
  ANEXO I 

  
PLANO DE TRABALHO 

  

1.1 DADOS DO PROJETO 

Título do Projeto: Projeto Festival Ação Social 13 

Valor do Projeto: R$ 100.000,00 
Local de realização: Sobradinho - DF 
Período de Execução: Início:13/11/2021 Término:30/01/2022 
Enquadramento:        Educacional (   )                       Participativo ( x  )                     Auto Rendimento (   ) 
Valor total do projeto R$ (extenso): R$ 100.000 Cem mil Reais  
Previsão de Atendimento: 
Previsão de público direto: 3.000 
Previsão de Beneficiários direto e indireto: 150 (diretos); 250 (indiretos) 

  

 

 

 

 

Razão Social: Associação dos Blueseiros de Brasília 
CNPJ: 07.729.427/0001 - 59 
Endereço: QE 04 Conjunto G casa 04 Guará I 

Cidade: Brasília  Bairro: Guará I UF: 
DF CEP:71.010-073 

Telefone (DDD):61-99554-3984 Telefone (DDD): 
E-mail da associação: 
clubedobluesdebrasilia@gmail.com 

Site da 
OSC:facebook.com.br/clubedobluesdebrasília 

Representante Legal (Dirigente): Luiz Cláudio Rodrigues Menezes 
Cargo do Representante Legal: Diretor Presidente  

CPF: 305 364 561 00 
RG/Órgão Expedidor: SSP/DF  

  
Endereço do Representante Legal: 
 QE 04 CONJUNTO G CASA 04 GUARÁ I 
Telefone (DDD) (61) 99554-
3984 Telefone (DDD): 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 
Responsável pelo acompanhamento da parceria: 
Função na parceria: 
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR: CPF: 
Telefone (DDD): Telefone (DDD): 
Email do Responsável: 



 

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

O CLUBE DO BLUES DE BRASÍLIA 
O mês de Fevereiro de 2001, no autódromo Internacional de Brasília, em um evento solidário, reunindo 
artistas de Blues, Jazz e Rock da cidade, no qual foram arrecadados duas toneladas de alimentos, doados 
à entidades carentes de São Sebastião, cidade satélite do Distrito Federal, foi marcado como o lançamento 
do projeto “Clube do Blues de Brasília”, que se desdobraria mais tarde, oficialmente, na Associação dos 
Blueseiros de Brasília, entidade sem fins lucrativos que atua no fomento de ações culturais, mais 
notadamente àquelas ligadas aos gêneros musicais Blues, Jazz e Música Instrumental. Hoje, qualquer 
pesquisa feita na internet, junto aos jornais de maior circulação na cidade e também junto ao público que 
frequenta atividades culturais, principalmente shows musicais de boa qualidade em Brasília, apontará o 
Clube do Blues de Brasília como a entidade que mais incentiva e fomenta o segmento na cidade. 

De lá para cá o Clube tem incentivado casas noturnas e empresários a investirem no centenário gênero 
musical e seus derivados, produzido bandas – a exemplo da Brazilian Blues Band, que excursionou pelo 
norte da Alemanha em 2003 e em 2016, por Paris, Lisboa e cidades alemãs, com produção do Clube do 
Blues de Brasília – e, entre todas estas atividades, tem atingido a meta de dar mais popularidade ao blues 
em Brasília e região. O Projeto tem também a meta de abrir o diálogo de intercâmbio musical, entre 
bandas e artistas locais, produção local, bandas e artistas de fora e produções de outros estados e países. 

O ponto culminante das atividades do Clube do Blues de Brasília tem sido a realização do Festival 
República Blues, apoiados pelo Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal e também por emendas 
parlamentares, que alcançou em 2018 a sua 7ª Edição e tem obtido respeito em todo o País, já sendo 
comparado com o Festival de Rio das Ostras (RJ), considerado o maior do Brasil. O Festival já trouxe 
atrações locais, nacionais e internacionais e contou com participação de artistas como Stanley Jordan, 
Cindy Blackman, Eddie C. Campbell, TM Stevens, Eddie C. Campbel, Tia Carol, Peter Mad Cat Ruth, 
Armandinho Macedo, Steve Guyguer, Nuno Mindelis, Blues Etílicos e Celso Blues Boy, entre outros. 
Além dos limites da tríade inerente ao Clube (Blues, Jazz e Músicaq instrumental), a entidade já produziu 
shows de artistas como Angela Ro Ro,  

Zé Geraldo, Luiz Melodia e Tunai. 

