
ANEXO I 

  

PLANO DE TRABALHO 

Razão Social: Instituto Entro Nós – Tecnologias Sociais 

CNPJ: 32.005.699/0001-79 

Endereço: Rua Paraná, Quadra 89, Lote 20B  

Cidade: Planaltina Bairro: Setor Sul  UF: DF CEP:  73.330-093 

Telefone (DDD): 61- 99208-8893 Telefone (DDD): 61 99442-0676 

E-mail da OSC: financeiro@entrenoss.org Site da OSC:  www.institutoentrenoss.org 

Representante Legal (Dirigente): Renata de Melo Monteiro e Silva 

Cargo do Representante Legal: Presidente   

CPF: 635.421.101-91 RG/Órgão Expedidor:  1.297.515/SSP-DF 

Endereço do Representante Legal:  Condomínio Recanto Real, quadra 1, conjunto 1, casa 07, BR 020, Região dos 
Lagos, Sobradinho -DF 

Telefone (DDD): 3264-6612 Telefone (DDD): 61-99208.8893 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Renato Francisco Parente  

Função na parceria: Secretário Executivo  

RG/Órgão Expedidor: 1997279/DF CPF: 92994756115 

Telefone (DDD): 61-92694756115 Telefone (DDD): 61-995610887 

E-mail do Responsável: renato.telles.10@gmail.com 

1.1 DADOS DO PROJETO 

Título do Projeto: Projeto Voando Alto 

Valor do Projeto: R$ 109.247,27 

Local de realização: Rua Paraná. quadra 89, lote 20ª – Planaltina - DF 

Período de Execução:  56 dias Início: 23/11/2021 Término: 17/01/2022 

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

Valor total do projeto R$ (extenso):  R$ 109.247,27 (Cento e nove mil, duzentos e quarenta e sete reais e vinte 
sete centavos) 

Previsão de Atendimento: 40 mulheres, entre elas, mulheres assistidas pelo CEAM de Planaltina/DF 

Previsão de público direto: 40 pessoas. 

Previsão de Beneficiários direto e indireto: Em torno de 35 pessoas/empresas entre a direção da instituição e 
todos os fornecedores e prestadores de serviço.  

1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE (Experiências na área, parcerias anteriores) 
O Instituto Entre Nós – Tecnologias Sociais, com sede na Rua Paraná, quadra 89, lote 20 B – Setor Sul - Planaltina/DF, 
é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos constituída em 2018, fruto da união de pessoas que 
acreditam na cultura, na economia criativa e no empreendedorismo social como alternativas para o 
desenvolvimento. O principal objetivo da instituição é trabalhar o aspecto cultural e social da cidade, promovendo 
a inclusão social, por meio da música, artesanato, gastronomia, empreendedorismo e economia criativa, como 
meios para cumprir essa missão. Na prática, isso é feito através de: 

- Inclusão e socialização do público através da arte e da cultura; 

- Integração de jovens no mercado de trabalho, através da assimilação de conceitos gerais ou de habilidades mais 
especificas; 

- Criação de um ambiente comunitário protetor, que reforça a integração familiar. 

Pensamos que a arte, aliada a cultura local e a economia criativa, pode nos reconectar com o que há de mais belo 
em nós e junto ao pensamento empreendedor, torna-se uma porta de saída, tanto para os que buscam empreender 



quanto para os que, possivelmente, venham a ser contratados por alguma organização governamental. É partindo 
desse raciocínio que já foram realizadas oficinas de manualidades, artesanato, desenho, saboaria artesanal, 
produtos de higiene pessoal, cosméticos artesanais, designer gráfico e sublimação de produtos. 

Nossas ações incluem desenvolvimento pessoal, convivência e fortalecimento de vínculos, fomento a cultura, a 
economia criativa e ao empreendedorismo. Por fim, tendo em vista a propícia cena cultural da cidade e o 
engajamento da população as atividades culturais, aliados as realidades sociais e econômica do território, a 
Instituição Entre Nós, busca, além de fomentar a cultura e arte na cidade, desenvolver tecnologias sociais como, 
por exemplo, o projeto “Voando Alto – Empreendedorismo Consciente”, tecnologia social que visa enxergar o ser 
humano por inteiro e os desafios para a geração de emprego e renda de uma forma global e empoderadora.    

Para além disso, reconhecemos que alguns hábitos e modelos mentais tendem a retardar o sucesso individual de 
cada um, desta forma, o Instituto desenvolve atividades psicopedagógicas, de comportamento e orientação, 
programação neurolinguística, além de dicas de etiqueta, tecnologia e redes sociais para o melhor desenvolvimento 
e performance de seu trabalho. O público atendido pelas ações da OSC é, em sua maioria,       

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 
O projeto “Voando Alto” consiste em uma capacitação, com carga horária total de 64h, dividida em duas turmas 
de 32h cada, totalizando a participação de 40 mulheres, entre elas, vítimas de violência doméstica. O tema gira 
em torno da confecção de ecobags, com foco na tradição regional, trabalhando sempre a iconografia de 
Planaltina/DF, além da gestão e desenvolvimento de produtos com design. Distribuído em duas turmas, o curso 
terá a duração de 8 dias cada turma, de segunda a quinta, no turno matutino. As técnicas artesanais que 
compõem o plano de ensino são: corte e costura, bordado, pintura e customização; também terão oficinas 
teóricas online de história e cultura de Planaltina, comércio eletrônico e técnicas de vendas.   
No que tange aos oficineiros, vale ressaltar que são pessoas capacitadas e com currículo para excercer tal função, 
entretanto, a equipe contratada ainda não foi decidida. Todo as aulas teóricas serão gravadas e postadas na 
plataforma digital da própria OSC, para acesso público permanente e de forma gratuita. 
 
2.1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 
 
Oficinas de aperfeiçoamento de técnicas artesanais de bordado, corte e costura, pintura e customização, 
objetivando a confecção de EcoBags personalizadas a partir da iconografia de Planaltina/DF para até 40 mulheres, 
incluindo, entre elas, vítimas de violência doméstica atendidas pelo CEAM (Centro Especializado de Atendimento 
a Mulheres) de Planaltina. Com o projeto, pretende-se contribuir com o processo de empoderamento dessas 
mulheres, com formação profissional e encaminhamento ao mercado de trabalho, estimulando a criatividade e 
aumentando sua autonomia e consequente qualidade de vida. Por fim, o projeto busca geração de renda, como 
forma de incentivar e diversificar a mão-de-obra do artesanato no Distrito Federal, o que se torna relevante 
quando estudos mostram que a maioria dos domicílios são geridos por mulheres, muitas delas sem acesso à 
educação e oportunidades de trabalho. 

2.2 JUSTIFICATIVA DO PROJETO  
Nos encontramos em momento de isolamento social, conforme as acertadas recomendações da Organização 
Mundial da Saúde - OMS, Ministério da Saúde e Governo do Distrito Federal. O momento faz-se necessário para 
conter o avanço imediato da Pandemia do novo Coronavírus, embora gere ônus à economia mundial. Os serviços 
artísticos foram fortemente afetados, pois a realização de shows, oficinas, feiras de exposições, entre outros, só 
são possíveis quando há contato entre quem produz e quem consome o que é produzido. 

É sabido que a pandemia prejudicou não somente os artistas e profissionais, mas também o cotidiano e a vida das 
pessoas, sobretudo as mulheres, donas de casa. Durante esse período, os índices de violência doméstica 
aumentaram de maneira alarmante, assim como aumentaram também casos de ansiedade e depressão. 

É consenso considerar a violência de gênero como um problema complexo e de saúde pública, porém ainda é 
preciso romper algumas barreiras sociais para que esse tema se torne amplamente discutido e desestigmatizado. 
É importante enxergar homens e mulheres sob uma perspectiva de gênero, considerando também os processos de 
exclusão e marginalização masculina, decorrentes de uma sociedade pautada na hegemonia machista e uma 
relação marcada pela desigualdade de poder baseada nesta lógica. 



