
       ANEXO I 

PLANO DE TRABALHO 

 
Razão Social: ACESSO – Associação Cultural de Estudos Sociais e Sustentabilidade Organizada 

CNPJ: 12.772.072/0001-36 

Endereço: QNO 11 Conjunto D casa 21 

Cidade: Brasília Bairro: Ceilândia UF: DF CEP: 72255-040 

Telefone (DDD):  Telefone (DDD):  

E-mail da OSC:acessodf@gmail.com /contato@acessodf.org Site da OSC:    www.acessodf.org 

Representante Legal (Dirigente): Verônica Diano Braga 

Cargo do Representante Legal: Presidente 

CPF: 689.780.491-68  RG/Órgão Expedidor: 1.584.853 SSP-DF 

Endereço do Representante Legal:  Colônia Agrícola Sucupira Chácara 38-A Lote 09, Riacho Fundo I - 

Brasília/DF 

Telefone (DDD): 61 99137-7801  Telefone (DDD): 61 99875-3418 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Thiago Alvarenga Fanis 

Função na parceria: Coordenador Administrativo 

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR:  2130090 SSP DF CPF: 002.017.351-21 

Telefone (DDD): 61 98116 1864 Telefone (DDD):  

Email do Responsável: thiago.fanis@gmail.com 

OUTROS PARTÍCIPES (ATUAÇÃO EM REDE) 

Razão Social:  

CNPJ:  

Endereço:  

mailto:acessodf@gmail.com
mailto:contato@acessodf.org


Cidade:  Bairro:  UF:  CEP:  

Telefone (DDD):  Telefone (DDD):  

E-mail da OSC:  Site da OSC 

Representante Legal (Dirigente):  

Cargo do Representante Legal:  

CPF:   RG/Órgão Expedidor: 1 

Endereço do Representante Legal:   

Telefone (DDD):  Telefone (DDD):  

1.1 DADOS DO PROJETO 

Título do Projeto:  LABFAZ BRASIL (Fase 02) turismo, cultura, trabalho, inclusão social e 

economia criativa 

Valor do Projeto: R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) 

Local de realização: Distrito Federal 

Período de Execução: Dezembro de 2021 a Abril de 

2022 
Início: 28/12/2021 Término: 17/04/2022 

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

Valor total do projeto R$ (extenso): R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) 

Previsão de Atendimento: Profissionais técnicos ligados ao setor de eventos do Turismo e da Economia 

Criativa no DF 

Previsão de público direto: 500 (quinhentas) pessoas 

Previsão de Beneficiários direto e indireto: 3000 (três mil) pessoas 

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

 A ACESSO foi fundada em 2009 e é composta por colaboradores oriundos de várias regiões do país, que se 
uniram com a missão de promover, desenvolver, projetar e executar o acesso e a promoção da assistência 
cultural e social às minorias, a difusão do conhecimento e o combate à exclusão, objetivando o 
desenvolvimento sustentável. 



Dentre as várias ações que nossa organização já desenvolveu, destacam-se as parcerias com coletivos 
populares, entidades culturais e movimentos juvenis que trabalham pela promoção da cidadania, realizando 
ações sociais e culturais, sempre de forma colaborativa. A instituição busca em todas as suas ações criar um 
espaço para debates críticos sobre a cidadania e o cidadão no processo de geração de novas reflexões acerca 
dos papeis sociais do contemporâneo. 

Sempre com uma transversalidade cultural apresenta temas relativos ao modo de sociedade atual, aos 
indivíduos como seres políticos, que intervém na sociedade e têm responsabilidades na quebra dos 
paradigmas. 

A partir deste pensamento, entendemos que ações de cunho social e cultural é tarefa de todos, a começar 
pelas micro relações que se estabelecem no cotidiano, rompendo com os diversos tipos de preconceito para a 
criação de um novo panorama social de inclusão. 

Hoje, a organização vem criando um sólido portfólio, com alguns projetos realizados em diferentes 
segmentos. A ACESSO trabalha para se consolidar como uma das grandes entidades de destaque ligada a 
ações sociais, ambientais e culturais do Brasil. 
 
Projetos realizados (descrição das atividades em portfólio anexo) 

- RAPensando nas Escolas  
- 8 Fórum Mundial da Água – Acessibilidade para o evento - Coordenação de Voluntários no 8 Fórum 
Mundial da Água  
- Festival Hip Hop Contra a Fome 2018  
- Festival CoMA - Acessibilidade do Festival - Coordenação do Programa Coma Consciente 
- Festival Smurphies: Eu Sou Das Antigas 
- Festival AVIVA Hip Hop 11 anos - 
- Festival Latinidades - 
- Aviva Hip Hop – 
- Hip Hop Contra a Fome, Isso Sim é Ser Solidário 
- A Quebrada em Cena 
- Festival YO! Music 
- Projeto MobilizAcesso 
- Projeto DJ`s Contra a Fome 
- Vídeo Black Mix 
- II Encontro Nordestino de Cordel em Brasília 
- Modo de Gestão e Produção Cultural 
- Batom Battle 
- Feira de Música 2012 
- Palestra Leis de Incentivo na Comunidade Europeia 
- 1ª Rodada de Negócios Internacional da Música 
- Fórum sobre Capacitação de Mercados Criativos 

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

Realização do projeto LABFAZ BRASIL (2 fase) - Laboratório dos Saberes e Fazeres Técnicos da Economia 
Criativa. Com as seguintes atividades: 



 

Ciclo de debates e grupos de trabalho para elaboração da carta de Brasília - Políticas públicas para os 
trabalhadores da economia criativa.  

• I Fórum dos Trabalhadores do Backstage do DF e Entorno 
• I Fórum Nacional da Técnica 

LABFAZ CIDADÃO, programa de capacitação que consiste em preparar pessoas em situação de 
vulnerabilidade  para trabalhar em eventos, por meio de oficinas de serviços gerais do backstage em eventos, 
shows, espetáculos, etc. Esse programa é dirigido às pessoas  atendidas pelo Instituto Barba na Rua, Revista 
Traços, Fábrika Social e para pessoas de quatro diferentes acampamentos da Frente Nacional de Luta. 

2.2 JUSTIFICATIVA DO PROJETO  

Com as novas restrições decorrentes do COVID 19, o mercado musical foi amplamente prejudicado e 
conseqüentemente seus prestadores de serviço. A classe artística, com dificuldade, segue se reinventando e 
produzindo por meio de seus canais e redes sociais, modestamente gerando alguma renda. Porém, os 
profissionais invisíveis que caminham junto não podem contar com as mesmas políticas e podem ser 
considerados como “totalmente informais”. 

Os profissionais da área técnica são, em sua maior parte, oriundos das periferias. Oferecem mão de obra com 
qualidade a níveis nacional e internacional, status conquistado sem ajuda estatal. Com melhores oportunidades 
e qualificação, estes profissionais estão aptos a evoluir profissionalmente e galgar melhor reconhecimento 
econômico. Se aqueles que já atuam na área tivessem acesso à formação de qualidade, a cursos de capacitação, 
de elaboração de projetos voltados para sua área etc., saberiam se colocar de forma mais contundente no 
mercado de trabalho, cientes de seu valor e habilidades como profissionais. 

De acordo com o levantamento do ICCA/2019, o Distrito Federal é considerado a quarta cidade a receber mais 
eventos no Brasil. No entanto, não conta com uma unidade que certifica esses trabalhadores, obrigando os 
poucos profissionais da área a se deslocarem para outros estados. Este êxodo em busca de capacitação ou 
certificação não é tão simples levando em conta a realidade do povo periférico, o que coloca grande parte alheia 
às próprias funções da classe, perpetuando a informalidade e dificultando o exercício de suas atividades, 
ficando à mercê de indicações pessoais ou do enfrentamento de um longo caminho de aprendizado e 
persistência. Tais dificuldades podem ser amenizadas com acesso à informação e especialização de qualidade.  

Informalidade da área: 
 

No contexto atual, os profissionais da área técnica se encontram em situação de vulnerabilidade pois, 
considerando que muitos ainda podem contar com a renda de projetos e pré-produções, nós contamos apenas 
com as execuções destes. No momento em que tais projetos tiverem início, demandará um certo tempo para 
liberar sua verba de execução, o que nos colocará ainda mais no final dessa cadeia produtiva.  

Desta forma, viemos por meio deste projeto desenvolver um ciclo de debates e grupos de trabalho para 
elaboração da carta de Brasília - Políticas públicas para os trabalhadores da economia criativa através da 
realização do  I Fórum dos Trabalhadores do Backstage do DF e Entorno e o I Fórum Nacional da Técnica. 

Além disto iremos dar continuidade no caráter formativo do projeto através do LABFAZ CIDADÃO, programa 
de capacitação que consiste em preparar pessoas em situação de vulnerabilidade para trabalhar em eventos, por 
meio de oficinas de serviços gerais do backstage em eventos, shows, espetáculos, etc. Esse programa é dirigido 
às pessoas atendidas pelo Instituto Barba na Rua, Revista Traços, Fábrika Social e para pessoas de quatro 
diferentes acampamentos da Frente Nacional de Luta. 



 

2.3 CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA 

 

O LABFAZ - Laboratório dos Saberes e Fazeres Técnicos da Economia Criativa tem foco nos profissionais 
que atuam nos bastidores dos espetáculos, eventos, feiras e produções de modo geral, em atividades 
relacionadas a sonorização, iluminação e cenografia, entre muitas mais. 

O projeto nasceu como uma rede de escuta, colaboração, fortalecimento, formação e conexão de 
oportunidades, criando uma tecnologia social replicável e escalável, criada colaborativamente com o objetivo 
de transformar realidades. 

Os profissionais "da graxa", como são conhecidos no jargão do setor cultural, enfrentam atualmente uma 
condição de invisibilidade. Para ajudar a mudar essa realidade, o LABFAZ desde sua criação vem 
promovendo importantes entregas que fortalecem a categoria e que incluem pesquisa, capacitação, 
articulação em rede, ferramenta tecnológica com informações e serviços relevantes, criação de um 
observatório e até oportunidades de trabalho remunerado. 

O projeto LABFAZ BRASIL (Fase 02) turismo, cultura, trabalho, inclusão social e economia criativa foi 
concebido e estruturado para dar continuidade a estas ações e ampliar o diálogo desta classe junto ao setor 
público.   

