profissionais atuando
simultaneamente

Diária 2 R$ 150,00 R$ 300,00 Produção

Valor Total da Etapa 3.7 R$ 300,00

Etapa 3.8: Alimentação

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

Contratacao de servico de Alimentação - referente
a refeições para equipe de trabalho, técnica e
artístico no dia do eventos que trabalharão durante
o evento e também na montagem. almoços e café
da manhã

unidade/
refeição 40 R$ 30,00 R$ 1.200,00 Produção

Valor Total da Etapa 3.8 R$ 1.200,00

Etapa 3.9: Banheiros Químicos

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

Contratação de serviços de Fornecimento de
locação e serviços de banheiro químico portátil,
em polipropileno ou material similar.

Diária 2 R$ 190,00 R$ 380,00 Produção

Valor Total da Etapa 3.9 R$ 380,00

Etapa 3.10: Tenda Piramidal 10x10

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

Contratação de serviços de Tenda 10X10m tipo
piramidal com armação em ferro tubular

Unidade/
Diária 2 R$ 550,00 R$ 1.100,00 Produção



galvanizado e revestida em lona de PVC
branca, altura mínima de 2 metros e máxima de
6 metros de seus pés de sustentação,
estaqueadas com cabos de aço e estacas
arredondadas.

Valor Total da Etapa 3.10 R$ 1.100,00

Etapa 3.11: Tenda Piramidal 6x6

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

Contratação de serviços de Tenda 6X6m tipo
piramidal com armação em ferro tubular
galvanizado e revestida em lona de PVC
branca, altura mínima de 2 metros e máxima de
6 metros de seus pés de sustentação,
estaqueadas com cabos de aço e estacas
arredondadas.

Unidade/
Diária 3 R$ 400,00 R$ 1.200,00 Produção

Valor Total da Etapa 3.11 R$ 1.200,00

Etapa 3.12 : Cenógrafo

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

Cenógrafo - Profissional responsável pela
criação da composição de todo o ambiente do
evento durante a pré-produção, o cenário inclui
palco, feira de artesanato, espaço de convivência,
e demais espaços do evento. Bem como
elaboração do croqui e planejamento e é
responsável pela montagem do cenário no local
do evento, mobiliário, objetos de cena e todo
material necessário para construção do cenário.

semana 3 R$ 1.170,00 R$ 3.510,00 Produção

Valor Total da Etapa 3.12 3.510,00

Etapa 3.13 : audiovisual para transmissão ao vivo

Serviço de audiovisual para transmissão ao vivo -
Contratação de Serviço de filmagem e Transmissão
Ao Vivo: Captura e transmissão de áudio e vídeo;
Direção De Corte Ao Vivo; Rack Atem Mini Pro; 03
Câmeras 4k; 02 Tripés Com Cabeçotes Hidráulicos;
01 Estabilizador De Imagem; 1 Monitor 32
Polegada; 03 Operadores De Câmeras, 1 drone com
piloto.

diária 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Produção

Valor Total da Etapa 3.13 R$ 5.000,00



Etapa 3.13: Serviço de criação audiovisual

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

Contratação de serviço de criação audiovisual
- registro audiovisual gravado e editado de
teaser composto por making off, entrevistas e
com trechos das atividades paralelas não
transmitidas ao vivo, como a feira de artesão e
o piquenique. Inclui captação de entrevistas e
trechos das demais atividades. 2 cinegrafistas, 2
câmeras com capacidade de captação mínima
em Full HD, 1 guimbal, 1 tripé, 1 microfone de
lapela, 1 microfone direcional.

Serviço 1 R$ 4.400,00 R$ 4.400,00 Produção

Valor Total da Etapa 3.14 R$ 4.400,00

Etapa 3.14: Fotógrafo Still

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

Contratação de Serviço de registro fotográfico -
Para registro e fotos técnicas do projeto. Serviço 1 R$ 360,00 R$ 360,00

Produção

Valor Total da Etapa 3.14 R$ 360,00

Etapa 3.15: UTI móvel

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

UTI móvel - necessária para evento com
público Serviço 1 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00

Produção

Valor Total da Etapa 3.15 R$ 1.400,00

Etapa 3.16: Painéis de led

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

PAINÉIS DE LED PARA USO EM
AMBIENTE - Locação de 8m² por dia de painel
de Led alta, definição INDOOR: Painéis de LED
modular com gabinetes slim fabricados em liga
de, alumínio e com peso inferior a 18
Kg/gabinete.