Em 2017 e 2018, as ações culturais do Clube do Blues de Brasília extrapolaram os limites territoriais do 
Distrito Federal, realizando com sucesso duas edições do Festival República Blues nos Olhos, no Distrito 
de Olhos D’Água, pertencente ao município goiano de Alexânia. Aliás, encontram-se em fase de 
produção as edições brasiliense e goianas do Festival. 

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

O projeto Festival Ação Social 13 prevê a realização de festival musical na cidade Sobradinho com o 
objetivo de contribuir para o desenvolvimento do cenário musical contemporâneo da região, por meio da 
fruição dos trabalhos e da popularização dos artistas locais visando contribuir efetivamente para o 
incremento do turismo cultural de Brasília e macrorregião. Como também divulgar e consolidar a 
imagem da cidade como ambiente potencial para o desenvolvimento dos artistas locais e consolidar a 
economia da cultura local, gerando emprego e renda para profissionais das áreas do turismo, da cultura de 
outras diversas atividades que fazem parte desta cadeia produtiva. 

  

 

 



 

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

Festival musical na cidade Sobradinho denominado Festival Ação Social 13 

Objetivos específicos: 

Contribuir para o desenvolvimento do cenário musical contemporâneo da região, por meio da 
popularização dos artistas locais 

 

e como ambiente potencial para o desenvolvimento dos 
artistas locais 

atividades. 

 

2.2 JUSTIFICATIVA DO PROJETO (Descrição da realidade que será objeto da parceria, 
devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e o projeto e metas a serem atingidas) 
(Razões da proposição e interesse público na sua realização) 

A Lei 12883/2012, que dispõe sobre a política de turismo do Distrito Federal conceitua “Destino 
Brasília” como o “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”. 

Com este entendimento de “Destino Brasília” é que aqui se propõe o Projeto Festival Ação Social 13. 

Ainda se referindo aos conceitos da Lei citada, nela entende-se que atrativo turístico é todo elemento 
material e imaterial, sejam objetos, equipamentos turísticos, pessoas, fenômenos, eventos ou 
manifestações culturais, com capacidade para, de forma isolada ou em combinação com outros, atrair 
viajantes a uma determinada localidade da RIDE. 

O Projeto tem o objetivo de incrementar a demanda turística do Distrito Federal, incluindo aí a sua RIDE, 
por meio da oferta turística, com a realização de atividades culturais e sociais que se beneficiam especial 
e diretamente pela presença de visitantes, reafirmando o DF e a RIDE como um dos principais destinos 
turísticos brasileiros. 

O MOTO TURISMO 

O “moto turismo” é uma das áreas do turismo que tem ganhado cada vez mais adeptos, colaborado com 
os números do turismo e gerado emprego e renda para das áreas e cidades destinos de projetos neste 
nicho. O calendário de eventos de moto turismo tem crescido em progressão geométrica no Brasil e no 
mundo. Outro fator que o moto turismo proporciona é o compartilhamento dessa experiência. Cada vez 
mais pessoas viajam na “garupa”- carona na moto sem pilotar – para pessoas que ainda não pilotam mas 
querem viajar com os grupos. Um dos motivos dessa alta procura é a evolução das motocicletas, hoje 
mais confortáveis, o que permite que os pilotos agreguem no roteiro seus amigos e familiares. 

O show do Festival Ação Social 13 tem como objetivo trazer para a capital um evento que movimente e 
integre um público de motociclistas e admiradores da vida em duas rodas, colecionadores de carros 



antigos e comunidade em geral.Com membros espalhados pelas mais diversas capitais do país e com 
bastante seguidores, os Abutres MC conseguem agregar um quantitativo de pessoas capazes de 
movimentar a cena cultural, turística e gastronômica da macrorregião.  

Outro ponto importante desta ação turística e cultural será a descentralização das ações destas áreas, da 
área central de Brasília, que também terá sua visitação incentivada, mas, como destino agregado ao 
projeto, que buscará mostrar o potencial turístico da área de serrana do Distrito Federal, com a realização 
do evento na cidade de Sobradinho, incentivando assim a criação e o melhor aproveitamento dos espaços 
públicos culturais locais, pois grande parte desses centros culturais estão concentrados no centro da 
Capital. 