 
A violência contra as mulheres constitui-se em uma das principais formas de violação dos seus direitos humanos, 
coloca em risco a garantia de seus direitos à vida, à saúde e à integridade física. Enquanto os homens tendem a 
ser vítimas de uma violência predominantemente praticada no espaço público, as mulheres sofrem 
cotidianamente com um fenômeno que se manifesta dentro de seus próprios lares, na grande parte das vezes 
praticado por seus companheiros e familiares. A violência contra as mulheres em todas as suas formas (doméstica, 
psicológica, física, moral, patrimonial, sexual, tráfico de mulheres, assédio sexual, etc.) é um fenômeno que atinge 
mulheres de diferentes classes sociais, origens, idades, regiões, estados civis, escolaridade, raças e até mesmo 
orientação sexual. 

Buscando alterar essa realidade, o projeto se fundamenta na necessidade de serem executadas ações que 
abracem e contemplem também mulheres em vulnerabilidade. É preciso ampará-las, escutá-las e oferecê-las 
novas alternativas de encarar a vida, dessa forma, o projeto surge como uma ferramenta de geração de renda, 
empreendedorismo e empoderamento feminino, através do artesanato e da culinária tradicional local. 

A capacitação aparece como uma oportunidade para mulheres que buscam meios de geração de renda, com a 
qualificação profissional que pode resultar em formas alternativas de produção e comercialização de produtos, 
sobretudo as EcoBags. Além de desenvolver novas habilidades e métodos do fazer artesanal com criatividade e 
identidade cultural local 

Identidade de uma determinada região, o artesanato carrega em si características, técnicas, sentimentos, valores 
empíricos e até heranças de família de quem lhe produz, sendo um potencial no contexto turístico. Além disso, o 
artesanato é fonte de renda e movimenta a economia local e regional. Barros (2006) salienta o destaque dado por 
Octávio Paz, escritor e diplomata mexicano, ao renascimento e à importância do artesanato na economia mundial 
na década de 1970. Muitos consumidores já manifestavam um cansaço por produtos industrializados sem 
identidade. Houve então um aumento na procura por objetos feitos à mão, que possuíssem referências culturais 
de seus produtores ou de seus locais de origem. 

O projeto de capacitação também proporcionará: a oportunidade de trabalhar o produto artesanal interligado com 
design; a releitura do produto ou inserção de elementos visuais com referência à região, propondo novas aplicações 
ou uso; registro por meio de imagens, cores, texturas, formas e fragmento do ambiente do entorno e, finalmente, 
os que projetam com abordagem conceitual sobre o tema, no entanto, sem conexão direta com o popular.  

Na sociedade atual, a atividade artesanal atende a um mercado proveniente de um ressurgimento do objeto 
artesanal carregado de valores culturais, estéticos, tornando-se o visual um método de representação de imagens 
procurando identificar e selecionar imagens representativas do lugar\região que possam ser reconhecidas pela sua 
forma, por aqueles que a compartilham as mesmas referências culturais, procurando um método para essa 
construção de sentido local. Examinando desde uma abordagem mais sistemática, o design é uma qualidade 
adicional na busca pela valorização cultural do produto ou até no resgate da tradição, que progressivamente é 
perdida dentro da sociedade. 

Além disso, o projeto visa desenvolver atividades que fortaleçam o vínculo entre a Secretaria de Turismo e o 
artesão, fomentando e difundindo o reconhecimento do artesanato brasiliense e planaltinense através da geração 
de oportunidades de trabalho e renda, do reconhecimento da importância do valor e o fortalecimento da 
identidade cultural coletiva, o aproveitamento das vocações regionais, a preservação das culturas locais, a 
formação e incentivo de mentalidade empreendedora e a capacitação, voltadas às soluções competitivas e 
sustentáveis, promovendo a profissionalização, o fortalecimento da cadeia produtiva e a comercialização dos 
produtos artesanais brasilienses, levando a divulgação do potencial turístico brasiliense que segue a SETUR. 

2.3 CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA 

Sabe-se que, Planaltina é a Região Administrativa mais antiga do Distrito Federal, com mais de 160 anos de história, 

tradição, cultura, religiosidade e desenvolvimento. O berço de Brasília tem vocação agrícola e religiosa, fica a 38,5 

quilômetros do Plano Piloto, ocupa 1.537 quilômetros quadrados e têm 177 mil habitantes, sendo 51,7% de 

mulheres. A maior parte dos moradores nasceu no DF. Uma parte da cidade tem ruas antigas e as construções 

preservadas remetem a um período em que Brasília era só um sonho.  



A cidade com jeitinho de interior nos leva a realidade e descortinam vários pontos turísticos como a Lagoa Bonita, 

a Cachoeira do Pipiripau, o Centro Histórico e o Vale do Amanhecer. É em Planaltina que ocorre a Festa do Divino e 

a maior festa religiosa do DF, a encenação da Paixão de Cristo do Morro da Capelinha e cada rua estreita ou casa 

feita de adobe continuam firmes na charmosa arquitetura colonial, tão contrastantes e chamar a atenção dos 

turistas. E criatividade é o que não falta. Há restaurantes e bares que, em estruturas antigas, tentam trazer um pouco 

de outras culturas para a região.  

Com o desenvolvimento e crescimento da cidade, é notório o crescimento dos problemas sociais e em meio a esse 

processo temos um alto índice de violência doméstica desde violência patrimonial, verbal, psicológica chegando 

algumas vezes ao feminicídio. Esse triste fato fez de Planaltina no ano de 2014 a 2ª cidade do DF com maior índice 

de casos registrados pela polícia. Atualmente, esse destaque negativo vem sendo trabalhado no âmbito do TJDFT. 

Em outubro de 2014, a região passou a contar com um juizado de competência exclusiva para atender a demanda 

de violência contra a mulher. De lá para cá, o número de novos processos distribuídos diminuiu e tem se mantido 

estável. Nesse mesmo ano, Planaltina recebeu uma instalação de um CEAM (Centro Especializado de Atendimento à 

Mulher) que vem construindo estratégias de combate à violência doméstica e atendendo as vítimas com trabalho de 

rede que vai desde o acolhimento, até encaminhamento para formação profissional e mercado de trabalho. Para se 

ter uma ideia, no primeiro trimestre de 2021, os CEAMS atenderam 850 mulheres, desse número, 100 mulheres 

foram atendidas na unidade de Planaltina DF.  

Baseado nessas observações e dados concretos das instancias competentes do GDF, o projeto propõe atendimento 

a até 40 mulheres, incluindo as assistidas pelo CEAM, com curso de bordado, corte e costura, pintura, customização, 

história e cultura de Planaltina, comércio eletrônico e técnicas de vendas. Entendemos que esse processo contribuirá 

com essas mulheres para a formação profissional, possibilitando a geração de renda e resgate da autoestima, 

construindo redes de estímulo ao empoderamento das mesmas. 

2.4 ORIGEM DO ORÇAMENTO PARA A DESPESA  

Emenda Parlamentar 

 2.5 OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL: 

Ofertar, de forma gratuita, oficinas de confecção de Ecobags, com carga horária de 32h por turma, totalizando 8 dias 

de aula. A ideia fundamenta a participação de até 40 mulheres, não somente do público geral, como também 

mulheres que estão integradas aos programas do Centro Especializado de Atendimento à Mulher – CEAM/Unidade 

Planaltina. O curso, que será dividido em duas turmas, tem seu foco em confecção de Ecobags, desde o corte, costura 

e pintura em tecido, a customização e bordados, com formação teórica online em história e cultura de Planaltina, 

comércio eletrônico e técnicas de vendas.  Dito isso, objetivo principal deste projeto é melhorar a qualidade de vida 

dessas mulheres, promovendo a geração de renda, resultado da comercialização dos produtos finais na loja 

colaborativa da OSC e na feira da praça São Sebastião, que acontece semanalmente, estimulando a criatividade de 

cada uma durante todo o processo criativo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1- Ministrar um curso de 32h/aula no total, 2 turmas de até 20 mulheres cada; 

2- Certificar, ao término do curso, todas as mulheres contempladas pelo projeto; 

3- Estabelecer um marco na realização de eventos desta natureza, para alavancar a consciência coletiva a 
respeito da importância do desenvolvimento criativo dessas mulheres que vivem em situação de 
vulnerabilidade social; 

4- Mensurar o valor de ações positivas na área, que proponham um novo caminho a essas mulheres para 
que elas possam se desenvolver como pessoas e como empreendedoras; 



5- Promover ações públicas em benefício da sociedade, estabelecer um convívio social num canal de 
entretenimento e profissionalizante; 

6- Divulgar as ações para comunidade, atraindo outras mulheres para se beneficiarem, podendo tornar assim o 

projeto uma ação continuada na cidade; 

7- Despertar o interesse da mulher em virtude de uma boa qualidade de vida com saúde, novas expectativas de 

vida e segurança; 

8- Receber as alunas com uma estrutura onde haja conforto, segurança e qualidade na programação;  

9- Exibir um plano de trabalho que contemple o conhecimento e o melhoramento financeiro;  

10- Desenvolver a criatividade de inovação de produtos artesanais;  

11- Estimular o aperfeiçoamento da técnica artesanal e finalização de produtos com qualidade;  

12- Desenvolver a capacidade de comercialização com técnicas de vendas; 

13- Identificar a representatividade local e regional para o desenvolvimento de peças artesanais:  

14- Criar ecobags a partir de diferentes técnicas artesanais;  

15- Desenvolver produtos artesanais com referência à iconografia local e regional. 