Diária do
M² 8 R$ 280,00 R$ 2.240,00

Produção

Valor Total da Etapa 3.14 R$ 2.240,00

VALOR TOTAL DA META 3 R$ 26.602,00



Meta 4: Contratações de comunicação e publicidade

Etapa 4.1: Coordenador de comunicação

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

Coordenador de comunicação - Coordena toda
equipe de comunicação, materiais e serviços
relacionados a comunicação/divulgação do
projeto, coordenando agendas, entrega de
material gráfico, e elaborando os textos para
publicação no site do projeto e as pautas dos
vídeos.

semana 5 R$ 756,25 R$ 3.781,25

Pré-Produçã
o Produção
Pós-Produç

ão

Valor Total da Etapa 4.1 R$ 3.785,25

Etapa 4.2: Designer

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

Responsável por criar projeto de comunicação
visual, desenvolvendo material impresso e
digital. Desenvolverá sua função pelo período
de produção do projeto.

semana 2 R$ 2.500,00 R$ 5.000,00 Pré-Produçã
o Produção

Valor Total da Etapa 4.2 R$ 5.000,00

Etapa 4.3: Social mídia

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

Serviço de social mídia - Cuida das
publicações, cria posts, posta as artes gráficas
feitas pelo designer, criando e adicionando
textos, publica as fotos do projeto nas redes
sociais.

Mes -
pacote
mensal

1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 Pré-Produçã
o Produção

Valor Total da Etapa 4.3 R$ 2.000,00

Etapa 4.4: Gestão de tráfego

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

Serviço de Gestão de tráfego - Responsável
por mapear o público direcionando o material
para o público qualificado, cria as copys monta
os anúncios e programa-os. Criar campanhas de
anúncios para divulgação do projeto online, via
plataformas como Google ADS, Youtube,
Facebook Ads para Facebook e Instagram.

Serviço 1 R$ 2.414,24 R$ 2.414,24 Pré-Produçã
o Produção



Valor Total da Etapa 4.4 R$ 2.414,24

Etapa 4.5: Investimento em campanhas de anúncios

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

Investimento em campanhas de anúncios – a
campanha engloba mais de um anúncio e pode
ser vinculada a mais de uma plataforma, o valor
é pago a cada uma das plataformas, como a
Google e Facebook ADS.

Campan
ha 5 R$ 187,33 R$ 936,65 Produção

Produção

Valor Total da Etapa 4.5 R$ 936,65

Etapa 4.6: Assessoria de imprensa

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

Serviço que gerencia as informações do projeto,
criando conteúdos jornalísticos. Mantém
relação com os canais de informação para gerar
mídia espontânea. Assessora e monitora as
notícias na imprensa. Desenvolverá sua função
pelo período de pré-produção e produção

Mês 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 Pré-Produçã
o Produção

Valor Total da Etapa 4.6 R$ 3.000,00

Etapa 4.7: Camisetas

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

Camisetas - Malha Fria, com impressão de
logomarcas e arte final de identificação do
projeto, para distribuição e padronização dos
profissionais envolvidos, convidados e
autoridades.

Unidade 30 R$ 25,00 R$ 750,00 Pré-Produçã
o Produção

Valor Total da Etapa 4.7 R$ 750,00

Etapa 4.8: Banner

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

Banner - Produto adquirido em razão da
personalização do material, constando
logomarcas e arte final do projeto, bem como
transparência dos recursos públicos
empregados, cumprindo a legislação vigente.