 
ADERÊNCIA DO PROJETO LABFAZ À POLÍTICA DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL  

(Lei nº 4.883, de 11 de julho de 2012) 

Se considerarmos entre os atrativos turísticos apenas os eventos e entre eles shows de grande porte com 
atração internacional, as condições e a capacidade técnicas, ou seja, as instalações, os equipamentos e 
os profissionais (em condições de montá-los e operá-los) há muito são consideradas como 
determinantes para a sua realização. O mesmo vale para eventos esportivos, artísticos ou religiosos e 
mais ainda para eventos internacionais da magnitude do Fórum Mundial da Água, realizado em 
Brasília,em  2019, no CCUG e Mabé Garrincha.  

Mas se abrimos mais o quadro e consideramos o conjunto das atividades turísticas que concorrem para 
o desenvolvimento do DF como destino, podemos constatar a mesma importância que têm esses 
profissionais para o bom funcionamento dos equipamentos turísticos, dos espaços culturais, dos 
equipamentos esportivos ou para a realização do calendário anual de eventos do DF: os festivais, 
torneios maratonas, feiras, exposições, convenções, conferências e mesmo os eventos religiosos. Isso 
porque (entre outros fatores) o desenvolvimento tecnológico revolucionou também o modo de realizar 
eventos introduzindo novos equipamentos, recursos e ferramentas que se “atualizam” ou são “trocados” 
muito rapidamente, mais rápido que a capacidade de adaptação dos trabalhadores a essas 
transformações. 

Isso naturalmente ecoa nas relações profissionais e de trabalho se considerarmos que grande parte da 
formação desses Técnicos se dá por transmissão oral e não há oferta de qualificação adequada às suas 
(reais) condições de renda. Como não são qualificados não podem obter Registro Profissional e aí 
começa um círculo vicioso de informalidade e precarização. 



Os profissionais da Técnica (dos bastidores da coxia ou backstage), ainda que não  sejam visíveis, são 
imprescindíveis em todos os ramos da economia criativa que dão lastro ao Turismo e, segundo 
levantamento inicial do Coletivo Backstage Brasília, estão distribuídos pelos seguintes setores: 

• Iluminação (Técnicos de luz, moradores de luz, e canhoeiros entre outros); 
• Imagem (Técnicos de LED e vídeo mapping, VJs, edição, legendagem); 
• Áudio (Técnicos de som, técnicos de gravação, mixagem e masterização e sonoplastas entre 

outros) 
• Audiovisual (cinegrafistas, cabos man, VJs, projecionistas e maquinistas entre outros); 
• Cenografia, maquiagem e adereços (Cenógrafos, montadores, figurinistas, maquiadoras e 

cenotécnicos entre outros); 
• Montagem e Infraestrutura - Incluindo a montagem de tendas e equipamentos aéreos 

(Arquitetos e engenheiros especializados em eventos, produtores de montagem e assistentes 
de montagem, riggers, montadores, eletricistas, técnicos de acústica entre outros); 

• Logística (Produtores, assistentes de logística, atendimento ao público, entre outros); 
• Produção Técnica (Diretores e produtores Técnicos, diretores de palco, contra-regras e roadies 

entre outros); 
• Transmissão ao vivo (Streamers, profissionais de redes (TI) e editores entre outros); 
• Novas tecnologias (Profissionais que trabalham com tecnologia 3D, hologramas, operação de 

drones, animação, realidade virtual e aumentada entre outros); 
• Acessibilidade (legendagem em closed caption, estenotipia, sistemas de laço indução, 

bluetooth, intérpretes de libras, mapa tátil, áudio descritores e guias entre outros); 
• Serviços Gerais (carregadores, bilheteiros, camareiros, recepcionistas, catering e voluntários 

entre outros). 

O projeto LABFAZ tem como base a parceria real com o Coletivo Backstage Brasília no levantamento 
de informações, na mobilização e articulação desses setores na perspectiva de uma ação estruturante e 
transversal capaz de oferecer muitas oportunidades de desenvolvimento profissional, com alcance 
social (pois mitiga o ciclo de precarização das relações de trabalho) e concorre para o desenvolvimento 
da economia criativa e do Turismo. 

Tomando por um lado o Turismo como aglutinador da Economia Criativa e por outro os profissionais 
da Técnica (dos bastidores, da coxia ou backstage) como segmento determinante e imprescindível ao 
desenvolvimento dessa cadeia produtiva, buscamos pontos de aderência do projeto LABFAZ à Política 
de Turismo do Distrito Federal numa perspectiva multidisciplinar e como ação estruturante que 
concorre para o desenvolvimento da Economia Criativa e do Turismo, tomando por base a Lei  4.883, 
de 11 de julho de 2012, que dispõe sobre a Política de Turismo do Distrito Federal: 1) Quanto aos 
Princípios e Objetivos da Política de Turismo do DF e 2) Quanto à abrangência territorial 

Art 3° 

IV – visão sistêmica, voltada a propiciar a valorização do turismo num ambiente multidisciplinar, 
caracterizado pela confluência dos inúmeros campos de conhecimento que o influenciam; 

XI – especialização profissional, por meio do estímulo às atividades científicas e acadêmicas voltadas 
para o turismo, bem como da valorização e da empregabilidade dos segmentos profissionais envolvidos 
na atividade turística; 



XII – qualidade, por meio do estímulo a padrões de excelência na qualidade dos produtos e serviços 
oferecidos e dos profissionais envolvidos na atividade turística, bem como por meio do combate à 
informalidade e do estabelecimento de critérios de fiscalização e de certificação de produtos e serviços; 

Quanto aos objetivos (Art. 4°) 

I – na área estratégica de gestão e fomento ao turismo: 

c) fomentar a qualificação dos equipamentos e atrativos turísticos, por meio de ações que visem à 
normatização do setor turístico, à certificação de produtos e serviços, à educação para o turismo e à 
qualificação profissional; 

e) fomentar a realização de estudos e pesquisas socioeconômicas que orientem o desenvolvimento do 
setor turístico e dos setores a ele relacionados; 

1. Quanto à abrangência territorial do projeto 

A pesquisa empírica realizada pelo Coletivo Bakstage Brasília em março de 2020 revelou que a grande 
maioria desses profissionais residem no Entorno. Esse dado, em si, é indicador de baixo acesso desses 
trabalhadores à maioria das políticas públicas disponibilizadas pelo Governo do Distrito Federal. Nesse 
sentido, a Política de Turismo do Distrito Federal ampara o propósito do projeto LABFAZ de atender 
aos trabalhadores que aqui exercem suas atividades profissionais e (aqui) não têm acesso a 
oportunidades de formação e qualificação em suas áreas, ao definir o Destino Brasília como "um 
conjunto de regiões administrativas e municípios do entorno pertencentes à Região Integrada de 
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE, definido com base nos estudos que 
subsidiaram a realização do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável – PDITS, 
com interesse turístico, agrupadas de forma a facilitar o planejamento e a organização turística 
integrada, bem como a oferta de produtos e serviços turísticos mais competitivos nos mercados-alvo". 
(Art. 3º, inciso II) 

 PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO:  
 
O projeto foi concebido e estruturado para atender aos profissionais da técnica, a partir da identificação de suas 
atividades, seus desafios e a oferta de oportunidades. Entretanto, o processo de escuta e a sistematização dessas 
informações expandem suas fronteiras para outros públicos, sobretudo os players da economia e indústrias 
criativas, e para outros territórios (DF e entorno), disponibilizando um diretório de profissionais como serviço 
também aos potenciais contratantes.  

 Setores atendidos: 
 Áudio 
 Iluminação 
 Audiovisual  
 Produção 
 Montagem e Infraestrutura 
 Produção artística e cenografia 
 
 Trabalhadores da técnica e do backstage: 
 Trabalhadores de empresas fornecedoras de equipamentos e mão de obra para eventos como: empresas de som, 
luz, led, transmissão, mapeamento e projeções, estruturas, carregadores etc.; 



 Trabalhadores que atuam nas coxias de espaços culturais, teatros, auditórios e afins, tais como: Designers de 
som e luz, criadores de trilhas para espetáculo, operação e sonoplastia, figurinistas, contra regras, maquiadores, 
montadores, cenotécnicos, camareiras etc.; 
 Trabalhadores técnicos que atuam em igrejas e espetáculos do setor Gospel; 
 Trabalhadores que atuam em estúdios de ensaio e no processo de gravação, mixagem e masterização de CDs 
e DVDs; 
 Profissionais que trabalham com a construção, conserto e manutenção de equipamentos, assim como luthiers, 
afinadores de piano e outros instrumentos; 
 Assistentes de produção, assistentes de montagem, assistentes de camarim, assistentes de logística; 
 DJs e VJs; 
 Profissionais que trabalham em grandes eventos de shows ao vivo como técnicos de som (Técnicos de PA e 
de Monitor), iluminadores, VJs, roadies, carregadores, riggers etc. 
 Profissionais que trabalham diretamente com artistas em shows e turnês (técnicos de som e luz, roadies, road 
managers, produtores); 
 Profissionais que atuam em bares, restaurantes, casas noturnas, boates, casas de shows, pubs, bistrôs, cafés 
etc.; 
 Profissionais que atuam no audiovisual como operadores de gruas e travelling, maquinistas, fotógrafos e 
cinegrafistas, assistentes e cabo man/woman. 
 Profissionais que atuam nas áreas de áudio, vídeo e luz em rádios, tvs e outros veículos de publicidade; 
 Profissionais que atuam com mapeamento e iluminação de arquiteturas e ambientes; 
 Cenógrafos e arquitetos de eventos, assim como os profissionais que atuam para estes como (costureiras, 
marceneiros, eletricistas, serralheiros, pintores, etc.) 
 Montadores de lonas (circo), riggers (instaladores de equipamentos aéreos); 
 Montadores de exposição, cenotécnicos, expografistas, iluminadores; 
 dentre outros. 

