
       ANEXO I 

  

PLANO DE TRABALHO 

Razão Social: Associação Cultura Candanga 

CNPJ: 19.328.237/0001-24 

Endereço: QI 22 conjunto U casa 15 

Cidade: Brasília Bairro: Guará I UF: DF CEP: 71.015-218 

Telefone (DDD): (61) 97400-7448 Telefone (DDD): (61) 97818-9258 

E-mail da OSC: culturacandangadf@gmail.com 
Site da OSC: 
https://culturacandanga.com.br  

Representante Legal (Dirigente): Carla Maria Paes Landim Ramos 

Cargo do Representante Legal: Presidente 

CPF: 012.847.511-04 

RG/Órgão Expedidor: 2685579 SSP/DF 

  

Endereço do Representante Legal: QI 22 conjunto U casa 15 – Guará I – CEP 71.015-218 

  

Telefone (DDD):  Telefone (DDD): (61) 97400-7448 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Alexandre Pereira Rangel 

Função na parceria: Coordenador Administrativo 

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR: 1.332.056 - SSP/DF CPF: 583.659.071-00 

Telefone (DDD): Telefone (DDD): 61 998112-2472 

E-mail do Responsável: alexandre@tupac.bsb.br  

  

1.1 DADOS DO PROJETO 

Título do Projeto: Natal Encantado - Sou Mais Brazlândia 

Valor do Projeto: R$ 399.946,28 

Local de realização: Praça central e entrada da cidade em Brazlândia 

Período de Execução:  Início: 17/12/2021 Término: 30/01/2022 

Enquadramento: Diagnóstico (   )    Estruturação de Destino (   )  Qualificação/Sensibilização (   )  

Promoção e/ou Apoio Comercialização ( x )  Artesanato ( x )  Tecnologia Turística (  ) Pesquisa relacionada 

ao Turismo (   )                      

Valor total do projeto R$ 399.946,28 (trezentos e noventa e nove mil, novecentos e quarenta e seis reais 

e vinte e oito centavos) 

Previsão de Atendimento: 100 comerciantes locais 

Previsão de público direto: 10 mil pessoas 

Previsão de Beneficiários direto e indireto: 100 comerciantes locais pessoas diretamente e indiretamente 

100 mil pela comunicação 

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

A Cultura Candanga foi criada em 2013 com o intuito de fortalecer, promover, apoiar, preservar 

e divulgar a cultura popular brasileira. São inúmeros projetos realizados, divulgados, produzidos 

e apoiados pela associação. Entre eles, destacam-se o Mostra Cultura Candanga, Brasília tem 
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Cultura Popular, Festival Mestres de Circo, Grupo Cultural Pé de Cerrado, projetos para 

valorização da cultura indígena, resgate de saberes ancestrais na moda e Cordel para Crianças. 

Todos eles unem cultura e educação.  

MOSTRA CULTURA CANDANGA:  

Inspirados pela riqueza e diversidade cultural que é encontrada na capital, que recebe influências 

de todas as regiões do Brasil, construindo um cenário cultural único, a Mostra Cultura Candanga 

tem o objetivo de valorizar grupos de cultura popular locais, mestres do DF e de proporcionar 

intercâmbio e trocas com grupos e mestres de fora de Brasília, possibilitando trocas que fazem 

esses grupos circularem pelo Brasil. A primeira edição foi feita sem nenhum patrocínio ou 

apoio, mas a segunda edição já tem garantido apoio do Fundo de Apoio à Cultura e de coletivos 

da cidade.  

BRASÍLIA TEM CULTURA POPULAR - Site Cultura Candanga  

Mapeamento de grupos, eventos e espaços destinados à cultura popular do DF, publicado em 

formato de site para ampliar o acesso à pesquisa. A plataforma tem design contemporâneo e é de 

fácil navegação. A ideia é que a comunidade conheça melhor esses grupos e que participe dos 

eventos. A plataforma também serve de intercâmbio entre os grupos, mestres e produtores 

culturais de todo o Brasil, além de ser uma ferramenta de pesquisa muito útil para ser utilizada 

em escolas.  

FESTIVAL MESTRES DE CIRCO  

O Festival Mestres de Circo é um dos principais festivais circo do DF e teve lotação esgotada 

em todas as edições. Conta com a participação de grupos locais e consagrados nacional e 

internacionalmente. Ele acontece anualmente e reúne pessoas de variadas classes e idades.  

PROJETO CORDEL PARA CRIANÇAS  

O projeto Cordel para Criança é realizado pelo Grupo Depois das Cinco há quase 10 anos. Em 

2019 o projeto conta com a parceria da Associação Cultura Candanga, que tem levado o 

espetáculo para escolas rurais do DF. O projeto é apresentação com música e teatro, todo em 

versos de cordel. As crianças embarcam numa viagem cultural por lendas brasileira a partir da 

literatura de cordel. Elas também recebem folhetos com as histórias para levar pra casa. 

PROJETOS PARA VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA INDÍGENA.  