16- Promover o setor econômico por meio de capacitação integrada aos artesões da macrorregião contemplada;  

17- Divulgar o associativismo e cooperativismo como meio de expansão profissional;  

18- Ensinar a montagem de exposição de produtos integrando as técnicas aprendidas na oficina de comércio 

eletrônico e técnicas de vendas. 

 

2.6 METAS 

2.6.1 METAS QUANTITATIVAS 

No  da 
META 

DESCRIÇÃO DA 
META 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES DE 
MONITORAMENTO 

MEIOS DE VERIFICAÇÃO 
DO CUMPRIMENTO DA 

META 

1 Contratação de 
equipe; 

Contratar equipe 
técnica para 

cumprimento do 
Plano de Trabalho; 

Quantidade de 
contratações; 

Fotos, contratos, notas 
fiscais e lista de presença. 

2 Contratação de 
oficineiros; 

Contratação de 
oficineiros para 

cumprimento das 
oficinas do Plano 

de Trabalho; 

Quantidade de 
oficinas e 

contratações; 

Fotos, contratos, notas 
fiscais e videos e lista de 

presence. 

3 Ofertar até 40 vagas 
para a capacitação; 

Inscrever até 40 
mulheres no 
projeto para 

cumprimento das 
ações do Plano de 

Trabalho; 

Quantidade de 
inscrições; 

Ficha de inscrição, lista 
de presença, fotos e 

videos. 

4 Locação de 
equipamentos/ 

custeio/insumos 

Contratar 
equipaentos e 
insumos para o 

cumprimento do 
Plano de Trabalho; 

Diárias de locação; Fotos, contratos e notas 
fiscais. 

5 Divulgação Divulgar o projeto 
em redes sociais e 
comunidade local; 

Quantidade Insigths de redes sociais, 
fotos e contratos. 

 



2.6.2 METAS QUALITATIVAS  

- Promover o fortalecimento econômico, social e cultural/turístico local, oferecendo uma oportunidade de 
mudança da realidade para até 40 mulheres, incluindo as assistidas pelo CEAM de Planaltina/DF;  
- Realização de oficinas e fortalecimento de oficineiros locais buscando o resgate e a preservação da história, 
cultura e tradição popular planaltinense, sobretudo a valorização desse patrimônio; 
- Confeccionar ecobags, de forma a colaborar com os modelos sustentáveis de consumo e produção, instigando 
novas condutas e praticas em todos os envolvidos no projeto e comunidade; 
- Incentivar e tornar favorável a economia criativa e abrir caminho para o conhecimento da potencialidade da 
diversidade cultural e histórica de Planaltina/DF; 
- Estruturar uma programação confortável e completa, que permita ensinar e aprender, cumprindo e respeitando 
a carga horária estabelecida; 
- Assistir e colaborar para que todas as mulheres inscritas consigam empreender e assim gerar renda necessária 
para seu sustento, promovendo o empoderamento e até livramento das condições sociais que estiveram fadadas 
até hoje. 

 
2.7 INDICADORES DE MONITORAMENTO 

Metas Indicadores de Monitoramento 
Parâmetro(s) para aferição de 

cumprimento 

Meta 1 Quantidade de contratações; 
Fotos, contratos, notas fiscais e lista 

de presença; 

Meta 2 Quantidade de oficinas e inscrições; 
Fotos, contratos, notas fiscais, vídeos e 

listas de presença; 

Meta 3 Diárias de locação; Fotos, contratos e notas fiscais; 

Meta 4  Alcance de impulsionamento. 
Insights de redes sociais, fotos, 

contratos. 

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

DETALHAMENTO DAS AÇÕES 
 
1 - Composição da Equipe, Contratação dos prestadores de serviço definição de cronograma e 
elaboração da identidade visual e divulgação. 

• Composição da equipe inicial de coordenação, produção e comunicação; 

• Organização de cronogramas e levantamento de necessidades; 

• Elaboração e desenvolvimento da identidade visual do evento – logomarca e peças 

de divulgação e material para redes sociais;  

• Contratação dos prestadores de serviço;  

• Coordenação do processo de inscrição (formulário, divulgação, recebimento de inscrição, 
confirmação de inscrições, formação de turmas); 

• Organização do espaço a ser utilizado para a capacitação; 

• Aquisição de materiais e ferramentas para as oficinas; 

• Impressão de presença, apostila e outros materiais de apoio; 

• Início das campanhas publicitárias do evento pela internet – Facebook, Instagram e YouTube.  

2 - Reuniões de planejamento, montagem da estrutura e realização das atividades de capacitação. 

• Execução das estratégias de marketing e campanha publicitaria do curso; 

• Deslocamento de equipe de instrutores e equipe para o local de realização; 



• Início da capacitação com foco em artesanato, economia criativa, sustentabilidade; 

• Realização da(s) oficina(s); 

• Registro de presença dos participantes da capacitação e registro fotográfico do(s) oficina(s); 

• Avaliação da(s) capacitação(ões). 

• Registo fotográfico e coleta de depoimento dos oficineiros e inscritas no curso; 

• Certificação das inscritas no curso, desde que cumprido, no mínimo, 75% da frequência dos 
encontros; 

3 - Finalização dos pagamentos dos fornecedores e prestadores de serviço e elaboração de relatório 
cumprimento do objeto e financeiro e prestação de conta 

• Finalização de pagamentos aos fornecedores e prestadores de serviço; 

• Confecção do relatório de execução das atividades propostas no projeto com fotos; 

• Elaboração do Clipping de Imprensa; 

• Elaboração do Relatório Final de Prestação de Contas 

• Acompanhamento da Prestação de Contas junto ao governo do GDF. 

2.9 RESULTADOS ESPERADOS 

O projeto oferecerá como opção de capacitação e entretenimento, atividades com foco no trabalho artesanal, como 

alternativa de geração de renda, ressignificação do viver e da realidade, empreendedorismo e melhoria da 

qualidade de vida. Esperamos que essa vivência desperte em todas as mulheres uma nova perspectiva de vida e 

que o conhecimento seja o pontapé inicial para o seu empoderamento e liberdade, como mulher, dona e 

protagonista da sua própria história.  

2.10 PROGRAMAÇÃO DETALHADA DO EVENTO 

O projeto se divide em 2 etapas, sendo elas inscrição e curso, como mostra os quadros abaixo: 

PERIODO DE INSCRIÇÃO: Início - 25/11 

Encerramento – 30/11 

 

O curso se divide em duas turmas. Cada turma terá um total de 32h/aula, entre aulas práticas e aulas teóricas 
online.  