O projeto visa ocupar os espaços urbanos da cidade, levando bandas dos mais variados estilos musicais, 
como metal, rock, blues, MPB, soul e blues do DF. Será um evento que contará com 10 apresentações de 
bandas locais com circulação nacional ou até mesmo, bandas nacionais, em uma apresentação no formato 
Presencial/Drive-in/on-line, de acordo com a orientação e autorização do GDF. O evento visa ocupar 
praças públicas da macrorregião com atrações. 

Os produtores do evento pretendem, com esta realização, contribuir efetivamente para o incremento do 
turismo cultural de Brasília e macrorregião. 

Outro ponto importante desta ação turística e cultural será a descentralização das ações destas áreas, da 
área central de Brasília, que também terá sua visitação incentivada, mas, como destino agregado ao 
projeto, que buscará mostrar o potencial turístico da área de serrana do Distrito Federal, com a realização 
do evento na cidade de Sobradinho, incentivando assim a criação e o melhor aproveitamento dos espaços 
públicos culturais locais, pois grande parte desses centros culturais estão concentrados no centro da 
Capital.  
 
O projeto visa ocupar os espaços urbanos da cidade, levando bandas dos mais variados estilos musicais, 
como metal, rock, blues, MPB, soul e blues do DF. Será um evento que contará com 10 apresentações de 
bandas locais com circulação nacional ou até mesmo, bandas nacionais, em uma apresentação no formato 
Presencial/Drive-in/on-line, de acordo com a orientação e autorização do GDF. O evento visa ocupar 
praças públicas da macrorregião com atrações.  

Os produtores do evento pretendem, com esta realização, contribuir efetivamente para o incremento do 
turismo cultural de Brasília e macrorregião.  

  

2.3 CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA  

Segundo dados do Observatório do Turismo (2016 e 2017), 95% dos visitantes querem voltar ao Distrito 
Federal. Estes dados foram colhidos por visitantes que estavam presentes em festividades, como 
aniversário de Brasília e Carnaval, eventos nos quais acontecem ações culturais e shows, na maioria das 
vezes agregados a espaços turísticos da Capital. São sons, cheiros, sensações e imagens que ficam na 
memória afetiva do visitante, fazendo com que a vontade de voltar seja fato comum entre eles. O Moto 
Turismo é um dos tipos de turismo que traz mais positividades a estes números. Podemos citar aqui o 
evento “Capital MotoWeek”, que se tornou o maior encontro de motociclistas da América Latina, que 
acontece em meados de julho no Distrito Federal. O show do Festival Ação Social 13 tem como objetivo 
incrementar e fortalecer ainda mais este segmento do turismo na Capital do País, com a vantagem de 
levar a ação para uma Região Administrativa fora do Plano Piloto de Brasília, agindo assim em favor da 
descentralização do turismo, da cultura e do lazer na cidade em um evento que movimenta e integra um 
público de motociclistas e admiradores da vida em duas rodas, colecionadores de carros antigos e 
comunidade em geral. 

 



 

 

 2.4 ORIGEM DO ORÇAMENTO PARA A DESPESA 

Emenda: 00420.01 

Parlamentar: Cláudio Abrantes 

Unidade Orçamentária: 27101 

Programa de Trabalho: 27.392.6219.9075.0183 

Subtítulo: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS - APOIO 
A EVENTOS NO DISTRITO FEDERAL 

Natureza: 335041 

Projeto/Evento: FESTIVAL AÇÃO SOCIAL 13 

2.5 OBJETIVOS 

GERAIS:  

Realização de um evento formato Presencial / Drive-in / On-Line denominado Festival Ação Social 13, 
com apresentação musical de 10 artistas (bandas e solos), locais e nacionais.  