M² 2 R$ 31,90 R$ 95,70 Pré-Produçã
o Produção

Valor Total da Etapa 4.8 R$ 95,70



VALOR TOTAL DA META 4 R$ 17.977,84

VALOR TOTAL DO EVENTO R$ 99.999,84

 5.2 Planilha Termo de Fomento

PLANILHA TERMO DE FOMENTO

Meta 1: Contratação de Recursos Humanos e Serviços de Produção

Etapa 1.1: Diretor Geral

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realizaç

ão

Diretor Geral: Responsável pelo planejamento
das ações, coordena e acompanha os processos
de produção, a fim de garantir a qualidade,
custos e cumprimento dos prazos.
Desenvolverá a função no período de
pré-produção, produção e pós-produção

Semana 6 R$ 1.666,67 R$ 10.000,00

 Pré-Produ
ção

Produção
Pós-Produç

ão
 

Valor Total da Etapa 1.1  R$ 10.000,00

Etapa 1.2: Coordenador de produção

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

Responsável por coordenar o planejamento da
produção, organizar e executar as ações de
produção junto ao Diretor Geral. Lidera a
operacionalização das equipes e assegura o
cumprimento das metas de produção em todas
as etapas de produção. Desenvolverá a função
pelo período de pré-produção, produção e
pós-produção

semana 6 R$ 1.600,00 R$ 9.600,00

 

  Pré-Produ
ção

Produção
Pós-Produç

ão

Valor Total da Etapa 1.2  R$ 9.600,00

Etapa 1.3: Coordenador administrativo

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

Responsável por executar tarefas pertinentes à
administração da produção e execução de
projetos. Efetua relatórios de acompanhamento
e prestação de contas. Desenvolverá sua função
pelo período de pré-produção, produção e
pós-produção

semana 6 R$ 1.670,00 R$ 10.020,00

Pré-Produçã
o Produção

Pós-Produçã
o

 
Valor Total da Etapa 1.3  R$ 10.020,00



Etapa 1.4: Diretor Artístico

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

Responsável pela direção e execução do
processo de criação artística desde a sua
concepção para garantir a excelência das
performances dos músicos e das
apresentações. Desenvolverá sua função pelo
período de pré -produção, produção e pós
-produção

semana 6 R$ 1.250,00 RS 7.500,00

Pré-Produçã
o Produção

Pós-Produçã
o

Valor Total da Etapa 1.4 RS 7.500,00

Etapa 1.5: Assistentes de produção

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

3 profissionais x 6 semanas - 1 Assistente
responsável pela mobilização da
feira/exposição de artesanato contatando e
atendendo as demandas do artesãos;
profissionais que estarão presentes também no
dia da live para contribuir com a logística,
desde o horário da montagem até a
desmontagem. contribuindo com a equipe
técnica e artística, auxiliando os artistas no
camarim, cuidando da organização da
alimentação, conferindo horários de entrada e
saída dos espaços etc.

Semana 18 R$ 500,00 R$ 9.000,00
Pré-Produçã
o Produção

Pós-Produçã
o

 

Valor Total da Etapa 1.4 R$ 9.000,00

VALOR TOTAL DA META 1 R$ 46.120,00

Meta 2: Contratações artísticas

Etapa 2.1: Artistas

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

Prestador de serviço que executará as
apresentações. Desenvolverá sua função
durante o período de produção.

Cachê 4 R$ 2.000,00 R$ 8.000,00 Produção

 
Valor Total da Etapa 2.1 R$ 8.000,00



Etapa 2.2: Artista performer - Drag queen

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

Artista performer - Drag queen - fará uma
participação com apresentação artística e
apresentação do evento com a narração de
mediação entre os artistas. Estará no palco em
toda a duração da programação artística do evento

Cachê 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
 Produção

 
Valor Total da Etapa 2.2 R$ 1.000,00

Etapa 2.3: Guia

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

Responsável por guiar a caminhada na trilha.
Desenvolverá sua função durante o período de
produção.