2.4 ORIGEM DO ORÇAMENTO PARA A DESPESA 

  

Parlamentar: CHICO VIGILANTE 

Programa de Trabalho:  

Natureza: 335041  

Fonte: 100 

Valor: R$130.000,00 

 

Parlamentar: FÁBIO FÉLIX 

Programa de Trabalho:  

Natureza: 335041  

Fonte: 100 

Valor: R$200.000,00 

 

 



2.5 OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL: 

 

Realização do projeto LABFAZ BRASIL (2 fase) - Laboratório dos Saberes e Fazeres Técnicos da 
Economia Criativa. Com as seguintes atividades: 

 

Ciclo de debates e grupos de trabalho para elaboração da carta de Brasília - Políticas públicas para os 
trabalhadores da economia criativa.  

• I Fórum dos Trabalhadores do Backstage do DF e Entorno 
• I Fórum Nacional da Técnica 

LABFAZ CIDADÃO, programa de capacitação que consiste em preparar pessoas em situação de 
vulnerabilidade  para trabalhar em eventos, por meio de oficinas de serviços gerais do backstage em eventos, 
shows, espetáculos, etc. Esse programa é dirigido às pessoas  atendidas pelo Instituto Barba na Rua, Revista 
Traços, Fábrika Social e para pessoas de quatro diferentes acampamentos da Frente Nacional de Luta. 

 
 
 
OJETIVOS ESPECÍFICOS: 

  

• Promover network entre profissionais dos setores da economia criativa 

• Fomentar e apoiar à sustentabilidade econômica na área técnica voltado ao suporte a eventos 
relacionados ao segmento de Turismo e Economia Criativa no Distrito Federal; 

• Incentivar a cadeia produtiva e o turismo na região; 

• Contribuir para os processos de profissionalização do mercado criativo do DF; 

• Contribuir para os processos de profissionalização de mão de obra; 

•  Consolidar o projeto LAB FAZ como importante ator do contexto criativo e cultural do DF. 

Além de: 

• Estimular o Turismo no Distrito Federal; 

• Defender e valorizar do patrimônio do Distrito Federal; 

• Promover e difundir mão de obra local. 

 



 2.6 METAS 

2.6.1 METAS QUANTITATIVAS  E QUALITATIVAS 

 (ICM=ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE METAS) 
 
METAS GERAIS 

Na execução do projeto, como indicadores de avaliação, estão estabelecidas as metas: 

Meta 1: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVOS - 
EQUIPE DE PRODUÇÃO / GESTÃO  

Etapa 1.1 

Serviços/Profissionais a serem contratados: Coordenação Geral, Coordenação de Conteúdos e Curadoria, 
Assistente de Coordenação Geral, Produção Executiva, Produção Administrativa e Financeira, Assistente 
Administrativo 

 

ICM 100% 

Meta 2: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTICULAÇÃO 

Etapa 2.1 

Serviços/Profissionais a serem contratados: Conector Pessoas em Situação de Rua (1 conector x 10 semanas cada 
totalizando 10 semanas) , Conetories NFL (4 conectores x 10 semanas cada totalizando 40 semanas) 

. 

ICM 100% 

Meta 3: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FORMATIVAS  
- Fórum Nacional dos Trabalhadores do Backstage 

Etapa 3.1 

Serviços/Profissionais a serem contratados: Coordenador Fórum, Assistente de Coordenação Fórum , Conselho 
de Curadoria, Serviço de Produtor Fórum, Secretária Oficinas (Inscrições), Mediador , Convidados , 
Sistematização de Propostas 

ICM 100% 

Meta 4: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FORMATIVAS 
- OFICINAS DE SERVIÇOS GERAIS 

Etapa 4.1 



Serviços/Profissionais a serem contratados: Coordenador Oficinas , Serviço de Produtor Oficinas , Produtor 
Técnico Oficinas, Roadie, Assistente de Produção, Horas aula - atividades formativas 

Detalhamento de horas aula 

Atividade 
Quantidade 

Horas 
Preparação 

Quantidade de 
Horas por 

Ação 

Quantidade de 
Ações Total de Horas 

Mini curso sobre 
trabalho em eventos 

culturais 
4 6 6 40h 

Mini curso sobre o 
trabalho de carregador 

em eventos 
2 3 6 20h 

Mini curso de 
carregador 

especializado em 
montagem de palco 

2 3 6 20h 

Mini curso sobre o 
serviço de limpeza em 
eventos e atendimento 

a camarins 

2 3 6 20h 

Mini curso de 
atendimento para 

eventos 
2 3 6 20h 

 

ICM 100% 

 

Meta 5: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS  

Etapa 5.1 

Serviços/Profissionais a serem contratados:  Serviço de Administrador de Sistemas , Serviço de , Serviço de 
Coordenadora de Comunicação Digital,  Serviço de Produtor Audiovisual, Serviço de Social Media, Serviço 
de Designer para criação de guide de peças, Serviço de Designer Assistente para criação de peças, Serviço de 
Impulsionamento de redes, contratação de Plataforma para atividades formativas, Serviço de Coordenação 
Editorial, Manutenção site 

ICM 100% 

Meta 6: NECESSIDADES TÉCNICAS E OPERACIONAIS – SERVIÇOS 

Etapa 6.1 

Serviços/Profissionais a serem contratados:  Locação de Equipamentos de som de médio porte, Locação de 
Equipamentos de luz de médio porte, Locação de Gerador, Locação de Caminhão Palco, Locação de 



computador , Locação de Tela e projetor, Locação de Mobiliário, Alimentação, Banner, Registro audiovisual 
, Credenciais, Camisetas, Certificados, Água, Gasolina . 

ICM 100% 

2.7 INDICADORES DE MONITORAMENTO 

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

Meta 1: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE RECURSOS 
HUMANOS 
ADMINISTRATIVOS - 
EQUIPE DE PRODUÇÃO / 
GESTÃO 

Contratação dos profissionais para 
o desenvolvimento de suas 

funções. 

 
Planejamento das atividades 

Organização de entregáveis e 
sistematização de relatórios 

Controle Orçamentário 

 

Relatório de cada profissional das 
suas ações 

Emissão de nota fiscal e 
comprovações de realização de 

atividades 

Prestação de contas do projeto 

Meta 2: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE 
ARTICULAÇÃO 

 

Contratação dos serviços para o 
desenvolvimento de suas funções 

Quantidade de parceiros 
prospectados e alcançados 

 
Quantidade de pessoas 

mobilizadas 

Relatório de cada profissional das 
suas ações 

Mapa com as necessidades da 
oficina 

 
Emissão de nota fiscal e 

comprovações de realização de 
atividades 

 

Meta 3: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS PARA 
REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES FORMATIVAS  
- Fórum Nacional dos 
Trabalhadores do Backstage 

 

Realização do Fórum Nacional dos 
Trabalhadores do Backstage 

Relatório de cada profissional das 
suas ações 

Programação 

Emissão de nota fiscal e 
comprovações de realização de 

atividades 

Meta 4: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS PARA 
REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES FORMATIVAS  
- OFICINAS DE SERVIÇOS 
GERAIS 

Realização das oficinas 

Relatório de Freqüência dos alunos 

Depoimento dos alunos 

Documentação de avaliação dos 
alunos 



 Comprovações de realização das 
lives e oficinas 

Meta 5: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE 
COMUNICAÇÃO E 
SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS  

 

Contratação dos serviços para o 
desenvolvimento de suas funções 

Desenvolvimento de ações de 
comunicação 

Relatório de cada profissional das 
suas ações 

Registro da identidade visual 
 

Visibilidade na mídia 

Programação 

Emissão de nota fiscal e 
comprovações de realização de 

atividades 

Meta 6: NECESSIDADES 
TÉCNICAS E 
OPERACIONAIS – SERVIÇOS 

 

Contratação dos serviços e locação 
dos equipamentos para o 

desenvolvimento de suas funções 

 

Relatório de serviços contratados 

Fotografias de comprovação 
 

Emissão de nota fiscal e 
comprovações de realização de 

atividades 

 

  

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

Realização do projeto LABFAZ BRASIL (2 fase) - Laboratório dos Saberes e Fazeres Técnicos da Economia 
Criativa. 

 

Ciclo de debates e grupos de trabalho para elaboração da carta de Brasília -  Políticas públicas para os 
trabalhadores da economia criativa.  

• I Fórum dos Trabalhadores do Backstage do DF e Entorno e I Fórum Nacional da Técnica  

 

LABFAZ CIDADÃO, programa de capacitação que consiste em preparar pessoas em situação de 
vulnerabilidade  para trabalhar em eventos, por meio de oficinas de serviços gerais do backstage em eventos, 
shows, espetáculos, etc. Esse programa é dirigido às pessoas  atendidas pelo Instituto Barba na Rua, Revista 
Traços, Fábrika Social e para pessoas de quatro diferentes acampamentos da Frente Nacional de Luta. 

 

PRODUTOS 



 

Fórum Des Trababalhories Do Backstage  

 

Mesas - Conjuntura DF: 

 

● Mesa de Abertura (dia 01) 

 

01) Título: Políticas públicas para os profissionais do Backstage - Esforços pelo desenvolvimento da técnica 

 

EMENTA - A convergência de esforços do governo para o  desenvolvimento profissional dos Bastidores incide 
direta e positivamente na qualidade das realizações da indústria do Turismo e da Indústria Criativa. A qualidade 
profissional desses trabalhadores determina a autonomia do DF quando da realização de grandes eventos e 
também promove o DF como atrativo desse circuito.  

 

Como o Backstage está inserido nas políticas públicas de Turismo, Trabalho e Cultura. A Técnica como ativo 
da Indústria Criativa e do Turismo. Como inserir a Técnica na Política de Turismo do Distrito Federal (Lei nº 
4.883, de 11 de julho de 2012). Como inserir a Técnica nas políticas públicas da SETUR, SETRAB e da 
SECEC. Apresentação do APP LABFAZ. Capacitação dos profissionais da Técnica. Criação de uma tabela de 
valores para os profissionais da técnica 

 

● Dia 02 

 

02) Título: Como construir juntos uma nova economia para o mercado de shows e eventos a partir de boas 
práticas 

 

EMENTA - Como as produções locais podem contribuir para erradicarmos a precarização do trabalho nos 
bastidores. As relações de trabalho, a formalização das contratações, jornada, escala, intervalos, escala, 
alimentação, transporte, local de descanso, segurança no trabalho, respeito à diversidade de raça e gênero no 
trabalho. Proposta de um código de ética para as relações de trabalho em eventos, shows e espetáculos. 