 

TURMA 1 
(MATUTINO) 

Semana I 

 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA 

História e Cultura – 
1 h 

Corte e  
costura – 3h 

História e Cultura – 
1 h 

Corte e  
costura – 3h 

Comércio eletrônico 
– 1 h 

Pintura em tecido – 
3h 

Comércio eletrônico 
– 1 h 

Pintura em tecido – 
3h 

 

TURMA 1 
(MATUTINO) 

Técnicas de vendas 
– 1h 

Bordado – 3h 

Técnicas de vendas 
– 1h 

Bordado – 3h 

Comércio eletrônico  
– 1h 

Customização – 3h 

Técnicas de vendas 
– 1h 

Customização – 3h 



Semana II 

 

Carga horária total - TURMA 1: 32h 

 

 

TURMA 2 
(VESPERTINO) 

Semana I 

 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA 

História e Cultura – 
1 h 

Corte e  
costura – 3h 

História e Cultura – 
1 h 

Corte e  
costura – 3h 

Comércio eletrônico 
– 1 h 

Pintura em tecido – 
3h 

Comércio eletrônico 
– 1 h 

Pintura em tecido – 
3h 

 

TURMA 2 
(VESPERTINO) 

Semana II 

 

Técnicas de vendas 
– 1h 

Bordado – 3h 

Técnicas de vendas 
– 1h 

Bordado – 3h 

Comércio eletrônico 
– 1h 

Customização – 3h 

Técnicas de vendas 
– 1h 

Customização – 3h 

Carga horária total - TURMA 2: 32h 

2.11 CROQUI DO EVENTO (se houver)  

  Não se aplica. 

2.12 CONTRAPARTIDAS 

 - Distribuição de cestas básicas para as alunas inscritas na capacitação; 

 - Distribuição de kit limpeza para as alunas inscritas na capacitação; 

 - Gravar um vídeo com a SETUR  de chamada convidando as mulheres de Planaltina/DF para participarem do curso; 

 - Participação da SETUR na abertura do curso; 

 - Participação na seleção dos profissionais que ministrarão as oficinas de artesanato (Curadoria entre os indicados 

feita pela Setur); 

 - Vincular a logo da SETUR a todo o material de divulgação do curso; 

 - Garantir a participação da SETUR na  entrega dos certificados; 

-  Promover a divulgação história e patrimonial de Planaltina/DF; 

- Impulsionar a iniciativa nas Redes Sociais para divulgar e promover o destino Brasília; 

- Fazer posts da SETUR nas redes sociais do proponente e do projeto - instagram e facebook ao longo da realização 

do projeto; 

- Utilizar a #seturdf em todos os posts alusivos ao projeto; 

- Assessorar as mulheres em seu primeiro contato com a venda e comercialização do produto; 

- Promover geração de renda, entretenimento, ensino e melhora da qualidade de vida dessas mulheres. 

 3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 



Cronograma de Execução 

Metas Fase / Etapa Descrição Valor 
Duração 

Início Término 

Meta 1 

1.1 

 COORDENAÇÃO 
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - 
Profissional responsável pela 
elaboração dos contratos, 
solicitação e verificação dos 
documentos financeiros, 
pagamentos, elaboração dos 
relatórios financeiros e 
organização dos documentos.  

 R$ 7.352,40 23/11/2021 17/01/2022 

1.2 

PRODUÇÃO EXECUTIVA – 
Profissional responsável por 
todas as partes organizacionais, 
acompanhar o evento, desde o 
planejamento á prestação de 
conta. Monitoramento de todas 
as atividades envolvidas na pré-
produção, produção e pós- 
produção. 

 R$ 10.400,00 23/11/2021 17/01/2022 

1.3 

Fotografo – 1 (um) Profissional 
responsável pelo processo de 
construção e registro das imagens 
de um vídeo, levando para a tela 
toda a atmosfera e a linguagem 
imaginadas na pré-produção, por 
meio de ferramentas técnicas 
como iluminação, filtros, lentes, 
movimentos de câmera, 
enquadramento, cor, exposição. 
Executará o trabalho também na 
pós-produção para elaborar o 
relatório fotográfico. 

 R$ 2.200,00 23/11/2021 17/01/2022 

1.4 

GESTÃO DE REDES SOCIAIS – 
Profissional responsável pela 
divulgação do evento nas redes 
sociais com produção de 
conteúdo, posts, fotos e afins e 
emissão dos relatórios estatísticos 
finais. Executará o trabalho na 
pré-produção, produção e pós-
produção. 

 R$ 2.000,00 23/11/2021 17/01/2022 

 1.5 

COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO 
- Contratação de (02) dois 
profissionais responsáveis por 
coordenar a produção do 
projeto, em sintonia com a 
Direção de Produção. 
acompanha a montagem das 
estruturas de som, luz, 
andamento das oficinas, 
fornecedores e alinhar horários 
das prestações de serviço. 
Executará o trabalho na pré-
produção, produção e pós-
produção. 

 R$ 6.000,00 23/11/2021 17/01/2022 



 1.6 

ASSESSORIA DE IMPRENSA – 
Contratação de profissional 
responsável pela  releases, 
relacionamento com a imprensa 
e montagem do clipping. 

 R$ 4.300,00 23/11/2021 17/01/2022 

 
 
 
 
 
 

 

1.7 

 DIREÇÃO ARTÍSTICA – (02) Dois 
profissionais responsáveis pelo 
desenvolvimento de conceitos 
para o evento, associando este às 
atrações e convidados. 
Coordenar, acompanhar, 
controlar e executar a 
programação. 

 R$ 7.200,00 23/11/2021 17/01/2022 

 

 

 

 

 

Meta 2 

1.8 

COORDENADOR DE 
COMUNICAÇAO / WEB DESIGNER 
– Profissional responsáveis por 
planejar e desenvolver o plano de 
comunicação e divulgação durante 
todo o período de  vbexecução do 
projeto, utilizando principalmente 
as mídias digitais e mídia 
espontânea, objetivando propor 
ideias e desenvolver conteúdo 
institucional e responsavel por 
toda a identidade visual do projeto. 
Executará o trabalho na pré-
produção, produção e pós-
produção. 

R$ 2.160,00 23/11/2021 17/01/2022 

2.1 

Oficinas de Artesanato - 
Contratações de oficineiros 
cadastrados na Secretaria de 
Turismo para ministrar oficinas 
de artesanato, oficina  Corte e 
costura..+B18:B19 

R$ 3.118,06 

02/12/2021  26/12/2021 

2.2 

Oficinas de Artesanato - 

Contratações de oficineiros 

cadastrados na Secretaria de 

Turismo para ministrar oficinas de 

artesanato, Bordado. 

R$ 3.118,06 

 02/12/2021  26/12/2021 

2.3 

Oficinas de Artesanato - 
Contratações de oficineiros 
cadastrados na Secretaria de 
Turismo para ministrar oficinas 
de artesanato, Pintura em tecido. 

R$ 3.118,06 

 02/12/2021  26/12/2021 

2.4 

Oficinas de Artesanato - 
Contratações de oficineiros 
cadastrados na Secretaria de 
Turismo para ministrar oficinas 
de artesanato, Costumização. 

R$ 3.118,06 

 02/12/2021  26/12/2021 

2.5 
0ficina de Historia e Cultura - 
Com o historiador Robson sobre a 
Historia de Planaltina (online). 

R$ 1.417,30 
 02/12/2021  26/12/2021 

2.6 
Oficina de Comercio Eletronico 
(online) 

R$ 1.417,30  02/12/2021  26/12/2021 

 2.7 
Oficina Tecnicas de venda 
(online) 

R$ 1.417,30  02/12/2021  26/12/2021 

Meta 3 3.1 
FORNECIMENTO DE BRUNCH – 
Direcionado para coquetel de R$ 7.500,00 

   
 



abetura com 100 pessas  e 
encerramento  do curso para 150 
pessoas .Cardápio mínimo: 4 
variedades de salgados, mini-
sanduíches, bolos, doces, frutas, 
etc. Bebidas: café, sucos e 
refrigerante, com todos os 
materiais necessários (pratos, 
copos, talheres, bandejas, 
guardanapos). Enceramento e 
entrega de certificados. 

 

 
 02/12/2021 

 
 
 
26/12/2021 

3.2 

FORNECIMENTO DE KIT LANCHE - 
alimentação. Contendo 01 fruta 
(revestida com papel filme), 1 
suco em embalagem longa vida, 1 
barra de cereal, 1 chocolate, 1 
biscoito (tipo club social ou cream 
cracker). 