ESPECÍFICOS: 

O evento deve ter ampla abrangência, para que celebre, divulgue e popularize a comunhão dos amantes 
da música, do meio ambiente sustentável e do moto turismo. Deve criar uma rede de interação e troca 
entre cenário local, regional e nacional, realizando um evento capaz de dialogar com outros encontros 
motociclísticos já existentes e consagrados, a exemplo do Brasília MotoWeek, no sentido de ampliar 
algumas de suas atividades, fortalecendo o circuito e promovendo as iniciativas turísticas, culturais, 
ambientais e esportivas que tenham a música, e o moto turismo como eixo principal de trabalho, gerando 
impactos no cotidiano e chamando atenção para a linguagem, além de estimular e fortalecer a cadeia 
produtiva local, gerando emprego e renda para seus profissionais ativos, e novos horizontes profissionais 
e culturais para o público participante. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.6 METAS 

2.6.1 METAS QUANTITATIVAS 

x Contratação de produtores DIRETOR DE GERAL, PRODUTOR EXECUTIVO, COORDENADOR 
TÉCNICO; 

x Contratação de 1 Profissional para desenvolver de identidade visual para divulgação; 
x Contratação de Profissional para confecção e montagem de material gráfico (2 Banners); 
x Contratação de 1 Profissional para realizar o planejamento de comunicação e assessoria de imprensa; 
x Contratação de 1 Profissional para realizar a produção de camarim; 
x Contratação de 1 Profissional para Liberação de alvarás e licenças; 
x Contratação de 10 artistas (entre bandas e solos), em torno de 50 artistas; 
x Contratação de GRUPOS MUSICAL – consagrado com mais de 15 anos de comprovação artística no 

DF; 
x Contratação de 1 profissional da área de roadie. 

 

2.6.2 METAS QUALITATIVAS:  

x  As ações começam com a elaboração do projeto, por meio da Coordenação técnica e apresentação do 
Plano de Trabalho à Secretaria  de turismo; 

x Em seguida deve ser feito o convite aos participantes (Artistas, Produtores, Motociclistas, 
Colecionadores, órgãos e empresas distritais, possíveis palestrantes e público alvo (divulgação); 

x Após a aprovação pelo ente distrital, passa-se à contratação da estrutura, produtores, prestadores de 
serviço e artistas; 

x Montagem da estrutura e realização do evento em 31 de outubro de 2021; 
x Desprodução   
x Prestação de contas. 

 

2.7 INDICADORES DE MONITORAMENTO 

Metas Indicadores de 
Monitoramento 

Parâmetro(s) para 
aferição de cumprimento 

x  Contratação de 
produtores DIRETOR DE 
GERAL, PRODUTOR 
EXECUTIVO, 
COORDENADOR 
TÉCNICO 

x Contratação de 1 
Profissional para 
desenvolver de identidade 
visual para divulgação; 

x Contratação de 
Profissional para 

 Material Fotográfico, 
produtos audiovisuais, 
Fotografias 

 Serviço Prestado, 
Produtos, Fotografias, 
clipping, Documentação de 
liberação, Material 
audiovisual. 



confecção e montagem de 
material gráfico (2 
Banners); 

x Contratação de 1 
Profissional para realizar 
o planejamento de 
comunicação e assessoria 
de imprensa; 

x Contratação de 1 
Profissional para realizar 
a produção de camarim; 

x Contratação de 1 
Profissional para 
Liberação de alvarás e 
licenças; 

x Contratação de DJ; 
x Contratação de 10 artistas 

(entre bandas e solos), em 
torno de 50 artistas; 

x Contratação de GRUPOS 
MUSICAL – consagrado 
com mais de 15 anos de 
comprovação artística no 
DF; 

x Contratação de 1 
profissional da área de 
roadie. 

x Contratação de empresa 
de prestação de serviço 
na área de Som, 
iluminação, locação de 
tenda, banheiro químico. 

 

  

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

 Produção e realização de espetáculo musical com presença de público e transmissão on line. 

 

2.9 RESULTADOS ESPERADOS 

Os resultados esperados são a realização de um produto turístico cultural, na forma de 
Festival de música, com a participação de 11 artistas / grupos musicais, que farão 
apresentações musicais, com exibição on line. O evento irá fortalecer a cadeia de serviços 
turísticos e culturais do Distrito Federal. 

  

 



 

 

 

2.10 PROGRAMAÇÃO DETALHADA DO EVENTO 

Programação Data 
Shows de rock com 11 bandas/artistas: Herd (GO), Prollogy, Live US, 
Naftalinas, Brazilian Blues Band, Garotos Pobres, Arandu Arakuaa, Marcelo 
Marcelino, Black Rainbow (tributo a Black Sabbath), Ira! de Titãs (tributo 
aos Titãs) e Tributo a Deftones. Som mecânico com o DJ Marcos Pinheiro 
(Cult 22). 