Cachê 1 R$ 300,00 R$ 300,00
  Produção

 

 

Valor Total da Etapa 2.3 R$ 300,00

VALOR TOTAL DA META 2 R$ 9.300,00

Meta 3: Contratação de estruturas e serviços especializados

Etapa 3.1: Serviço de sonorização de pequeno porte

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

Som de pequeno porte - Equipamentos de som
para apresentações no evento presencial e para o
streaming, com um profissional operador de áudio.
SONORIZAÇÃO Behringer; 02 caixas de som QSC
K10.2; 04 Microfones sem fio e P.A de 4 com
retorno. montagem de equipamento, operação de
equipamento profissional.

Diária 1 R$ 1.557,00 R$ 1.557,00 Produção

 

Valor Total da Etapa 3.1  R$ 1.557,00

Etapa 3.2: Tablado

Descrição
Unid. Quant. Valor

Unitário Valor Total Realização

Serviços de Tablado para as apresentações
artísticas.             5 metros x 6 metros. M²/diária 35 R$ 30,00 R$ 1.050,00 Produção

 Valor Total da Etapa 3.2  R$ 1.050,00



Etapa 3.3: Aluguel de Van

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

Aluguel de van para o dia do evento, necessária
para transporte de equipes, artesãs e materiais. M²/diária 1 R$ 500,00 R$ 500,00 Produção

Valor Total da Etapa 3.3 R$ 500,00

Etapa 3.4: Gerador de energia de pequeno porte

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

Contratação de serviços de gerador de pequeno
porte para energia para equipamentos de som,
vídeo e streaming.

Diária 1 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 Produção

Valor Total da Etapa 3.4 R$ 1.300,00

Etapa 3.5: Internet dedicada

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

Contratação de serviços de Internet dedicada -
(com quatro operadoras de serviço) para fazer a
transmissão ao vivo.

Diária 1 R$ 995,00 R$ 995,00 Produção

Valor Total da Etapa 3.5 R$ 995,00

Etapa 3.6: Intercom

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

Contratação de serviços de Intercom
comunicadores para as equipes - pacotes de 5
unidades

Diária do
pct com

5
unidades

1 R$ 110,00 R$ 110,00 Produção

Valor Total da Etapa 3.6 R$ 110,00

Etapa 3.7: Brigadistas de Emergência e Primeiros Socorros

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

Profissionais socorristas/brigadistas para
desempenharem o serviço de brigada antipático
e para atuarem em primeiros socorros,

Diária 2 R$ 150,00 R$ 300,00 Produção



uniformizados. Serão 02 profissionais atuando
simultaneamente

Valor Total da Etapa 3.7 R$ 300,00

Etapa 3.8: Alimentação

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

Contratacao de servico de Alimentação - referente a
refeições para equipe de trabalho, técnica e artístico
no dia do eventos que trabalharão durante o evento
e também na montagem. almoços e café da manhã

unidade/
refeição 40 R$ 30,00 R$ 1.200,00 Produção

Valor Total da Etapa 3.8 R$ 1.200,00

Etapa 3.9: Banheiros Químicos

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

Contratação de serviços de Fornecimento de
locação e serviços de banheiro químico portátil,
em polipropileno ou material similar.

Diária 2 R$ 190,00 R$ 380,00 Produção

Valor Total da Etapa 3.9 R$ 380,00

Etapa 3.10: Tenda Piramidal 10x10

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

Contratação de serviços de Tenda 10X10m tipo
piramidal com armação em ferro tubular
galvanizado e revestida em lona de PVC branca,
altura mínima de 2 metros e máxima de 6
metros de seus pés de sustentação, estaqueadas
com cabos de aço e estacas arredondadas.

Unidade/
Diária 2 R$ 550,00 R$ 1.100,00 Produção

Valor Total da Etapa 3.10 R$ 1.100,00

Etapa 3.11: Tenda Piramidal 6x6

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

Contratação de serviços de Tenda 6X6m tipo
piramidal com armação em ferro tubular
galvanizado e revestida em lona de PVC branca,
altura mínima de 2 metros e máxima de 6
metros de seus pés de sustentação, estaqueadas
com cabos de aço e estacas arredondadas.