 

● Dia 03 

 

03) Título: Como o Legislativo pode contribuir com os Bastidores 

 

Ementa: A Técnica no território. Os diversos setores e atividades profissionais l. Regulamentação das 
atividades profissionais dos bastidores no DF. Por uma legislação para as contratações dos serviços dos 



bastidores nos projetos fomentados pelo Poder público. O papel das emendas parlamentares  para 
desenvolvimento profissional dos bastidores.  

 

2.2. Mesas - Conjuntura Nacional: 

 

● Mesa de Abertura (dia 01) 

 

04) Regulamentação das atividades profissionais da Técnica (DF e BRASIL) - Alteração do PL 6533-78 / 
Inclusão de Novas Profissões no Código Brasileiro de Educação - MESA 01 / PARLAMENTARES 

 

EMENTA - Marco legal existente. Estudo Legislativo sobre as atividades do backstage em todo o país. As 
iniciativas de pesquisa e mapeamento existentes, as redes e coletivos que se organizam no país em prol da 
regulamentação da profissão local e nacionalmente. Por uma legislação específica para  contratação dos 
profissionais do backstage em atividades eventuais. Regulamentação de estágio supervisionado e remunerado 
em eventos, shows e espetáculos (banco de horas, certificação etc)   

 

05) Título: Dados e Indicadores (DF e BRASIL) - Mapeamento Nacional dos Profissionais da Economia 
Criativa (construção técnica) - Rede APOENA. 

 

EMENTA: Quem e quantos somos; onde e como trabalhamos e como juntarmos esforços na perspectiva do 
mapeamento nacional das atividades técnicas, a partir das iniciativas, redes e coletivos locais e nacionais.  

 

3. LABFAZ + fábrica social 

Capacitação de pessoas em situação de vulnerabilidade social para trabalhar no Backstage de eventos no DF; 

 

Parceiros: Barba na Rua + Revista Traços + Fábrica Social + Instituto Barba na Rua 

 

● 4 ações a serem realizadas nos acampamentos x, y, w, z - em parceria com a FNL - Frente Nacional de 
Lutas (Movimento em busca por moradia) - 10 a 15 alunos por oficina 

● 2 ações a serem realizadas em parceria com o Instituto Barba na Rua, Revista Traços e Fábrica Social 
- 10 a 15 alunos por oficina 

 

Cada ação é composta por: 

• 1 - Mini curso sobre trabalho em eventos culturais  
• 1 - Mini curso sobre o trabalho de carregador em eventos (montagem de camarins, lofts, stands, salas 

de produção, etc)  



• 1 - Mini curso de carregador especializado em montagem de palco (carregamento, montagem e 
desmontagem de equipamentos de som, luz, led, cenário e outros materiais) 

• 1 - Mini curso sobre o serviço de limpeza em eventos e atendimento a camarins  
• 1 - Mini curso de atendimento para eventos 

Detalhamento de horas: 

 

Atividade 
Quantidade 

Horas 
Preparação 

Quantidade de 
Horas por 

Ação 

Quantidade de 
Ações Total de Horas 

Mini curso sobre 
trabalho em eventos 

culturais 
4 6 6 40h 

Mini curso sobre o 
trabalho de carregador 

em eventos 
2 3 6 20h 

Mini curso de 
carregador 

especializado em 
montagem de palco 

2 3 6 20h 

Mini curso sobre o 
serviço de limpeza em 
eventos e atendimento 

a camarins 

2 3 6 20h 

Mini curso de 
atendimento para 

eventos 
2 3 6 20h 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

Oficina: LABFAZ social 

 

Conteúdos:  

 

Dia 01 - Mini curso  sobre trabalho em eventos culturais  ( 4 horas de preparação + 6 horas x 6 ações totalizando 
- 40hs) 

 

manhã:  



● Apresentação da metodologia; 

● Dinâmica para apresentação dos presentes e identificação dos interesses e aptidões. 

tarde: 

● O que é um evento. Quais as atividades, responsabilidades e competências em cada função de serviços 
gerais; 

● Imagem pessoal e como atuar em determinadas situações; 

● Valor recebido por cada função e condições de trabalho; 

● Segurança no Trabalho. 

 

Dia 02 - Oficinas de introdução sobre serviços em eventos  

 

● Mini curso sobre o trabalho de carregador em eventos (montagem de camarins, lofts, stands, salas de 
produção, etc) (2 horas de preparação + 3 horas x 6 ações totalizando - 20hs)  

● Mini curso de carregador especializado em montagem de palco (carregamento, montagem e 
desmontagem de equipamentos de som, luz, led, cenário e outros materiais (2 horas de preparação + 3 horas x 
6 ações totalizando - 20hs)  

● Mini curso sobre o serviço de limpeza em eventos e atendimento a camarins (2 horas de preparação + 
3 horas x 6 ações totalizando - 20hs)  

● Mini curso de atendimento para eventos (2 horas de preparação + 3 horas x 6 ações totalizando - 20hs) 

 

Metodologia:  

 

O primeiro dia terá conteúdo teórico, apresentação dos participantes, apresentação das oficinas, alinhamentos 
das expectativas, formação das turmas e cadastro dos participantes no banco de profissionais do app LABFAZ.  

 

No segundo dia, as oficinas serão práticas. As turmas serão separadas por interesses e todos juntos serão 
responsáveis pela montagem, limpeza e atendimento de um evento montado no acampamento que terá um 
sarau dos moradores do acampamento e um DJ. As oficinas serão certificadas. 

 

4. Realização de 5 lives e 5 reuniões de Trabalho - Sendo 3 referentes ao Fórum Distrital e 2 referentes 
ao Fórum Nacional do Backstage - Com duração de 1 dia cada, com formação de mesa de autoridades e grupos 
de trabalho para elaboração de propostas para o impulsionamento do setor do Turismo a partir de pesquisa, 
qualificação, certificação e formalização dos profissionais do Backstage. 

 

5. Manutenção do APP LABFAZ - Manutenção do APP LABFAZ e divulgação do Banco de Profissionais 
do Backstage. 



 

6. Comunicação: Youtube, Insta, APP, Assessoria de Imprensa 

 

 

2.9 RESULTADOS ESPERADOS 

Os resultados esperados com a realização das atividades do projeto são: 

• Capacitação de profissionais na área do Turismo e economia Criativa 
• Evolução e melhoria das relações e condições de trabalho e remuneração dos profissionais atendidos 

pelo projeto que atuam no segmento; 
• Desenvolvimento social e econômico de Brasília  
• Novas perspectivas de produções inovadoras. 

 

 

2.10 PROGRAMAÇÃO DETALHADA  

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

INÍCIO DO PROJETO – Atividades de Pré-Produção 28/12/2021 17/04/2022 

Realização do I Fórum dos Trabalhadores do Backstage do DF e 
Entorno e I Fórum Nacional da Técnica 24/01/2022 14/03/2022 

Realização de atividades do LAB FAZ Cidadão 02/02/2022 24/03/2022 

PUBLICAÇÃO DA CARTA DE BRASÍLIA 07/03/2022 24/03/2022 

Encerramento do Projeto – atividades de Pós-produção 24/03/2022 17/04/2022 

 

2.11 CONTRAPARTIDAS 

 

-- Produção e exibição de Vídeo de apresentação antes de cada live (YouTube); 

- 50 cestas básicas para pessoas com vulnerabilidade social; 

- Inserção da Logo da Setur no Site do projeto; 

- Inserção da Logo da Setur em 12 postagens mensais no Instagram; 



- Destaque da Setur no Instagram; 

- Utilização de # específica do projeto em todas as postagens; 

- Inserção da Logo da Setur em todo material de comunicação do projeto; 

- Base de dados das pessoas atendidas pela fase 1 e 2, constando: nome / e-mail / celular / 
qualificação realizada 

 

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Cronograma de Execução 

Metas Fase / 
Etapa Descrição Valor 

Duração 

Início Término 

Meta 1 1.1 

Contratação de serviços de 
recursos humanos 
administrativos - equipe de 
produção / gestão 

R$ 66.560,00 28/12/2021 17/04/2022 

Meta 2 2.1 
Contratação de serviços de 
articulação 

 

R$ 25.000,00 28/12/2021 17/04/2022 

Meta 3 3.1 

Contratação de serviços para 
realização das atividades 
formativas - fórum nacional dos 
trabalhadores do backstage 

 

R$ 35.000,00 24/01/2022 17/04/2022 

Meta 4 4.1 

Contratação de serviços para 
realização das atividades 
formativas - oficinas de serviços 
gerais 

 

R$ 44.100,00 24/01/2022 17/04/2022 

Meta 5 5.1 

Contratação de serviços de 
comunicação e serviços 
especializados  

 

R$ 68.220,00 28/12/2021 17/04/2022 



Meta 6 6.1 
Necessidades técnicas e 
operacionais – serviços 

 

R$ 110.840,00 24/01/2022 17/04/2022 

 4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Cronograma de Desembolso 

Meta Etapa/Fase Especificação Mês 

Meta 1 1.1 Contratação de serviços de recursos humanos administrativos 
- equipe de produção / gestão DEZ / 2021 

Meta 2 2.1 Contratação de serviços de articulação 
DEZ / 2021 

Meta 3 3.1 Contratação de serviços para realização das atividades 
formativas - fórum nacional dos trabalhadores do backstage 

JAN / 2021 

Meta 4 4.1 Contratação de serviços para realização das atividades 
formativas - oficinas de serviços gerais 

JAN / 2021 

Meta 5 5.1 Contratação de serviços de comunicação e serviços 
especializados  

DEZ / 2021 

Meta 6 6.1 Necessidades técnicas e operacionais – serviços 
JAN / 2021 

  

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

5.1 Planilha Global 

PLANILHA GLOBAL DE ORIGEM ORÇAMENTÁRIA - TERMO DE FOMENTO 

Item Descrição Financiado 
por: 

Unidade de 
Media Qtde Valor 

Unitário Valor Total 

Meta 1: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVOS - EQUIPE DE 
PRODUÇÃO / GESTÃO 

1.1 

Coordenação Geral - 
Coordenação geral do projeto; 

Coordenação Geral de 
cumprimento do objeto, metas, 

objetivos e desdobramentos 
esperados. Acompanhamento 
do projeto. Pelo periodo de 16 

semanas. 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Semana 16 R$     
1.300,00 

R$ 
20.800,00 



1.2 

Coordenação de Conteúdos e 
Curadoria - Coordenação do 

grupo de trabalho de curadoria 
para definição de conteúdo a 

ser discutido nos Fóruns. 
Coordenação da sistemtização 
das proposts apresentadas nos 

fóruns. Período de 16 semanas. 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Semana 16 R$        
920,00 

R$ 
14.720,00 

1.3 

Assistente de Coordenação 
Geral - Assistência geral de 

coordenação; 
Acompanhamento das ações e 
cumprimentos de metas das 

equipes que compõem o 
projeto. Acompanhamento de 

cronogramas. Responsável 
pelo agendamento de reuniões. 