13/11/2021 

  

2.11 CROQUI DO EVENTO (se houver) 

 

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Cronograma de Execução 

Metas Fase / 
Etapa Descrição Valor Duração 

Início Término 

Meta 
1 

1.1 
Coordenação técnica, 
Direção Geral e 
Produtor Executivo 

16.200,00 13/11/21 13/11/21 

1.2  Confecção de material 
gráfico 3.000,00 13/11/21 13/11/21 

1.3  Designer e Assessor de 
Comunicação 4.100,00 13/11/21 15/12/21 

Meta 
2 

2.1 
 Diretor de camarim, 
Diretor de palco, Roadie 
e DJ 

6.600,00 13/11/21 15/11/21 

2.2 

Som (PA DE 8, com 
capacidade para até 
1000 pessoas, mesa 
digital, 6 retornos) 

10.000,00 13/11/21 13/11/21 

2.3 Tenda fechada para 
camarim 10x10  2.000,00 13/11/21 13/11/21 

 2.4  2 banheiros químicos 1.000,00   

 2.5 

Iluminação (Mesa de 
luz digital, 16 Par led, 4 
Moving, Strobo, 2 mini 
brutt.  

6.920,00 13/11/21 13/11/21 

 2.6 Máquina de fumaça, 80,00 13/11/21 13/11/21 

 2.7 
Palco (Piso, 8x6x0,60 
com cabine técnica 
lateral, cobertura) 

8.000,00 13/11/21 13/11/21 

  
Backline (2 
amplificadores de 
guitarra, 1 amplificador 

7.000,00 13/11/21 13/11/21 



de baixo, 1 mic. Sem 
fio, 3 microfones) 

Meta 
3 

3.1 

Contratações artísticas 1 
(consagrado com mais 
de 15 anos de 
comprovação artística 
no DF) 

5.000,00 13/11/21 13/11/21 

3.2  COORDENADOR 
ADMINISTRATIVO 4.000,00 13/11/21 13/11/21 

3.3  SERVIÇOS 
CONTÁBEIS 1.100,00 13/11/21 15/11/21 

 3.4 Contratações artísticas 2 15.000,000 13/11/21 13/11/21 

 3.5 Transmissão do evento 
em Plataforma digital 6.000,00 13/11/21 13/11/21 

  

 

4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Cronograma de Desembolso 
Meta Etapa/Fase Especificação Mês 

Meta 1 
1.1 Coordenação técnica, Direção Geral e Produtor 

Executivo  Novembro/2021 

1.2  Confecção de material gráfico  Novembro /2021 
1.3  Designer e Assessor de Comunicação  Novembro /2021 

Meta 2 

2.1  Diretor de camarim, Diretor de palco, Roadie e DJ  Novembro /2021 

2.2 Estrutura Completa (Som, palco, Iluminação, 
Tenda)   Novembro /2021 

2.3 Contratações artísticas 2  Novembro /2021 

Meta 3 
3.1 Contratações artísticas 1 (consagrado com mais de 15 

anos de comprovação artística no DF)  Novembro /2021 

3.2  COORDENADOR ADMINISTRATIVO  Novembro /2021 
3.3  SERVIÇOS CONTÁBEIS  Novembro /2021 

 3.4 Transmissão do evento em plataforma digital  Novembro /2021 

  

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

 

Receita Despesa 
Emenda Parlamentar Realização projeto Festival Ação Social 13 
R$ 100.000,00 - R$ 100.000,00 

 

 

 



 

5.1 Planilha Global 

5.2 Planilha Termo de Fomento 

 PLANILHA TERMO DE FOMENTO 
Meta 1 (Colocar o nome da Meta) Pré-Produção 
Etapa 1.1 (colocar o nome da Etapa) Pré-Produção 

Descrição Unid. Quan
t. 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total Realização 

Coordenação 
Técnica  Mês 01 R$ 4.725,00 R$ 4.725,00 

Contratação 
de profissional com 
conhecimento para 
Coordenação Técnica e 
plano de trabalho. 

Direção 
Administrativa e 
Financeira:  

Mês 01 R$ 5.298,58 R$ 5.298,58 

Profissional responsável 
pela coordenação dos 
cronogramas, planos de 
trabalhos e estratégias 
administrativas traçadas 
pela Diretoria Geral e 
Executiva, além de 
acompanhamento 
processual institucional, 
estratégias 
administrativas em 
consonância com as 
atividades traçadas. 