Unidade/
Diária 3 R$ 400,00 R$ 1.200,00 Produção



Valor Total da Etapa 3.11 R$ 1.200,00

Etapa 3.12 : Cenógrafo

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

Cenógrafo - Profissional responsável pela criação
da composição de todo o ambiente do evento
durante a pré-produção, o cenário inclui palco,
feira de artesanato, espaço de convivência, e
demais espaços do evento. Bem como elaboração
do croqui e planejamento e é responsável pela
montagem do cenário no local do evento,
mobiliário, objetos de cena e todo material
necessário para construção do cenário.

semana 3 R$ 1.170,00 R$ 3.510,00 Produção

Valor Total da Etapa 3.12 3.510,00

Etapa 3.13 : audiovisual para transmissão ao vivo

Serviço de audiovisual para transmissão ao vivo -
Contratação de Serviço de filmagem e Transmissão
Ao Vivo: Captura e transmissão de áudio e vídeo;
Direção De Corte Ao Vivo; Rack Atem Mini Pro; 03
Câmeras 4k; 02 Tripés Com Cabeçotes Hidráulicos;
01 Estabilizador De Imagem; 1 Monitor 32 Polegada;
03 Operadores De Câmeras, 1 drone com piloto.

diária 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Produção

Valor Total da Etapa 3.13 R$ 5.000,00

Etapa 3.13: Serviço de criação audiovisual

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

Contratação de serviço de criação audiovisual
- registro audiovisual gravado e editado de
teaser composto por making off, entrevistas e
com trechos das atividades paralelas não
transmitidas ao vivo, como a feira de artesão e o
piquenique. Inclui captação de entrevistas e
trechos das demais atividades. 2 cinegrafistas, 2
câmeras com capacidade de captação mínima
em Full HD, 1 guimbal, 1 tripé, 1 microfone de
lapela, 1 microfone direcional.

Serviço 1 R$ 4.400,00 R$ 4.400,00 Produção

Valor Total da Etapa 3.14 R$ 4.400,00

Etapa 3.14: Fotógrafo Still

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização



Contratação de Serviço de registro fotográfico -
Para registro e fotos técnicas do projeto. Serviço 1 R$ 360,00 R$ 360,00

Produção

Valor Total da Etapa 3.14 R$ 360,00

Etapa 3.15: UTI móvel

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

UTI móvel - necessária para evento com
público Serviço 1 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00

Produção

Valor Total da Etapa 3.15 R$ 1.400,00

Etapa 3.16: Painéis de led

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

PAINÉIS DE LED PARA USO EM AMBIENTE
- Locação de 8m² por dia de painel de Led alta,
definição INDOOR: Painéis de LED modular com
gabinetes slim fabricados em liga de, alumínio e
com peso inferior a 18 Kg/gabinete.

Diária do
M² 8 R$ 280,00 R$ 2.240,00

Produção

Valor Total da Etapa 3.14 R$ 2.240,00

VALOR TOTAL DA META 3 R$ 26.602,00

Meta 4: Contratações de comunicação e publicidade

Etapa 4.1: Coordenador de comunicação

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

Coordenador de comunicação - Coordena toda
equipe de comunicação, materiais e serviços
relacionados a comunicação/divulgação do
projeto, coordenando agendas, entrega de material
gráfico, e elaborando os textos para publicação no
site do projeto e as pautas dos vídeos.

semana 5 R$ 756,25 R$ 3.781,25

Pré-Produçã
o Produção
Pós-Produç

ão

Valor Total da Etapa 4.1 R$ 3.785,25

Etapa 4.2: Designer

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

Responsável por criar projeto de comunicação
visual, desenvolvendo material impresso e

semana 2 R$ 2.500,00 R$ 5.000,00 Pré-Produçã
o Produção



digital. Desenvolverá sua função pelo período
de produção do projeto.

Valor Total da Etapa 4.2 R$ 5.000,00

Etapa 4.3: Social mídia

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

Serviço de social mídia - Cuida das publicações,
cria posts, posta as artes gráficas feitas pelo
designer, criando e adicionando textos, publica
as fotos do projeto nas redes sociais.