Organização de entregáveis 
(junto a coordenação de 

produção) e sistematização de 
relatórios. Pelo periodo de 16 

semanas. 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Semana 16 R$        
450,00 R$ 7.200,00 

1.4 

Produção Executiva - 
Profissional responsável pelo 
controle e pelo cumprimento 
do plano de trabalho; Apoio à 
coordenação geral do projeto; 

Responsável pela coordenação, 
gestão dos documentos e 

informações para elaboração 
de relatórios; Responsável pela 

coordenação dos serviços de 
contabilidade e assessoria 

jurídica do projeto. 
Responsável pelo 

acompanhamento do projeto. 
Pelo periodo de 16 semanas. 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Semana 16 R$        
920,00 

R$ 
14.720,00 

1.5 

Produção Administrativa e 
Financeira - Profissional 

responsável pela gestão dos 
documentos,  recebimento de 
notas fiscais e pagamentos da 

equipe e fornecedores. 
Responsável pelo controle 

orçamentário e prestação de 
contas; Pelo periodo de 16 

semanas. 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Semana 16 R$        
570,00 R$ 9.120,00 

1.6 

Assistente Administrativo - 
Assistência geral as atividades 

administrativas do projeto. 
Pelo periodo de 16 semanas. 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Semana 16 R$        
330,00 R$ 5.280,00 



SUB-TOTAL >>>>> R$ 71.840,00 
Meta 2: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTICULAÇÃO 

2.1 

Conectores Pessoas em 
Situação de Rua - Profissional 
responsável pela mobilização e 
seleção dos alunos (pessoas em 

situação de rua) - 
acompanhamento das oficinas 
e entrega dos certificados (1 

conector x 10 semanas, 
totalizando 10 semanas) 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Semana 10 R$        
500,00 R$ 5.000,00 

2.2 

Conetories NFL - Profissional 
responsável pela mobilização e 
seleção dos alunos (pessoas em 

situação de vulnerabilidade 
social) - acompanhamento das 

oficinas e entrega dos 
certificados (4 conectores x 10 
semanas cada totalizando 40 

semanas) 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Semana 40 R$        
500,00 

R$ 
20.000,00 

SUB-TOTAL >>>>> R$ 
25.000,00 

Meta 3: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FORMATIVAS  - 
Fórum Nacional dos Trabalhadores do Backstage 

3.1 

Coordenador Fórum - 
Profissional responsável pela 
coordenação geral do Fórum. 

Coordenação geral das 
atividades. Coordenação dos 

Grupos de trabalho. 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Semana 10 R$        
700,00 R$ 7.000,00 

3.2 

Assistente de Coordenação 
Fórum - Responsável pela 

assistência ao coordenador do 
Fórum. Responsável pela 
organização da logística 

referente ao planejamento 
estratégico dos Fóruns. 

Levantamento de bibliografia e 
documentos referenciais. 

Elaboração e divulgação de 
comunicados. Comunicação 

com palestrantes e articulação 
com os demais membros da 
equipe. Monitoramento das 
ações do planejamento, dos 

prazos e resultados esperados 
para realização dos eventos. 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Semana 10 R$        
500,00 5.000.00 

3.3 

Conselho de Curadoria - 
Conselho de curadoria dos 

temas e participantes composto 
por 6 pessoas de diversos 

setores do Backstage do DF e 
do Brasil) Os membros do 
conselho também devem 
participar das atividades 
conforme estipulado pela  

coordenação 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Serviço 6 R$     
1.000,00 R$ 6.000,00 



3.4 

Serviço de Produtor Fórum - 
Profissional responsável pelo 
convite e confirmações dos 
convidados. Produção das 

atividades. Envio dos links aos 
convidados. 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Semana 10 R$        
400,00 R$ 4.000,00 

3.5 

Secretária Oficinas (Inscrições) 
- Responsável pela inscrição 

dos participantes. Responsável 
pela lista de presença. 
Isncrições das falas, 

coordenação do tempo e 
emissão dos certificados 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Semana 10 R$        
500,00 R$ 5.000,00 

3.6 
Mediador - Responsável pela 
mediação das discussões no 

Fórum 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

diárias 6 R$        
500,00 R$ 3.000,00 

3.7 

Cachê Convidados - Cachês 
para a participação de 

especialistas e representantes 
do setor 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

cachê 6 R$        
500,00 R$ 3.000,00 

3.8 

Sistematização de Propostas - 
Responsável pelo registro, 
análise e reelaboração dos 

conteúdos discutidos. 
Viabilizar junto com a equipe, 
o registro das palestras e das 

discussões dos Fóruns. 
Produzir, a partir do registro, a 
memória dos eventos, por meio 

de relatório final. Organizar 
memorial diário dos eventos, 
como forma de subsídio para 

os debates, de forma a garantir 
uma linha de continuidade 
entre os temas. Subsidiar e 

apoiar a elaboração da Carta de 
Brasília. Produzir documento 
analítico a partir do relatório 

final, considerando os 
resultados esperados no 

planejamento e os resultados 
alcançados. 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Serviço 10 R$        
700,00 R$ 7.000,00 

SUB-TOTAL >>>>> R$ 
35.000,00 

Meta 4: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FORMATIVAS  - 
OFICINAS DE SERVIÇOS GERAIS 



4.1 

Coordenador Oficinas - 
Profissional responsável pela 
coordenação das oficinas a 

serem realizadas nos 
acampamanto da FNL e da 

Fábrica Social. Coordenação 
geral da equipe. Coordenação 

das equipes de conectores. 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Semana 10 R$        
500,00 R$ 5.000,00 

4.2 

Serviço de Produtor Oficinas - 
Responsável pelo planejamento 

logístico e operacional das 
oficinas. Responsável pelo 

transporte da equipe e 
professores. Responsável pelo 
transporte de equipamentos, 

estruturas e mobiliário. 
Responsável pela produção de 

camisetas, credenciais, 
banneres, etc. Responsável 

pelo fornecimento de 
alimentação e água para 

equipe, professores e alunos. 
Coordena a equipe no dia do 

evento. 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Semana 10 R$        
400,00 R$ 4.000,00 

4.3 

Produtor Técnico Oficinas - 
Responsável pela realização 

das visitas técnicas. 
Levantamento das 

necessidades técnicas e 
operacionais. Responsável pela 

montagem, operação e 
desmontagem do telão, 
equipamentos de som e 

projeção. Responsável pela 
montagem de outras estruturas. 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Semana 9 R$        
500,00 R$ 4.500,00 

4.4 

Roadie - Assistente do 
produtor técnico. Sua função é 

auxiliar a montagem (e 
desmontagem) dos espaços 

para as oficinas. 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Diária 6 R$        
400,00 R$ 2.400,00 

4.5 

Assistente de Produção - 
Organização de planilhas, listas 
de presença, registros e outras 
comprovações. Atendimento 

aos alunos das oficinas. 
Copilação de inscrições, 

controle do uso de horas (aula). 
Contratação de 2 profissionais 
- Pelo periodo de 12 semanas 
cada totalizando 24 semanas 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Semana 24 R$        
500,00 

R$ 
12.000,00 

4.6 

Horas aula - atividades 
formativas (12 horas de 

preparação e 108 horas aula 
conforme detalhamento 

apresentado) 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Hora/aula 
ou 

preparação 
120 R$        

135,00 
R$ 

16.200,00 

SUB-TOTAL >>>>> R$ 
44.100,00 

Meta 5: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA 



5.1 

Serviço de Administrador de 
Sistemas - Serviço de 

administrador de sistemas. 
Ressponsável pela alimentação 

das páginas do site. Blog, 
cursos, pesquisas e outros 

conteúdos 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Semana 10 R$       
500,00 R$ 5.000,00 

5.2 Serviço de Estatística - Análise 
de Dados 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Semana 10 R$       
400,00 R$ 4.000,00 

5.3 Serviço de Assessoria de 
Imprensa 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Semana 12 R$       
500,00 R$ 6.000,00 

5.4 

Serviço de Coordenadora de 
Comunicação Digital - 

Elaboração e coordenação do 
plano de comunicação digital; 

Coordenação da equipe de 
produção e comunicação 
digital Pelo periodo de 14 

semanas.  (40 horas semanais) 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Semana 14 R$       
700,00 R$ 9.800,00 

5.5 

Serviço de Produtor 
Audiovisual  - Coordenação 
Lives - (Responsável pela 
captação e transmissão de 

lives, produção de vinhetas ) - 
Responsável pela produção de 
Vinhetas e inserção em vídeos, 

Stories e/ou IGTV. Pelo 
periodo de 12 semanas.  (40 

horas semanais) 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Semana 12 R$       
500,00 R$ 6.000,00 

5.6 

Serviço de Social Media - 
Responsável pela divulgação 
de todas atividades e ações do 
projeto nas redes sociais. Pelo 
periodo de 3 meses.  (40 horas 

semanais) 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Mês 3 R$    
2.000,00 R$ 6.000,00 

5.7 

Serviço de Designer para 
criação de guide de peças - 

Contratação de Designer Pleno 
para cdesenvolvimento de 
peças graficas, divulgações 
virtuais, edição e criação de 

layouts durante a realização do 
projeto. Serviço mensal pelo 

periodo de 3 meses.  (40 horas 
semanais) 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Serviço 3 R$    
3.000,00 R$ 9.000,00 



5.8 

Serviço de Designer Assistente 
para criação de peças - 

Contratação de Designer 
Assistente para assessoramento 

às atividades de produção 
gráfica / virtual do projeto, 

contratação de 1 profissional 
para prestação de serviço pelo 

periodo de 3 meses 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Serviço 3 R$    
1.430,00 R$ 4.290,00 

5.9 

Serviço de Impulsionamento 
de redes - Destinação de Verba 

para impulsionamento de 
publicações em redes sociais. 