 Direção 
Geral  Mês  01  R$ 6.000,00   R$ 6.000,00 

Contratação de 
profissional para 
acompanhamento e 
supervisão de todas as 
atividades do projeto. 
 

Produtor 
Executivo Mês  02 R$ 5.200,00 R$ 10.400,00 

 Contratação de 
profissional que fará a 
elaboração de 
cronograma executivo de 
atividades e organograma 
de responsabilidades. 
Obtenção de licenças e 
autorizações. Definição 
das diretrizes de gestão e 
prestação de contas do 
projeto.  
 

Valor Total da Etapa 1.1   R$ 26.423,58 
Etapa 1.2 (colocar o nome da Etapa) Pré-produção 

Descrição Unid. 
Qu
ant
. 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total Realização 

 Material 
Gráfico M² 2 R$ 1.402,81 R$ 2.805,63 

Contratação de 
profissional / empresa 
para confecção de 



(Backdrop 3 
x3 com lona) 

Banners para o evento. 

Assessor de 
Comunicação Mês 01  R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 

As atividades incluem o 
envio de pautas e press 
kits às editorias de 
cultura de televisão, 
redes sociais, rádio, 
jornais, revistas, sites e 
blogs. Acompanhamento 
de pautas, entrevistas, 
matérias e links. Criação, 
acompanhamento da 
campanha de divulgação. 
Clipagem.  

 

Designer Mês 01 R$ 4.100,00 R$ 4.100,00 

Profissional / empresa 
responsável pela criação 
e desenvolvimento da 
arte gráfica das peças 
publicitárias do evento.  
 

Valor Total da Etapa 1.2   R$ 10.905,63 
Etapa 1.3 (colocar o nome da Etapa) 

Descrição Unid. Quant. Valor 
Unitário 

Valor 
Total Realização 

            
Valor Total da Etapa 1.3     
VALOR TOTAL DA META 1   R$ 37.329,21 
Meta 2 (Colocar o nome da Meta) Produção 
Etapa 2.1 (colocar o nome da Etapa) Produção 

Descrição Unid. Quant. Valor 
Unitário 

Valor 
Total Realização 

Diretor de 
camarim  Diária  04    R$ 250,00    R$ 1.000,00 

Responsável pela 
pesquisa de preços, 
compras, organização e 
controle do uso dos 
insumos pelas bandas no 
camarim.  

Diretor de 
palco Diária  04    R$ 250,00    R$ 1.000,00 

Responsável pela escolha 
do design, pesquisa de 
preços, contato com os 
prestadores de serviço, 
montagem, organização 
de palco e direção dos 
trabalhos no palco.  

Diretor de 
infraestrutura e 
logística. 

Diária  06  R$ 265,00 R$ 1.590,00 

Responsável pela busca e 
contratação de toda 
infraestrutura e logística 
a ser realizada na pré- 
produção, produção e 
pós-produção. 

Roadie Diária 04    R$ 137,55    R$ 550,20 
Responsáveis por dar 
apoio aos músicos no 
palco. 



DJ Diária 01    R$ 1.000,00    R$ 1.000,00 
Responsável pela 
animação nos intervalos 
dos shows. 

Estrutura de 
som (PA DE 
8, com 
capacidade 
para até 
1000 
pessoas, 
mesa digital, 
6 retornos) 

Diária 01    R$ 10.000,00   R$ 10.000,00 

Empresa responsável 
pela sonorização e 
iluminação tenda para 
camarim, banheiro.  

Tenda 
fechada para 
camarim 
10x10  

Diária 01  R$ 2.000,00  R$ 2.000,00 

Empresa responsável 
pela sonorização e 
iluminação tenda para 
camarim, banheiro. 

Banheiros 
químicos Diária 04 R$ 250,00 R$ 1.000,00 

Empresa responsável 
pela sonorização e 
iluminação tenda para 
camarim, banheiro. 

Iluminação 
(Mesa de luz 
digital, 16 
Par led, 4 
Moving, 
Strobo, 2 
mini brutt). 

Diária 01 R$ 2.290,00 R$ 2.290,00 

Empresa responsável 
pela sonorização e 
iluminação tenda para 
camarim, banheiro 

Máquina de 
fumaça. Diária 02 R$ 80,00 R$ 160,00 Idem 

Contratações 
Artísticas 1     Cachê 10    R$ 1.500,00   R$ 15.000,00 

Contratação de artistas 
em fase de consolidação 
de carreiras. 