R$6.660,00 

 
 
 
 02/12/2021 

 
 
 
 26/12/2021 

3.3 
AGUA MINERAL - Fornecimento de 
água mineral, garrafa de 500ml com 
gás e natural 

R$ 511,00  30/11/2021 03/01/2022 

 3.4 

CAPTAÇÃO DE IMAGEM  - 
Locação de 2 (duas) câmeras 
FULL HD - fixa e móvel - para 
captação de imagens das 
atividades. 

R$ 4.014,00  23/11/2021 03/12/2021 

 3.5 

OPERADOR DE CÂMERA - 
Contratação de (02) dois 
profissionais capacitados e com 
experiencia para operar os 
equipamentos de captação de 
imagem (câmeras full HD). 

R$ 4.500,00 23/11/2021 03/12/2021 

 3.6 

EDITOR DE VIDEO - Profissional 
responsável pela edição, 
renderização e finalização de 
produtos das oficinas de 
artesanato. 

R$ 1.175,00 23/11/2021 03/01/2022 

 3.7 

Locação de Espaço para 
realização das atividades, com 
148 m², contendo  2 banheiros 
Jardim de Inverno 
1 sala de aula contendo mesas e 
cadeiras 
1 cozinha 
1 espaço com bancada, mesa e 
cadeiras. 
Comporta até 40 pessoas 
simultaneamente. 

R$ 2.199,60 23/11/2021 17/01/2022 

 3.8 

Locação de máquina de costura - 
2 - Maquina de Costura Industrial 
Reta, 1 - Máquina Costura Overlock 
Industrial, 1- Máquina de Costura 
Singer, 5 -Máquina de costura 
Galoneira Industrial 

R$ 5.200,00 02/12/2021 26/12/2021 

 3.9 

ILUMINAÇAO – Locação de 
equipamento de iluminação 
contendo: 3 refletores holofots 
microLED slim 200W e 2 soft 
box.– 

R$ 1.200,00 23/11/2021 03/12/2021 

 3.10 

CRIAÇAO/PRODUÇAO DE 
VINHETA (ATE 45 SEG.) –  

Contratação de serviços profissionais de 

criação e produção de (02) dois 

teaser/vinheta: 

R$ 1.673,34 23/11/2021 17/01/2021 



1 de apresentação do projeto com 

chamada de período de inscrição; 

1 com o apanhado dos melhores 

momentos do projeto, para divulgação 

final do trabalho; 

Divulgados em mídia espontânea em 
televisão e redes sociais. 

 3.11 

INTERPRETE DE LIBRAS: 
Responsável por ajudar na 
comunicação entre pessoas 
ouvintes e com deficiência 
auditiva, ou entre surdos, por 
meio da Língua Brasileira de 
Sinais e a língua oral corrente, o 
português. 

R$ 2.192,60 30/11/2021 03/01/2022 

 3.12 
ÁLCOOL GEL 70% – Aquisição de 
Alcool em Gel 70% 500 ml R$ 58,00 23/11/2021 17/01/2022 

 3.13 

COMBUSTIVEL – Para 
deslocamento da equipe de 
produção  e coordenação (400 
Litros) 

R$3.036,00 23/11/2021 17/01/2022 

 3.14 

MASCARA DESCARTAVEL - 
Aquisição de máscaras de 
proteção facial com elástico 
duplo ou triplo, confeccionada 
em TNT, contém chip nasal e 
elementos filtrantes. Para a 
proteção da equipe de produção 
e técnica. 

R$ 275,40 23/11/2021 17/01/2022 

 3.15 

CANECA POLIMERO - Caneca de 
polimero personalizada com 
marca do projeto, cores 1 x 0, 
impressão dos dois lados, para 
utilização dos participantes 

R$ 1.125,00 23/11/2021 17/01/2022 

 3.16 
CRACHÁ - Crachá medindo 15 x 
10cm, 4/0 cores, em papel 
couche 180gr 

R$ 89,40 23/11/2021 17/01/2022 

 3.17 

TESOURA - Tesoura Multiuso 
Azul - 160n-8 1/2 Mundial 
Full/laminas fabricadas em aço 
inox. 

R$ 1.260,00 02/12/2021 26/12/2021 

 3.18 
Linhas de costura - linhas de 
costura poliester 1500 Jardas - 
Branco – Círculo 

R$ 138,00 02/12/2021 26/12/2021 

 3.19 
Tecido tricole liso - Varias cores 
100% algodão 50cm x 151,5mt 
(metro) 

R$ 380,00 02/12/2021 26/12/2021 

 3.20 
Tinta - Tinta para tercido acrilex 
fosca 250 ML (acrilex) R$ 350,00 02/12/2021 26/12/2021 

 3.21 
Resma de folha branca - Papel 
sulfite A4 GO Office Brance PCT 
500 FL -75g 

R$ 115,80 02/12/2021 26/12/2021 

 3.22 
Pincel - Kit com 13 pinceis 
artesanato chato 815 Cerda 
natural tigre 

R$ 261,60 02/12/2021 26/12/2021 

 3.23 
Agulha - Agulha para bordar 
tapestry corrente 10 unidade R$ 543,00  02/12/2021 26/12/2021 

 3.24 
Lapis - Caixa fechada de lapis 
preto Eco Leo e Leo 144 unidades R$ 110,00 02/12/2021 26/12/2021 

 3.25 Algodão crú R$ 1.200,00 02/12/2021 26/12/2021 

 3.26 
  Linha para Bordar - Linha para     
boradar Ricamare VC 4000m de 
cores variadas. 

R$ 575,00 02/12/2021 26/12/2021 

 3.27 
Papel Carbono - Papel carbono 
preto 1000 unidades 14,8x21(a5) R$ 86,04 02/12/2021 26/12/2021 



 3.28 

Tachinha colorida Tipo redondo 
Material - Plástico+aço 
inoxidávelDimensões: 2,5 cm x 
0,8 cm Caixa com 50 tachinhas 
Cores: Sortido (verde, azul, 
vermelho, branco e amarelo) 

R$ 60,00 02/12/2021 26/12/2021 

 

 3.29 

ASSESSORIA CONTÁBIL - para 
suporte de projeto e 
normatização de prestação de 
contas, 
responsável pelo 
acompanhamento da 
movimentação contábil do 
projeto, não só da parte contábil, 
como também da fiscal, 
previdenciária e trabalhista, 
contribuindo para a eficácia na 
sua execução. 

R$ 2.000,00 23/11/2021 17/01/2022 

Meta 4 

4.1 

CAMISETA - Confecção de 
camisetas em tecido de malha fria 
em 04 cores, com impressão de 
frases de impacto, para a equipe de 
trabalho e oficineiros 

R$ 1.923,00 23/11/2021 17/01/2022 

4.2 

IMPULSIONAMENTO DE REDES - 
Impulsionamento de 15 artes, em 
duas plataformas distintas, no valor 
de R$ 39,93 cada. 
 

R$ 598,95 23/11/2021 17/01/2022 

 4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Cronograma de Desembolso 

Meta Etapa/Fase Especificação Mês 

Meta 1 

1.1 

 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - Profissional 
responsável pela elaboração dos contratos, solicitação e 
verificação dos documentos financeiros, pagamentos, 
elaboração dos relatórios financeiros e organização dos 
documentos. 

Novembro/2021 

1.2 

PRODUÇÃO EXECUTIVA – Profissional responsável por todas as 
partes organizacionais, acompanhar o evento, desde o 
planejamento á prestação de conta. Monitoramento de todas as 
atividades envolvidas na pré-produção, produção e pós-
produção. 

Novembro/2021 

1.3 

Fotografo – 1 (um) Profissional responsável pelo processo de 
construção e registro das imagens de um vídeo, levando para a 
tela toda a atmosfera e a linguagem imaginadas na pré-
produção, por meio de ferramentas técnicas como iluminação, 
filtros, lentes, movimentos de câmera, enquadramento, cor, 
exposição. Executará o trabalho também na pós-produção para 
elaborar o relatório fotográfico. 

Novembro/2021 

1.4 

GESTÃO DE REDES SOCIAIS – Profissional responsável pela 
divulgação do evento nas redes sociais com produção de 
conteúdo, posts, fotos e afins e emissão dos relatórios 
estatísticos finais. Executará o trabalho na pré-produção, 
produção e pós-produção. 