Verba destinada a publicidade. 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Verba 1 R$    
1.390,00 R$ 1.390,00 

5.10 

Contratação de Plataforma para 
atividades formativas  - 

Contratação de plataforma 
virtual para transmissão e 

controle das atividades on-line. 
Contratação de Serviço mensal 
Pelo periodo de 3 meses.  (40 

horas semanais) 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Serviço 3 R$       
580,00 R$ 1.740,00 

5.11 

Serviço de Coordenação 
Editorial - Elaboração de 

cronogramas de produção de 
textos; o gerenciamento de 

atividades da equipe interna de 
produção de conteudo; contato 

com prestadores externos e 
autores; elaboração, checagem 

e revisão de textos. 
Coordenação da produção de 
conteúdos dos documentos 

finais do Fórum e relatórios. 
Pelo periodo de 3 meses.  (40 

horas semanais) 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Mês 3 R$    
3.000,00 R$ 9.000,00 

5.12 

Manutenção site - 
Desenvolvedor. Serviço de 

manutenção de site do projeto. 
Serviço mensal pelo periodo de 

3 meses (20 horas semanais) 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

Semana 12 R$       
500,00 R$ 6.000,00 

SUB-TOTAL >>>>> R$ 
68.220,00 

Meta 6: NECESSIDADES TÉCNICAS E OPERACIONAIS - SERVIÇOS 

6.1 

Locação de Equipamentos de 
som de médio porte - Locação 

de equipamentos para mini 
curso de carregador de eventos 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

diária 6 R$    
1.600,00 R$ 9.600,00 

6.2 

Locação de Equipamentos de 
luz de médio porte - Locação 
de equipamentos para mini 

curso de carregador de eventos 
- Descrição de equipamento 
para curso de iluminação: 01 

mesa de luz DMX 512, 01 rack 
contendo 01 módulo de 

dimmer com 12 canais cada 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

diária 6 R$    
1.400,00 R$ 8.400,00 



canal suportando 4kv, 01 
módulo  Power de 12 canais.  
 06 par 64 #5, 06 Par Leds, 01 

PC 1000w, 01 cabo de AC 
trifásico  6mm , 20 extensões 
10 mt, 10 extensões 5 mt, 10 

cabos de sinal DMX 

6.3 

Locação de Gerador - Locação 
de gerador para atendimento ás 

oficinas de serviços gerais. 
Gerador de médio porte – 80 

kvas 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

diária 12 R$    
1.000,00 

R$ 
12.000,00 

6.4 

Locação de Caminhão Palco - 
Locação de caminhão palco 

para a realização das oficinas 
de montagem - mini curso de 

carregador em eventos 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

diária 6 R$    
2.300,00 

R$ 
13.800,00 

6.5 

Locação de computador - 
Locação de 2 computadores 

laptop para preenchimento de 
formulário de inscrição e 

apresentação dos conteúdos 
nas atividades do projeto - 
configurações mínimas: 

processador 
Intel Core i3 ou similar, 2,8 

GHz de velocidade, 
HD 120GB, memória RAM 
4GB, saída HDMI e entradas 

USB. 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

diária 12 R$       
200,00 R$ 2.400,00 

6.6 

Locação de Tela e projetor - 
Locação de tela para projeção e 

projetor para realização das 
atividades formativas. Projetor 

multimídia até 3.000 
ansilumens, contraste 

ate 500:1, resolução de 
1024x768 pixels / Tela de 
projeção até 180 polegadas 

com suporte  

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

diária 12 R$       
600,00 R$ 7.200,00 

6.7 

Locação de Mobiliário - 
Locação de mobiliário para 
mini curso de carregador de 

eventos contendo 50 cadeiras 
de plástico, 1 sofá 2 lugares, 1 

sofá 3 lugares, 5 pranchões 
com toalha, 1 mesa de centro, 1 

arara 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

diária 6 R$    
2.000,00 

R$ 
12.000,00 



6.8 
Alimentação - Alimentação da 
equipe e alunes - 10 dias X 40 

pessoas 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

unidade 400 R$         
25,00 

R$ 
10.000,00 

6.9 

Banners - Banner para as 
atividades do projeto. Produção 

de 30 metros quadrados de 
banners em lona vinílica com 

acabamento em ilhós para 
ativação nos locais de 

realização das atividades do 
projeto sendo: 2 Banners 
6x1m, 2 Banners 2x3m, 4 

Banners 1x1,5m 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

m² 30 R$         
80,00 R$ 2.400,00 

6.10 

Registro audiovisual - Diária 
de um profissional responsável 

pelo registro videográfico e 
fotografico das atividades 
presenciais e realização de 

entrevistas com autoridades e 
especialistas que participarão 

do Fórum 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

diária 20 R$       
800,00 

R$ 
16.000,00 

6.11 

Credenciais - Credenciais com 
impressão em papel couchê 

150g plastificadas - 9cmx11cm 
- com cordão em fita e 

gravação do nome do projeto. 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

unidade 200 R$         
15,00 R$ 3.000,00 

6.12 

Camisetas - Camisetas para 
equipe e alunos das oficinas de 

serviços gerais com a 
impressão da marca do projeto 

e barra de logomarcas. 
Algodão fio 30 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

unidade 200 R$         
35,00 R$ 7.000,00 

6.13 

Certificados - Impressão de 
200 certificados em papel 
couchet 180g – colorido 

tamanho A4 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

unidade 200 R$            
8,00 R$ 1.600,00 

6.14 
Água  - Fardos com 12 

garrafinhas de 500ml de águá 
sem gás (4 fardos X 12 dias) 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

unidade 48 R$         
30,00 R$ 1.440,00 

6.15 

Gasolina - Vouchers de 
gasolina para deslocamento da 

equipe do projeto e 
professores. Os vouchers serão 
distribuídos para os membros 

da equipe do projeto e 
professores para o 

deslocamento entre as 
atividades do projeto tendo em 

vista que os locais de 
realização das atividades são 
afastados e não contam com 
linhas de transporte público. 
Cada membro receberá um 

voucher para auxiliar no 
custeio de transporte. 

GASOLINA AUTOMOTIVA 
COMUM – Cotação Litro -  R$ 
6,50 – Total 7,7 litros / voucher  

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos 
Públicos 

valor 80 R$         
50,00 R$ 4.000,00 



SUB-TOTAL >>>>> R$ 
110.840,00 

VALOR TOTAL TERMO DE FOMENTO   >>> R$ 360.000,00 

 5.2 Planilha Termo de Fomento  

PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

Item Descrição Referência Unidade de 
Medida Qtde Valor 

Unitário Valor Total 

Meta 1: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVOS - EQUIPE DE 
PRODUÇÃO / GESTÃO 

1.1 

Coordenação Geral - 
Coordenação geral do projeto; 

Coordenação Geral de 
cumprimento do objeto, metas, 

objetivos e desdobramentos 
esperados. Acompanhamento 
do projeto. Pelo periodo de 16 

semanas. 

TABELAS 
DE 

REFERÊNCI
A - FGV  

(atualizado 
pelo IPCA) 

Semana 16 R$     
1.300,00 

R$ 
20.800,00 

1.2 

Coordenação de Conteúdos e 
Curadoria - Coordenação do 

grupo de trabalho de curadoria 
para definição de conteúdo a 

ser discutido nos Fóruns. 
Coordenação da sistemtização 
das proposts apresentadas nos 

fóruns. Período de 16 semanas. 

TABELAS 
DE 

REFERÊNCI
A - FGV  

(atualizado 
pelo IPCA) 

Semana 16 R$        
920,00 

R$ 
14.720,00 

1.3 

Assistente de Coordenação 
Geral - Assistência geral de 

coordenação; 
Acompanhamento das ações e 
cumprimentos de metas das 

equipes que compõem o 
projeto. Acompanhamento de 

cronogramas. Responsável 
pelo agendamento de reuniões. 

Organização de entregáveis 
(junto a coordenação de 

produção) e sistematização de 
relatórios. Pelo periodo de 16 

semanas. 

TABELAS 
DE 

REFERÊNCI
A - FGV  

(atualizado 
pelo IPCA) 

Semana 16 R$        
450,00 R$ 7.200,00 

1.4 

Produção Executiva - 
Profissional responsável pelo 
controle e pelo cumprimento 
do plano de trabalho; Apoio à 
coordenação geral do projeto; 

Responsável pela coordenação, 
gestão dos documentos e 

informações para elaboração 
de relatórios; Responsável pela 

coordenação dos serviços de 
contabilidade e assessoria 

jurídica do projeto. 
Responsável pelo 

acompanhamento do projeto. 
Pelo periodo de 16 semanas. 

TABELAS 
DE 

REFERÊNCI
A - FGV  

(atualizado 
pelo IPCA) 

Semana 16 R$        
920,00 

R$ 
14.720,00 



1.5 

Produção Administrativa e 
Financeira - Profissional 

responsável pela gestão dos 
documentos,  recebimento de 
notas fiscais e pagamentos da 

equipe e fornecedores. 
Responsável pelo controle 

orçamentário e prestação de 
contas; Pelo periodo de 16 

semanas. 

TABELAS 
DE 

REFERÊNCI
A - FGV  

(atualizado 
pelo IPCA) 

Semana 16 R$        
570,00 R$ 9.120,00 

1.6 

Assistente Administrativo - 
Assistência geral as atividades 

administrativas do projeto. 
Pelo periodo de 16 semanas. 