Mes -
pacote
mensal

1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 Pré-Produçã
o Produção

Valor Total da Etapa 4.3 R$ 2.000,00

Etapa 4.4: Gestão de tráfego

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

Serviço de Gestão de tráfego - Responsável por
mapear o público direcionando o material para o
público qualificado, cria as copys monta os
anúncios e programa-os. Criar campanhas de
anúncios para divulgação do projeto online, via
plataformas como Google ADS, Youtube,
Facebook Ads para Facebook e Instagram.

Serviço 1 R$ 2.414,24 R$ 2.414,24 Pré-Produçã
o Produção

Valor Total da Etapa 4.4 R$ 2.414,24

Etapa 4.5: Investimento em campanhas de anúncios

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

Investimento em campanhas de anúncios – a
campanha engloba mais de um anúncio e pode
ser vinculada a mais de uma plataforma, o valor
é pago a cada uma das plataformas, como a
Google e Facebook ADS.

Campan
ha 5 R$ 187,33 R$ 936,65 Produção

Produção

Valor Total da Etapa 4.5 R$ 936,65

Etapa 4.6: Assessoria de imprensa

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

Serviço que gerencia as informações do projeto,
criando conteúdos jornalísticos. Mantém relação
com os canais de informação para gerar mídia
espontânea. Assessora e monitora as notícias na

Mês 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 Pré-Produçã
o Produção



imprensa. Desenvolverá sua função pelo período
de pré-produção e produção

Valor Total da Etapa 4.6 R$ 3.000,00

Etapa 4.7: Camisetas

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

Camisetas - Malha Fria, com impressão de
logomarcas e arte final de identificação do
projeto, para distribuição e padronização dos
profissionais envolvidos, convidados e
autoridades.

Unidade 30 R$ 25,00 R$ 750,00 Pré-Produçã
o Produção

Valor Total da Etapa 4.7 R$ 750,00

Etapa 4.8: Banner

Descrição Unid. Quant. Valor
Unitário Valor Total Realização

Banner - Produto adquirido em razão da
personalização do material, contendo
logomarcas e arte final do projeto, bem como
transparência dos recursos públicos empregados,
cumprindo a legislação vigente.

M² 2 R$ 31,90 R$ 95,70 Pré-Produçã
o Produção

Valor Total da Etapa 4.8 R$ 95,70

VALOR TOTAL DA META 4 R$ 17.977,84

VALOR TOTAL DO EVENTO R$ 99.999,84

5.3 Previsão de Receitas

PREVISÃO DE RECEITAS

QTD. Nome Receitas

1  Termo de fomento - Emenda parlamentar  R$ 100.000,00

Total R$ 99.999,84

 

6. DECLARAÇÕES



6.1 Declaração Unificada

 

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Eu, Brunno Moreira Matos Marques, inscrito no RG sob o nº 2.914.293 e CPF nº 044.475.711-29, na
qualidade de presidente do IBRASC (Instituto Brasileiro de Responsabilidade Ambiental Social e Cultural),
CNPJ: 31.188.361/0001-37, 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, 26 de novembro de 2021

 

 

__________________

IBRASC (Instituto Brasileiro de Responsabilidade Ambiental Social e Cultural).

CNPJ: 31.188.361/0001-37

Brunno Moreira Matos Marques

CPF: 044.475.711-29

 

 

  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, 26 de novembro de 2021.

______________________

IBRASC (Instituto Brasileiro de Responsabilidade Ambiental Social e Cultural).

CNPJ: 31.188.361/0001-37

Brunno Moreira Matos Marques

CPF: 044.475.711-29

 

6.3. DECLARAÇÃO

Na qualidade de Presidente da OSC, declaramos, para fins de aprovação 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, 26/11/2021

 

 

Brunno Moreira Matos Marques

 

7. APROVAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO/SECRETÁRIO ADJUNTO

 



Aprovo o presente Plano de Trabalho

 

Brasília-DF,_____/_____/2021

 

_______________________________

   ASSINATURA

 