Novembro/2021 

1.5 
COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO - Contratação de (02) 
profissionais responsáveis por coordenar a produção do projeto, 
em sintonia com a Direção de Produção. acompanha a 

Novembro/2021 



montagem das estruturas de som, luz, andamento das oficinas, 
fornecedores e alinhar horários das prestações de serviço. 
Executará o trabalho na pré-produção, produção e pós-
produção. 

 1.6 
ASSESSORIA DE IMPRENSA – Contratação de profissional 
responsável pelos releases, relacionamento com a imprensa e 
montagem do clipping. 

Novembro/2021 

 1.7 

  DIREÇÃO ARTÍSTICA – (02) Dois profissionais responsáveis pelo 
desenvolvimento de conceitos para o evento, associando este às 
atrações e convidados. Coordenar, acompanhar, controlar e 
executar a programação. 

Novembro/2021 

 1.8 

COORDENADOR DE COMUNICAÇAO / WEB DESIGNER – 
Profissional responsáveis por planejar e desenvolver o plano de 
comunicação e divulgação durante todo o período de execução 
do projeto, utilizando principalmente as mídias digitais e mídia 
espontânea, objetivando propor ideias e desenvolver conteúdo 
institucional e responsável por toda a identidade visual do 
projeto. Executará o trabalho na pré-produção, produção e pós-
produção. 

Novembro/2021 

Meta 2 

2.1 

Oficinas de Artesanato - Contratações de oficineiros 

cadastrados na Secretaria de Turismo para ministrar oficinas de 

artesanato, oficina de Corte e costura. +B18:B19 

Novembro/2021 

2.2 

Oficinas de Artesanato - Contratações de oficineiros 

cadastrados na Secretaria de Turismo para ministrar oficinas de 

artesanato, Bordado. 

Novembro/2021 

2.3 

Oficinas de Artesanato - Contratações de oficineiros 

cadastrados na Secretaria de Turismo para ministrar oficinas de 

artesanato, Pintura em tecido. 

Novembro/2021 

2.4 

Oficinas de Artesanato - Contratações de oficineiros 

cadastrados na Secretaria de Turismo para ministrar oficinas de 

artesanato, Customização. 

Novembro/2021 

2.5 
0ficina de História e Cultura - Com o historiador Maria de castro 

sobre a História de Planaltina (online). 

Novembro/2021 

2.6 
Oficina de Comercio Eletrônico (online) Novembro/2021 

2.7 
Oficina Técnicas de venda (online) Novembro/2021 

Meta 3 

3.1 

FORNECIMENTO DE BRUNCH FORNECIMENTO DE BRUNCH – 

Direcionado para coquetel de abertura com 150 pessoas  e 

encerramento  do curso para 150 pessoas .Cardápio mínimo: 4 

variedades de salgados, mini-sanduíches, bolos, doces, frutas, 

etc. Bebidas: café, sucos e refrigerante, com todos os materiais 

necessários (pratos, copos, talheres, bandejas, guardanapos). 

Enceramento e entrega de certificados. 

Novembro/2021 

3.2 
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE - alimentação. Contendo 01 

fruta (revestida com papel filme), 1 suco em embalagem longa 

Novembro/2021 



vida, 1 barra de cereal, 1 chocolate, 1 biscoito (tipo club social 

ou cream cracker). 

3.3 
ÁGUA MINERAL - Fornecimento de água mineral, garrafa de 

500ml com gás e natural 

Novembro/2021 

3.4 
CAPTAÇÃO DE IMAGEM - Locação de 2 (duas) câmeras FULL HD 

- fixa e móvel - para captação de imagens das atividades. 

Novembro/2021 

3.5 

OPERADOR DE CÂMERA - Contratação de um profissional 

capacitado e com experiencia para operar os equipamentos de 

captação de imagem (câmeras full HD). 

Novembro/2021 

3.6 

EDITOR DE VIDEO - Profissional responsável pela edição, 

renderização e finalização de produtos das 4 oficinas de 

artesanato. 

Novembro/2021 

 3.7 

 Locação de Espaço para realização das atividades, com 148 m², 
contendo  2 banheiros 

Jardim de Inverno 
1 sala de aula contendo mesas e cadeiras 
1 cozinha 
1 espaço com bancada, mesa e cadeiras. 
Comporta até 40 pessoas simultaneamente. 

Novembro/2021 

 3.8 

Locação de máquina de costura –  

2 - Maquina de Costura Industrial Reta, 1 - Máquina Costura 

Overlock Industrial, 1- Máquina de Costura Singer, 5 -Máquina 

de costura Galoneira Industrial 

Novembro/2021 

 3.9 

ILUMINAÇAO – Locação de equipamento de iluminação 

contendo: 5 refletores holofotes micro LED 200W e 2 soft box.  

Novembro/2021 

 3.10 

CRIAÇAO/PRODUÇAO DE VINHETA (ATÉ 45 SEG.) – Contratação de 

serviços profissionais de criação e produção de (02) dois teaser/vinheta: 

1 de apresentação do projeto com chamada de período de inscrição; 

1 com o apanhado dos melhores momentos do projeto, para divulgação 

final do trabalho; 

Divulgados em mídia espontânea em televisão e redes sociais. 

Novembro/2021 

 3.11 

INTÉRPRETE DE LIBRAS: Responsável por ajudar na comunicação 

entre pessoas ouvintes e com deficiência auditiva, ou entre 

surdos, por meio da Língua Brasileira de Sinais e a língua oral 

corrente, o português. 

Novembro/2021 

 3.12 
ÁLCOOL GEL 70% – Aquisição de Álcool em Gel 70% 500 ml Novembro/2021 

 3.13 
COMBUSTIVEL – Para deslocamento da equipe de produção e 

coordenação (400 Litros) 

Novembro/2021 

 3.14 
MÁSCARA DESCARTAVEL - Aquisição de máscaras de proteção 

facial com elástico duplo ou triplo, confeccionada em TNT, 

Novembro/2021 



contém chip nasal e elementos filtrantes. Para a proteção da 

equipe de produção e técnica. 

 3.15 

CANECA POLIMERO - Caneca de polímero personalizada com 

marca do projeto, cores 1 x 0, impressão dos dois lados, para 

utilização dos participantes 

Novembro/2021 

 3.16 
CRACHÁ - Crachá medindo 15 x 10cm, 4/0 cores, em papel 

cuchê 180gr 

Novembro/2021 

 3.17 
TESOURA - Tesoura Multiuso Azul - 160n-8 1/2 Mundial 

Full/lâmina fabricadas em aço inox. 

Novembro/2021 

 3.18 
Linhas de costura - linhas de costura poliester 1500 Jardas - 

Branco – Círculo 

Novembro/2021 

 3.19 

Tecido tricoline liso - Varias cores 100% algodão 50cm x 

151,5mt (metro) 

Novembro/2021 

 3.20 
Tinta - Tinta para tecido acrilex fosca 250 ML (acrilex) Novembro/2021 

 3.21 
Resma de folha branca - Papel sulfite A4 GO Office Brance PCT 

500 FL -75g 

Novembro/2021 

 3.22 
Pincel - Kit com 13 pinceis artesanato chato 815 Cerda natural 

tigre 

Novembro/2021 

 3.23 
Agulha - Agulha para bordar tapestry corrente 10 unidade Novembro/2021 

 3.24 
Lápis - Caixa fechada de lápis preto Eco Leo e Leo 144 unidades Novembro/2021 

 3.25 
Algodão crú Novembro/2021 

 3.26 
  Linha para Bordar - Linha para bordar Ricamare VC 4000m de 

cores variadas. 

Novembro/2021 

 3.27 
Papel Carbono - Papel carbono preto 1000 unidades 14,8x21(a5) Novembro/2021 

 3.28 

Tachinha colorida Tipo redondo - Material plástico aço 

inoxidável. Dimensões: 2,5 cm x 0,8 cm Caixa com 50 tachinhas 

Cores: Sortido (verde, azul, vermelho, branco e amarelo) 

Novembro/2021 

 3.29 

ASSESSORIA CONTÁBIL - para suporte de projeto e 
normatização de prestação de contas, 
responsável pelo acompanhamento da movimentação contábil 

do projeto, não só da parte contábil, como também da fiscal, 

previdenciária e trabalhista, contribuindo para a eficácia na sua 

execução. 