TABELAS 
DE 

REFERÊNCI
A - FGV  

(atualizado 
pelo IPCA) 

Semana 16 R$        
330,00 R$ 5.280,00 

SUB-TOTAL >>>>> R$ 71.840,00 
Meta 2: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTICULAÇÃO 

2.1 

Conectores Pessoas em 
Situação de Rua - Profissional 
responsável pela mobilização e 
seleção dos alunos (pessoas em 

situação de rua) - 
acompanhamento das oficinas 
e entrega dos certificados (1 

conector x 10 semanas, 
totalizando 10 semanas) 

TABELAS 
DE 

REFERÊNCI
A - FGV  

(atualizado 
pelo IPCA) 

Semana 10 R$        
500,00 R$ 5.000,00 

2.2 

Conetories NFL - Profissional 
responsável pela mobilização e 
seleção dos alunos (pessoas em 

situação de vulnerabilidade 
social) - acompanhamento das 

oficinas e entrega dos 
certificados (4 conectores x 10 
semanas cada totalizando 40 

semanas) 

TABELAS 
DE 

REFERÊNCI
A - FGV  

(atualizado 
pelo IPCA) 

Semana 40 R$        
500,00 

R$ 
20.000,00 

SUB-TOTAL >>>>> R$ 
25.000,00 

Meta 3: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FORMATIVAS  - 
Fórum Nacional dos Trabalhadores do Backstage 

3.1 

Coordenador Fórum - 
Profissional responsável pela 
coordenação geral do Fórum. 

Coordenação geral das 
atividades. Coordenação dos 

Grupos de trabalho. 

TABELAS 
DE 

REFERÊNCI
A 

Semana 10 R$        
700,00 R$ 7.000,00 



3.2 

Assistente de Coordenação 
Fórum - Responsável pela 

assistência ao coordenador do 
Fórum. Responsável pela 
organização da logística 

referente ao planejamento 
estratégico dos Fóruns. 

Levantamento de bibliografia e 
documentos referenciais. 

Elaboração e divulgação de 
comunicados. Comunicação 

com palestrantes e articulação 
com os demais membros da 
equipe. Monitoramento das 
ações do planejamento, dos 

prazos e resultados esperados 
para realização dos eventos. 

TABELAS 
DE 

REFERÊNCI
A 

Semana 10 R$        
500,00 5.000.00 

3.3 

Conselho de Curadoria - 
Conselho de curadoria dos 

temas e participantes composto 
por 6 pessoas de diversos 

setores do Backstage do DF e 
do Brasil) Os membros do 
conselho também devem 
participar das atividades 
conforme estipulado pela  

coordenação 

TABELAS 
DE 

REFERÊNCI
A 

Serviço 6 R$     
1.000,00 R$ 6.000,00 

3.4 

Serviço de Produtor Fórum - 
Profissional responsável pelo 
convite e confirmações dos 
convidados. Produção das 

atividades. Envio dos links aos 
convidados. 

TABELAS 
DE 

REFERÊNCI
A 

Semana 10 R$        
400,00 R$ 4.000,00 

3.5 

Secretária Oficinas (Inscrições) 
- Responsável pela inscrição 

dos participantes. Responsável 
pela lista de presença. 
Isncrições das falas, 

coordenação do tempo e 
emissão dos certificados 

TABELAS 
DE 

REFERÊNCI
A 

Semana 10 R$        
500,00 R$ 5.000,00 

3.6 
Mediador - Responsável pela 
mediação das discussões no 

Fórum 

TABELAS 
DE 

REFERÊNCI
A 

diárias 6 R$        
500,00 R$ 3.000,00 

3.7 

Cachê Convidados - Cachês 
para a participação de 

especialistas e representantes 
do setor 

TABELAS 
DE 

REFERÊNCI
A 

cachê 6 R$        
500,00 R$ 3.000,00 



3.8 

Sistematização de Propostas - 
Responsável pelo registro, 
análise e reelaboração dos 

conteúdos discutidos. 
Viabilizar junto com a equipe, 
o registro das palestras e das 

discussões dos Fóruns. 
Produzir, a partir do registro, a 
memória dos eventos, por meio 

de relatório final. Organizar 
memorial diário dos eventos, 
como forma de subsídio para 

os debates, de forma a garantir 
uma linha de continuidade 
entre os temas. Subsidiar e 

apoiar a elaboração da Carta de 
Brasília. Produzir documento 
analítico a partir do relatório 

final, considerando os 
resultados esperados no 

planejamento e os resultados 
alcançados. 

TABELAS 
DE 

REFERÊNCI
A 

Serviço 10 R$        
700,00 R$ 7.000,00 

SUB-TOTAL >>>>> R$ 
35.000,00 

Meta 4: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FORMATIVAS  - 
OFICINAS DE SERVIÇOS GERAIS 

4.1 

Coordenador Oficinas - 
Profissional responsável pela 
coordenação das oficinas a 

serem realizadas nos 
acampamanto da FNL e da 

Fábrica Social. Coordenação 
geral da equipe. Coordenação 

das equipes de conectores. 

TABELAS 
DE 

REFERÊNCI
A 

Semana 10 R$        
500,00 R$ 5.000,00 

4.2 

Serviço de Produtor Oficinas - 
Responsável pelo planejamento 

logístico e operacional das 
oficinas. Responsável pelo 

transporte da equipe e 
professores. Responsável pelo 
transporte de equipamentos, 

estruturas e mobiliário. 
Responsável pela produção de 

camisetas, credenciais, 
banneres, etc. Responsável 

pelo fornecimento de 
alimentação e água para 

equipe, professores e alunos. 
Coordena a equipe no dia do 

evento. 

TABELAS 
DE 

REFERÊNCI
A 

Semana 10 R$        
400,00 R$ 4.000,00 

4.3 

Produtor Técnico Oficinas - 
Responsável pela realização 

das visitas técnicas. 
Levantamento das 

necessidades técnicas e 
operacionais. Responsável pela 

montagem, operação e 
desmontagem do telão, 
equipamentos de som e 

TABELAS 
DE 

REFERÊNCI
A 

Semana 9 R$        
500,00 R$ 4.500,00 



projeção. Responsável pela 
montagem de outras estruturas. 

4.4 

Roadie - Assistente do 
produtor técnico. Sua função é 

auxiliar a montagem (e 
desmontagem) dos espaços 

para as oficinas. 

TABELAS 
DE 

REFERÊNCI
A 

Diária 6 R$        
400,00 R$ 2.400,00 

4.5 

Assistente de Produção - 
Organização de planilhas, listas 
de presença, registros e outras 
comprovações. Atendimento 

aos alunos das oficinas. 
Copilação de inscrições, 

controle do uso de horas (aula). 
Contratação de 2 profissionais 
- Pelo periodo de 12 semanas 
cada totalizando 24 semanas 

TABELAS 
DE 

REFERÊNCI
A 

Semana 24 R$        
500,00 

R$ 
12.000,00 

4.6 

Horas aula - atividades 
formativas (12 horas de 

preparação e 108 horas aula 
conforme detalhamento 

apresentado) 

TABELAS 
DE 

REFERÊNCI
A 

Hora/aula 
ou 

preparação 
120 R$        

135,00 
R$ 

16.200,00 

SUB-TOTAL >>>>> R$ 
44.100,00 

Meta 5: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA 

5.1 

Serviço de Administrador de 
Sistemas - Serviço de 

administrador de sistemas. 
Ressponsável pela alimentação 

das páginas do site. Blog, 
cursos, pesquisas e outros 

conteúdos 

TABELAS 
DE 

REFERÊNCI
A 

Semana 10 R$       
500,00 R$ 5.000,00 

5.2 Serviço de Estatística - Análise 
de Dados 

TABELAS 
DE 

REFERÊNCI
A 

Semana 10 R$       
400,00 R$ 4.000,00 

5.3 Serviço de Assessoria de 
Imprensa 

TABELAS 
DE 

REFERÊNCI
A 

Semana 12 R$       
500,00 R$ 6.000,00 



5.4 

Serviço de Coordenadora de 
Comunicação Digital - 

Elaboração e coordenação do 
plano de comunicação digital; 

Coordenação da equipe de 
produção e comunicação 
digital Pelo periodo de 14 

semanas.  (40 horas semanais) 

TABELAS 
DE 

REFERÊNCI
A 

Semana 14 R$       
700,00 R$ 9.800,00 

5.5 

Serviço de Produtor 
Audiovisual  - Coordenação 
Lives - (Responsável pela 
captação e transmissão de 

lives, produção de vinhetas ) - 
Responsável pela produção de 
Vinhetas e inserção em vídeos, 

Stories e/ou IGTV. Pelo 
periodo de 12 semanas.  (40 

horas semanais) 

TABELAS 
DE 

REFERÊNCI
A 

Semana 12 R$       
500,00 R$ 6.000,00 

5.6 

Serviço de Social Media - 
Responsável pela divulgação 
de todas atividades e ações do 
projeto nas redes sociais. Pelo 
periodo de 3 meses.  (40 horas 

semanais) 

TABELAS 
DE 

REFERÊNCI
A 

Mês 3 R$    
2.000,00 R$ 6.000,00 

5.7 

Serviço de Designer para 
criação de guide de peças - 

Contratação de Designer Pleno 
para cdesenvolvimento de 
peças graficas, divulgações 
virtuais, edição e criação de 

layouts durante a realização do 
projeto. Serviço mensal pelo 

periodo de 3 meses.  (40 horas 
semanais) 

TABELAS 
DE 

REFERÊNCI
A 

Serviço 3 R$    
3.000,00 R$ 9.000,00 

5.8 

Serviço de Designer Assistente 
para criação de peças - 

Contratação de Designer 
Assistente para assessoramento 

às atividades de produção 
gráfica / virtual do projeto, 

contratação de 1 profissional 
para prestação de serviço pelo 

periodo de 3 meses 

TABELAS 
DE 

REFERÊNCI
A 

Serviço 3 R$    
1.430,00 R$ 4.290,00 

5.9 

Serviço de Impulsionamento 
de redes - Destinação de Verba 

para impulsionamento de 
publicações em redes sociais. 

Verba destinada a publicidade. 

TABELAS 
DE 

REFERÊNCI
A 

Verba 1 R$    
1.390,00 R$ 1.390,00 

5.10 

Contratação de Plataforma para 
atividades formativas  - 

Contratação de plataforma 
virtual para transmissão e 

controle das atividades on-line. 
Contratação de Serviço mensal 
Pelo periodo de 3 meses.  (40 

horas semanais) 

TABELAS 
DE 

REFERÊNCI
A 

Serviço 3 R$       
580,00 R$ 1.740,00 

5.11 

Serviço de Coordenação 
Editorial - Elaboração de 

cronogramas de produção de 
textos; o gerenciamento de 

atividades da equipe interna de 

TABELAS 
DE 

REFERÊNCI
A 

Mês 3 R$    
3.000,00 R$ 9.000,00 



produção de conteudo; contato 
com prestadores externos e 

autores; elaboração, checagem 
e revisão de textos. 