Transmissão 
do evento 
em 
plataforma 
digital 

    Diária  01    R$ 4.180,00     R$ 4.180,00 

Contratação de empresa 
para Transmissão do 
evento em plataforma 
digital. 

Valor Total da Etapa 2.1   R$ 39.770,20 
Etapa 2.2 (colocar o nome da Etapa) Produção 

Descrição Unid. 
Qu
ant
. 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total Realização 

 Contratação 
artística 2  Cachê  01  R$ 5.000,00  R$ 5.000,00 

 Contratação artística 2 
(consagrado com mais de 
15 anos de comprovação 
artística no DF) 

Serviços 
contábeis Mês 01 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 Profissional da área de 

contabilidade. 

Coordenador 
Administrativo Mês 01 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 

Responsável por criar 
todas as estratégias 
administrativas e 
financeiras e gerir a 
administração do projeto, 
inclusive a contratação e 
pagamento de todos os 



músicos, equipe técnica e 
demais 
profissionais/fornecedore
s. Elaboração e 
organização dos 
comprovantes de 
execução exigidos nos 
Relatórios Atividades  

 
Valor Total da Etapa 2.2  R$ 10.100,00 
Etapa 2.3 (colocar o nome da Etapa) 

Descrição Unid. Quant. Valor 
Unitário 

Valor 
Total Realização 

            
Valor Total da Etapa 2.3     
VALOR TOTAL DA META 2     
Meta 3 (Colocar o nome da Meta) 
Etapa 3.1 (colocar o nome da Etapa) 

Descrição Unid. Quant. Valor 
Unitário 

Valor 
Total Realização 

            
Valor Total da Etapa 3.1     
Etapa 3.2 (colocar o nome da Etapa) 

Descrição Unid. Quant. Valor 
Unitário 

Valor 
Total Realização 

 Palco (Piso, 
8x6x0,60 
com cabine 
técnica 
lateral, 
cobertura) 

 Diária  01 R$ 6.982,00 R$ 6.982,00 
 Empresa responsável pela 
sonorização e iluminação 
tenda para camarim, 
banheiro 

 Backline (2 
amplificador
es de 
guitarra, 1 
amplificador 
de baixo, 1 
mic. Sem 
fio, 3 
microfones. 

 Diária 01  R$ 5.800,00 R$ 5.800,00 
  Empresa responsável pela 
sonorização e iluminação 
tenda para camarim, 
banheiro 

            
            
Valor Total da Etapa 3.2    12.782,00 
VALOR TOTAL DA META 3   12.782,00  
            
VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO   R$ 99.981,40 

  

5.3 Previsão de Receitas 

PREVISÃO DE RECEITAS 



QTD. Nome Receitas 
1  EMENDA PARLAMENTAR R$ 100.000,00 
2     

Total R$100.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 6. DECLARAÇÕES 

6.1 Declaração Unificada 

  

DECLARAÇÃO UNIFICADA 

Eu, LUIZ CLÁUDIO RODRIGUES MENEZES, inscrito no RG sob o nº 781 033 SSP DF e CPF nº 305 
364 561, na qualidade de presidente da  ASSOCIAÇÃO DOS BLUESEIROS DE BRASÍLIA, CNPJ: 
07.429.427/0001 - 59, declaro, para os devidos fins e sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro, 
que: 

  

x (  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; 

x (   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; 

x ( 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; 

x ( 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; 

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

x (  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; 

x (  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; 

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

x ( 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. 

x ( 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; 

x (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. 

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

  

Brasília, 27 de Novembro de 2021 

  

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

LUIZ CLÁUDIO RODRIGUES MENEZES 

CPF 305 364 561 00 

   

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, 27 de novembro de 2021. 

__________________________________________ 

ASSOCIAÇÃO DOS BLUESEIROS DE BRASÍLIA 

Luiz Cláudio Rodrigues Menezes 

305 364 561 00 
 

  

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, 27/10/2021 

 

 

              Luiz Cláudio Rodrigues Menezes 

  

7. APROVAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO/SECRETÁRIO ADJUNTO 

  

Aprovo o presente Plano de Trabalho 

  



Brasília-DF,_____/_____/2021 

  

_______________________________ 

   ASSINATURA 

  