Novembro/2021 

Meta 4 

4.1 
CAMISETA - Confecção de camisetas em tecido de malha fria em 
04 cores, com impressão de frases de impacto, para a equipe de 
trabalho e oficineiros 

Novembro/2021 

4.2 
IMPULSIONAMENTO DE REDES - Impulsionamento de 15 artes, 
em duas plataformas distintas, no valor de R$ 39,93 cada. 
 

Novembro/2021 



 

5. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS (Plano de Aplicação) 
 
O projeto não prevê Receitas 

 

5.1 Planilha Global 

Planilha Global 

Item Descrição 

Unidade 

de 

medida 

Qtde 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

Meta 1 - Pré-produção / Produção [as metas neste modelo são exemplificativas] 

1.1 

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - 

Profissional responsável pela elaboração dos contratos, 

solicitação e verificação dos documentos financeiros, 

pagamentos, elaboração dos relatórios financeiros e 

organização dos documentos no período na pré-produção, 

produção e pós-produção. 

Semana  8 
R$             

919,05 

 

 

R$ 7.352,40 

1.2 

PRODUÇÃO EXECUTIVA - Profissional responsável por 

todas as partes organizacionais, acompanhar o evento, 

desde o planejamento á prestação de conta. 

Monitoramento de todas as atividades envolvidas na pré-

produção, produção e pós-produção.. 

Semana 8 
R$ 

1.300,00 
R$ 10.400,00 

1.3 

 FOTOGRAFIA – 1 (um) Profissional responsável pelo 

processo de construção e registro das imagens de um 

vídeo, levando para a tela toda a atmosfera e a 

linguagem imaginadas na pré-produção, por meio de 

ferramentas técnicas como iluminação, filtros, lentes, 

movimentos de câmera, enquadramento, cor, exposição. 

Executará o trabalho também na pós-produção para 

elaborar o relatório fotográfico.  

Semanas 4 R$ 550,00 R$ 2.200,00 

1.4 

GESTÃO DE REDES SOCIAIS – Profissional responsável 

pela divulgação do evento nas redes sociais com produção 

de conteúdo, posts, fotos e afins e emissão dos relatórios 

estatísticos finais. Executará o trabalho na pré-produção, 

produção e pós-produção. 

Mês 2 
R$ 

1.000,00 
R$ 2.000,00 

 

1.5 

COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO - Contratação de (02) 

dois profissionais responsáveis por coordenar a produção 

do projeto, em sintonia com a Direção de Produção. 

acompanha a montagem das estruturas de som, luz, 

Semana 16 R$ 375,00 R$ 6.000,00 



andamento das oficinas, fornecedores e alinhar horários 

das prestações de serviço. Executará o trabalho na pré-

produção, produção e pós-produção. 

1.6 
ASSESSORIA DE IMPRENSA – Contratação de 
profissional responsável pelos releases, relacionamento 
com a imprensa e montagem do clipping. 

Mensal 2 
R$ 

2.150,00 

 

R$ 4.300,00 

 

1.7 
DIREÇÃO ARTÍSTICA - 02 profissionais responsáveis 
pelo desenvolvimento de conceitos para o evento, 
associando este às atrações e convidados. Coordenar, 
acompanhar, controlar e executar a programação. 

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

1.8 

COORDENADOR DE COMUNICAÇAO / WEB 
DESIGNER – Profissional responsáveis por planejar e 
desenvolver o plano de comunicação e divulgação 
durante todo o período de execução do projeto, 
utilizando principalmente as mídias digitais e mídia 
espontânea, objetivando propor ideias e desenvolver 
conteúdo institucional e responsável por toda a 
identidade visual do projeto. Executará o trabalho na pré-
produção, produção e pós-produção. 

Semana 8 R$ 270,00 R$ 2.160,00 

Total R$ 41.612,40 

  

Meta 2 Horas / Aula 

2.1 

Oficinas de Artesanato - Contratações de oficineiros 

cadastrados na Secretaria de Turismo para ministrar 

oficinas de artesanato, oficina Corte e costura. +B18:B19 Horas / 

Aula 22h 

R$                

141,73 

R$             

3.118,06 

2.3 

Oficinas de Artesanato - Contratações de oficineiros 

cadastrados na Secretaria de Turismo para ministrar 

oficinas de artesanato, Bordado. Horas / 

Aula 22h 

R$                

141,73 

R$             

3.118,06 

2.4 

Oficinas de Artesanato - Contratações de oficineiros 

cadastrados na Secretaria de Turismo para ministrar 

oficinas de artesanato, Pintura em tecido. 
Horas / 

Aula 22h 

R$                

141,73 

R$             

3.118,06 

2.5 

Oficinas de Artesanato - Contratações de oficineiros 

cadastrados na Secretaria de Turismo para ministrar 

oficinas de artesanato, Customização. 

Horas / 

Aula 22h 

R$                

141,73 

R$             

3.118,06 

2.6 
0ficina de História e Cultura - Com o historiador Maria de 

castro sobre a História de Planaltina com mestres. Horas / 

Aula 10h 

R$                

141,73 

R$             

1.417,30 



2.7 Oficina de Comercio Eletrônico com mestres. 
 Horas 

/Aula 10h 

R$             

141,73 

R$             

1.417,30 

2.8 Oficina Técnicas de venda com mestres. 
 Horas 

/Aula 10h 

R$             

141,73 

R$             

1.417,30 

• As oficinas práticas de corte e costura, bordado, pintura em tecido e customização terão uma carga 
horária de 22h cada oficina, uma vez que 12h serão cumpridas em sala de aula - distribuidas em duas 
aulas (de 3h cada) por turma - e as 10h restantes serão destinadas para monitoria e esclarecimento 

de dúvidas, ocorrendo no turno inverso ao horário da turma em questão; 

• As oficinas teóricas online de comércio eletrônico e técnicas de vendas terão uma carga horária de 
10h cada oficina, uma vez que 6h serão transmitidas em sala de aula com postagem no canal da OSC 
- distribuidas em três aulas (de 1h cada) por turma - e as 4h restantes serão destinadas para monitoria 

e esclarecimento de dúvidas, ocorrendo de forma remota no turno inverso ao horário da turma em 
questão; 

• A oficina teórica online de história e cultura terá uma carga horária de 10h, uma vez que 4h serão 
transmitidas em sala de aula com postagem no canal da OSC - distribuidas em duas aulas (de 1h 
cada) por turma - e as 6h restantes serão destinadas para monitoria e esclarecimento de dúvidas, 

ocorrendo de forma remota no turno inverso ao horário da turma em questão. 
 

Subtotal:     R$ 16.724,14 

 

Meta 3 - Locação de Equipamentos / Veículos / Imóveis / Custeio / Insumos 

3.1 

FORNECIMENTO DE BRUNCH – FORNECIMENTO DE 

BRUNCH – Direcionado para coquetel de abertura 

com 150 pessoas e encerramento do curso para 150 

pessoas. Cardápio mínimo: 4 variedades de 

salgados, mini-sanduíches, bolos, doces, frutas, etc. 

Bebidas: café, sucos e refrigerante, com todos os 

materiais necessários (pratos, copos, talheres, 

bandejas, guardanapos). Enceramento e entrega de 

certificados. Unidade 300 R$ 25,00 R$ 7.500,00 

3.2 

FORNECIMENTO DE KIT LANCHE - alimentação. 