Coordenação da produção de 
conteúdos dos documentos 

finais do Fórum e relatórios. 
Pelo periodo de 3 meses.  (40 

horas semanais) 

5.12 

Manutenção site - 
Desenvolvedor. Serviço de 

manutenção de site do projeto. 
Serviço mensal pelo periodo de 

3 meses (20 horas semanais) 

TABELAS 
DE 

REFERÊNCI
A 

Semana 12 R$       
500,00 R$ 6.000,00 

SUB-TOTAL >>>>> R$ 
68.220,00 

Meta 6: NECESSIDADES TÉCNICAS E OPERACIONAIS - SERVIÇOS 

6.1 

Locação de Equipamentos de 
som de médio porte - Locação 

de equipamentos para mini 
curso de carregador de eventos 

TABELAS 
DE 

REFERÊNCI
A 

diária 6 R$    
1.600,00 R$ 9.600,00 

6.2 

Locação de Equipamentos de 
luz de médio porte - Locação 
de equipamentos para mini 

curso de carregador de eventos 
- Descrição de equipamento 
para curso de iluminação: 01 

mesa de luz DMX 512, 01 rack 
contendo 01 módulo de 

dimmer com 12 canais cada 
canal suportando 4kv, 01 

módulo  Power de 12 canais.  
 06 par 64 #5, 06 Par Leds, 01 

PC 1000w, 01 cabo de AC 
trifásico  6mm , 20 extensões 
10 mt, 10 extensões 5 mt, 10 

cabos de sinal DMX 

TABELAS 
DE 

REFERÊNCI
A 

diária 6 R$    
1.400,00 R$ 8.400,00 

6.3 

Locação de Gerador - Locação 
de gerador para atendimento ás 

oficinas de serviços gerais. 
Gerador de médio porte – 80 

kvas 

TABELAS 
DE 

REFERÊNCI
A 

diária 12 R$    
1.000,00 

R$ 
12.000,00 

6.4 

Locação de Caminhão Palco - 
Locação de caminhão palco 

para a realização das oficinas 
de montagem - mini curso de 

carregador em eventos 

TABELAS 
DE 

REFERÊNCI
A 

diária 6 R$    
2.300,00 

R$ 
13.800,00 



6.5 

Locação de computador - 
Locação de 2 computadores 

laptop para preenchimento de 
formulário de inscrição e 

apresentação dos conteúdos 
nas atividades do projeto - 
configurações mínimas: 

processador 
Intel Core i3 ou similar, 2,8 

GHz de velocidade, 
HD 120GB, memória RAM 
4GB, saída HDMI e entradas 

USB. 

TABELAS 
DE 

REFERÊNCI
A 

diária 12 R$       
200,00 R$ 2.400,00 

6.6 

Locação de Tela e projetor - 
Locação de tela para projeção e 

projetor para realização das 
atividades formativas. Projetor 

multimídia até 3.000 
ansilumens, contraste 

ate 500:1, resolução de 
1024x768 pixels / Tela de 
projeção até 180 polegadas 

com suporte  

TABELAS 
DE 

REFERÊNCI
A 

diária 12 R$       
600,00 R$ 7.200,00 

6.7 

Locação de Mobiliário - 
Locação de mobiliário para 
mini curso de carregador de 

eventos contendo 50 cadeiras 
de plástico, 1 sofá 2 lugares, 1 

sofá 3 lugares, 5 pranchões 
com toalha, 1 mesa de centro, 1 

arara 

TABELAS 
DE 

REFERÊNCI
A 

diária 6 R$    
2.000,00 

R$ 
12.000,00 

6.8 
Alimentação - Alimentação da 
equipe e alunes - 10 dias X 40 

pessoas 

TABELAS 
DE 

REFERÊNCI
A 

unidade 400 R$         
25,00 

R$ 
10.000,00 

6.9 

Banners - Banner para as 
atividades do projeto. Produção 

de 30 metros quadrados de 
banners em lona vinílica com 

acabamento em ilhós para 
ativação nos locais de 

realização das atividades do 
projeto sendo: 2 Banners 
6x1m, 2 Banners 2x3m, 4 

Banners 1x1,5m 

TABELAS 
DE 

REFERÊNCI
A 

m² 30 R$         
80,00 R$ 2.400,00 

6.10 

Registro audiovisual - Diária 
de um profissional responsável 

pelo registro videográfico e 
fotografico das atividades 
presenciais e realização de 

entrevistas com autoridades e 
especialistas que participarão 

do Fórum 

TABELAS 
DE 

REFERÊNCI
A 

diária 20 R$       
800,00 

R$ 
16.000,00 

6.11 

Credenciais - Credenciais com 
impressão em papel couchê 

150g plastificadas - 9cmx11cm 
- com cordão em fita e 

gravação do nome do projeto. 

TABELAS 
DE 

REFERÊNCI
A 

unidade 200 R$         
15,00 R$ 3.000,00 



6.12 

Camisetas - Camisetas para 
equipe e alunos das oficinas de 

serviços gerais com a 
impressão da marca do projeto 

e barra de logomarcas. 
Algodão fio 30 

TABELAS 
DE 

REFERÊNCI
A 

unidade 200 R$         
35,00 R$ 7.000,00 

6.13 

Certificados - Impressão de 
200 certificados em papel 
couchet 180g – colorido 

tamanho A4 

TABELAS 
DE 

REFERÊNCI
A 

unidade 200 R$            
8,00 R$ 1.600,00 

6.14 
Água  - Fardos com 12 

garrafinhas de 500ml de águá 
sem gás (4 fardos X 12 dias) 

TABELAS 
DE 

REFERÊNCI
A 

unidade 48 R$         
30,00 R$ 1.440,00 

6.15 

Gasolina - Vouchers de 
gasolina para deslocamento da 

equipe do projeto e 
professores. Os vouchers serão 
distribuídos para os membros 

da equipe do projeto e 
professores para o 

deslocamento entre as 
atividades do projeto tendo em 

vista que os locais de 
realização das atividades são 
afastados e não contam com 
linhas de transporte público. 
Cada membro receberá um 

voucher para auxiliar no 
custeio de transporte. 

GASOLINA AUTOMOTIVA 
COMUM – Cotação Litro -  R$ 
6,50 – Total 7,7 litros / voucher  

TABELAS 
DE 

REFERÊNCI
A 

valor 80 R$         
50,00 R$ 4.000,00 

SUB-TOTAL >>>>> R$ 
110.840,00 

VALOR TOTAL TERMO DE FOMENTO   >>> R$ 360.000,00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. DECLARAÇÕES 

 6.1 Declaração Unificada 

DECLARAÇÃO UNIFICADA 

Eu, Verônica Diano Braga, inscrita no RG sob o nº 1.584.853 SSP-DFe CPF nº 689.780.491-68, na qualidade 
de presidente da  ACESSO – Associação Cultural de Estudos Sociais e Sustentabilidade Organizada, CNPJ: 
12.772.072/0001-36, declaro, para os devidos fins e sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro, 
que: 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. (X ) A referida entidade e os seus dirigentes estão cientes da Lei Federal n° 6.496/1977, que institui 
a “Anotação de Responsabilidade Técnica - ART”; da Resolução do CONFEA nº 1.025, de 30 de outubro de 
2009, que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional fixando os 
procedimentos necessários ao registro, baixa, cancelamento e anulação da Anotação de Responsabilidade 
Técnica – ART, ao registro do atestado emitido por pessoa física e jurídica contratante e à emissão da 



Certidão de Acervo Técnico – CAT; e da Lei Distrital nº 5.281/2013, que dispõe sobre o licenciamento para 
a realização de eventos. Diante disto, DECLARO que, atenderemos as legislações vigentes e observaremos 
às disposições do Código de Edificações do Distrito Federal. 

12. (   ) A referida entidade não apresentará contrapartidas para o presente projeto, pois o valor é 
inferior à  R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). 

                                                   

 Brasília, 08 de Novembro de 2021 

 

----------------------------------------------------------------- 
Verônica Diano Braga 
CPF: 689.780.491-68 

6.2  Declaração de Encargos Trabalhistas - inciso V e VI Art. 28º Decreto nº 37.843/2016 
(em caso de não haver encargos trabalhistas).  

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS  

Declaramos que o presente Plano de Trabalho apresentado pela entidade não consta a rubrica de encargos 
recolhidos, pois os mesmos são de competência das empresas contratadas e detentoras da execução do 
projeto em análise. 

Na fase de prestação de contas as notas fiscais serão encaminhadas de acordo com o Decreto 37.843 de 13 
de dezembro de 2016. Em hipótese alguma haverá pagamento via RPA, esta sim haveria previsão de 
recolhimento de encargo. 

De acordo com o Art. 28. do Decreto 37.843 13 de dezembro de 2016, no que refere-se aos itens V e VI, 
esclarecemos: 

V - Informamos que toda a mão de obra contratada será via prestação de serviços, através de contrato 
temporário e emissão de nota fiscal, não havendo nenhuma responsabilidade sobre os valores de tributos 
e encargos cobrados para a empresa contratante. Por não existir contratação via CLT e RPA não temos 
previsão de encargos e tributos sociais e trabalhistas. 

VI – Conforme citado acima, por se tratar de contratações via pessoa jurídica não há nenhum tipo de valor 
rescisório e trabalhista a ser pago no final do projeto. 

  
Atenciosamente, 

Brasília, 08/11/2021 

 

 

_______________________ 

ACESSO 
Verônica Diano Braga (Representante Legal) 

CPF: 689.780.491-68  

 



 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,08/11/2021 

  

  

Verônica Diano Braga (Representante Legal) 
CPF: 689.780.491-68 

  

7. APROVAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO/SECRETÁRIO ADJUNTO 

 Aprovo o presente Plano de Trabalho  

Brasília-DF, 08/11/2021  

_______________________________ 

   ASSINATURA 

  