Contendo 01 fruta (revestida com papel filme), 1 suco em 

embalagem longa vida, 1 barra de cereal, 1 chocolate, 1 

biscoito (tipo club social ou cream cracker). 
Unidade 740 R$ 9,00 R$ 6.660,00 

3.3 

ÁGUA MINERAL - Fornecimento de água mineral, garrafa 

de 500ml com gás e natural Unidade 700 R$ 0,73 R$ 511,00 

3.4 

CAPTAÇÃO DE IMAGEM - Locação de 2 (duas) câmeras 

FULL HD - fixa e móvel - para captação de imagens das 

atividades. Diária 18 R$ 223,00 R$ 4.014,00 



3.5 

OPERADOR DE CÂMERA - Contratação de 2 (dois) 

profissionais capacitados e com experiencia para operar 

os equipamentos de captação de imagem (câmeras full 

HD). Diária 18 R$ 250,00 R$ 4.500,00 

3.6 

EDITOR DE VIDEO - Profissional responsável pela 

edição, renderização e finalização dos produtos das 

oficinas de artesanato. 
Serviço 1 

R$ 

1.175,00 R$ 1.175,00 

3.7 

Locação de Espaço -  para realização das 
atividades, com 148 m², contendo  2 banheiros 
Jardim de Inverno 
1 sala de aula contendo mesas e cadeiras 
1 cozinha 
1 espaço com bancada, mesa e cadeiras. 
Comporta até 40 pessoas simultaneamente. Diária  60 R$ 36,66 R$ 2.199,60 

3.8 

Locação de máquina de costura - locação de 5 

máquinas de costuras por 16 dias. 2 - Maquina de 

Costura Industrial Reta, 1 - Máquina Costura 

Overlock Industrial, 1- Máquina de Costura Singer, 5 

-Máquina de costura Galoneira Industrial Diária 80 R$ 65,00 R$ 5.200,00 

3.9 

ILUMINAÇAO – Locação de equipamento de iluminação 

contendo: 3 refletores holofotes micro LED slim 200W e 2 

soft box. 
Diária 8 R$ 150,00 R$ 1.200,00 

3.10 

 

 

  

CRIAÇAO/PRODUÇAO DE VINHETA (ATÉ 45 SEG.) – 

Contratação de serviços profissionais de criação e 

produção de (02) dois teaser/vinheta: 

1 de apresentação do projeto com chamada de período de 

inscrição; 

1 com o apanhado dos melhores momentos do projeto, 

para divulgação final do trabalho; 

Divulgados em mídia espontânea em televisão e redes 

sociais. 

Serviço 

 

 

 

 

  

2 

 

 

 

 

  

R$ 836,67 

 

 

  

R$ 1.673,34 

 

 

  

3.11 

INTÉRPRETE DE LIBRAS: Responsável por ajudar na 

comunicação entre pessoas ouvintes e com deficiência 

auditiva, ou entre surdos, por meio da Língua Brasileira de 

Sinais e a língua oral corrente, o português. Horas 10 R$ 219,26 R$ 2.192,60 

3.12 

ÁLCOOL GEL 70% – Aquisição de Álcool em Gel 70% 500 

ml  Unidade 10 R$ 5,80 R$ 58,00 

3.13 COMBUSTIVEL – Para deslocamento da equipe de 

produção e coordenação (400 Litros) Litros 400 R$ 7,59 R$ 3.036,00 



3.14 

MÁSCARA DESCARTAVEL - Aquisição de máscaras de 

proteção facial com elástico duplo ou triplo, confeccionada 

em TNT, contém chip nasal e elementos filtrantes. Para a 

proteção da equipe de produção e técnica. Caixa 6 R$ 45,90 R$ 275,40 

3.15 

Caneca de polímero personalizada com marca do projeto, 

cores 1 x 0, impressão dos dois lados, para utilização dos 

participantes Unidade 100 R$ 10,25 R$ 1.025,00 

3.16 
Crachá medindo 15 x 10cm, 4/0 cores, em papel cuchê 

180gr Unidade 60 R$ 1,49 R$ 89,40 

3.17 
Tesoura - Tesoura Multiuso Azul - 160n-8 1/2 Mundial 

Full/lâminas fabricadas em aço inox. 

Unidade 

90 R$ 14,00 R$ 1.260,00 

3.18 
Linhas de costura - linhas de costura poliéster 1500 

Jardas - Branco – Círculo 

Unidade 

20 R$ 6,90 R$ 138,00 

3.19 
Tecido tricoline liso - Várias cores 100% algodão 50cm 

x 151,5mt (metro) 

Metro 

20 R$ 19,00 R$ 380,00 

3.20 Tinta - Tinta para tecido acrilex fosca 250 ML (acrilex)  
Unidade 

20 R$ 17,50 R$ 350,00 

3.21 

Resma de folha branca - Papel sulfite A4 GO Office 

Brance PCT 500 FL -75g 

Unidade 
6 R$ 19,30 R$ 115,80 

3.22 

Pincel - Kit com 13 pinceis artesanato chato 815 Cerda 

natural tigre  

Unidade / 

KIT 8 R$ 32,70 R$ 261,60 

3.23 Agulha - Agulha para bordar tapestry corrente 10 unidade  Unidade 60 R$ 9,05 R$ 543,00 

3.24 
Lápis - Caixa fechada de lápis preto Eco Leo e Leo 144 

unidades 

Unidade/ 

Caixa 2 R$ 55,00 R$ 110,00 

3.25 Algodão cru Metro 120 R$ 10,00 R$ 1.200,00 

3.26 
Linha para Bordar - Linha para bordar Ricamare VC 

4000m de cores variadas. 

Unidade 
50 R$ 11,50 

R$ 575,00 

3.27 
Papel Carbono - Papel carbono preto 1000 unidades 

14,8x21(a5) 

Unidade/ 

Resma 
3 R$ 28,68 

R$ 86,04 

3.28 

Tachinha colorida Tipo redondo Material - Plástico+aço 

inoxidável. Dimensões: 2,5 cm x 0,8 cm Caixa com 50 

tachinhas Cores: Sortido (verde, azul, vermelho, branco e 

amarelo) 

Unidade/ 

Caixa 

 

 

3 

 

 

R$ 20,00 R$ 60,00 

3.29 

ASSESSORIA CONTÁBIL para suporte de projeto e 

normatização de prestação de contas, responsável pelo 

acompanhamento da movimentação contábil do projeto, 

não só da parte contábil, como também da fiscal, 

previdenciária e trabalhista, contribuindo para a eficácia na 

sua execução. Mês 2 

R$ 

1.000,00 R$ 2.000,00 



        Subtotal:    R$ 48.388,78 

Meta 4 – Divulgação 

4.1 

CAMISETA - Confecção de camisetas em tecido de malha 

fria em 02 cores, com impressão de frases de impacto, 

para a equipe de trabalho e oficineiros 
Unidade 100 R$ 19,23 R$ 1.923,00 

4.2 

IMPULSIONAMENTO DE REDES - Impulsionamento de 

15 artes, em duas plataformas distintas, no valor de R$ 

39,93 cada. Serviço 15 

 R$                  

39,93  

R$ 598,95 

Subtotal:   R$ 2.521,95 

Total:  R$ 109.247,27 

6. DECLARAÇÕES 

 6.1 Declaração Unificada 

DECLARAÇÃO UNIFICADA 

Eu, Renata de Melo Monteiro e Silva, inscrito no RG 1.297.515/SSP-DF sob o nº e CPF nº 635.421.101-91, na 
qualidade de presidente do INSTITUTO ENTRE NÓS, CNPJ: 32.005.699/0001-79, declaro, para os devidos fins e sob 
as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

  

3 ( 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; 

4 ( 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; 

5 ( 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; 

6 (  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; 

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

8 ( x  ) A referida entidade não remunera nenhum servidor ou empregado público ativo, inativo e pensionista 
(incluindo cargos comissionados, funções de confiança e cargos públicos) independentemente 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; 

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



10 ( 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. 

11 ( 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; 

12 ( 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. 

 

Brasília, 18/11/2021 

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

Renata de Melo Monteiro e Silva 
CPF:  635.421.101-91 

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 se refere 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, 18/11/2021 



 

_________________________________________ 

Renata de Melo Monteiro e Silva  

CPF: 635.421.101-91 
 

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, 18/11/2021 

 

_________________________________ 

Renata de Melo Monteiro e Silva 

 

7. APROVAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO/SECRETÁRIO ADJUNTO 

 

Aprovo o presente Plano de Trabalho 

 

Brasília-DF, 18 / novembro /2021  

 

 

 

_______________________________ 

ASSINATURA 

 

  

 