O projeto Curumins promove intercâmbio entre as escolas do DF e o grupo Walê Fulniô, com 

uma proposta pedagógica diferenciada, em que a história é contada presencialmente às crianças 

pelos próprios indígenas. Elas também conhecem músicas, rituais, costumes, artesanatos e fazem 

perguntas ao grupo. O projeto foi reconhecido pela Secretaria de Educação, em 2019, como uma 



das ações mais importantes do DF na promoção à diversidade em ambiente escolar.  

RESGATE DE SABERES ANCESTRAIS NA MODA  

A Cultura Candanga produz projetos da empresa Mattricaria, que trabalha com corantes 

naturais. A proposta resgata saberes ancestrais de extração de cores das plantas, com a missão de 

conscientizar sobre moda e sustentabilidade, área de atuação que a executara das oficinas de 

tingimento natural é mestre pela London College of Fashion (Inglaterra). As oficinas de 2019 

contaram com intérprete em LIBRAS e apoio a pessoas com mobilidade reduzida. 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

O projeto para a realização Natal Encantado - Sou Mais Brazlândia, oferecerá para a cidade a 

montagem de iluminação de Natal, com atividades natalinas e feira de artesanato local, ambas 

ações contribuirá diretamente com o desenvolvimento do comercio local, bem como a 

promoção turística da de Brazlândia.  

A iluminação natalina será realizada dos dias 19 de dezembro a 14 de janeiro na praça central 

da cidade, além da iluminação será realizada 9 dias de atividades natalinas, compostas de 

apresentações artísticas e feira de artesanato local. 

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

Realização do Natal Encantado – Sou Mais Brazlândia, por meio da montagem de iluminação de 

Natal e 9 dias de atividades natalinas, compostas de apresentação artística, feira de artesanato, 

potencializando a economia local e o turismo. 

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 cidade de Brazlândia é o maior polo de eventos e festas tradicionais do DF, sendo este setor 

um dos principais fatores de desenvolvimento da economia local e fonte de fortalecimento da 

cadeia do turismo. 

O projeto para a realização o Natal Encantando será mais um investimento para a consolidação 

de Brazlândia como cidade polo na realização de eventos tradicionais, contribuindo com o 

desenvolvimento do comercio local, e projetando a cidade turisticamente. 

As ações serão realizadas no cartão posta da cidade, na praça do lago, a iluminação de Natal que 



será montada vai decorar este importante ponto turístico, a realização de 9 dias de atividades 

natalinas com feira de artesanato, fechará o ciclo entregando de presente para a cidade um Natal 

encantado. O projeto ofecerá apresentações artistas local e regional e espaço de feira para 

exposição de artesanato local. 

2.3 CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA 

A cidade de Brazlândia possui atualmente uma população de 54 mil habitantes, dos quais em 

torno de 50% vivem na área rural. A cidade é polo de festas tradicionais como a do divino, 

Natal, Morango, Goiaba e Via Sacra, 

Brazlândia tem certa de 2 mil empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos 

setores econômicos, fazendo da cidade com uma boa estrutura comercial, com grande potencial 

para crescimento e fortalecimento da economia local. 

A promoção de evento com o projeto do Natal, contribui diretamente com o ciclo de 

fortalecimento e crescimento da economia local, considerando a tradição da cidade como polo 

de festas tradicionais.  

2.4 ORIGEM DO ORÇAMENTO PARA A DESPESA 

 Emenda parlamentar deputado Iolando Almeira 

2.5 OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL: 

Realizar o Natal Encantado – Sou Mais Brazlândia por meio da montagem da iluminação de 

Natal e promoção de atividades natalinas na praça do lago, potencializando a economia local e o 

turismo da cidade. 

OJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 - Implementar e instalar a iluminação de Natal; 

- Fomentar o Turismo de eventos tradicionais de Brazlândia; 

- Fortalecer a economia local e a promoção turística da cidade; 

- Articular a organização de espaço variado de gastronomia; 

 2.6 METAS 

2.6.1 METAS QUANTITATIVAS 

 - Realização do Natal Encantado – Sou Mais Brazlândia com a montagem da iluminação de Natal, 9 dias de 



atividades natalinas com artesanato. 

- Fortalecimento das festas tradicionais da cidade, 

- Geração de emprego e renda para 100 estabelecimentos do comercio local. 

2.6.2 METAS QUALITATIVAS 

- Promoção do Turismo de eventos, por meio da realização do Natal Encantado – Sou Mais Brazlândia; 

- Geração de emprego e renda incentivando o desenvolvimento econômico da cidade; 

- Fortalecimento do comercio local, por meio da iluminação e atividades natalinas. 

2.7 INDICADORES DE MONITORAMENTO 

Metas Indicadores de Monitoramento 
Parâmetro(s) para aferição de 

cumprimento 

Realização do projeto natal 

encantado na cidade de 

Brazlândia, por meio da instalação 

de iluminação temática com 

realização de atividades natalinas.  

 - Contratação dos recursos 

humanos do projeto, composto de 

coordenação geral, financeira, 

produção executiva e assistente de 

produção 

- Montagem da iluminação de 

Natal na praça do lago 

 - Realização de 9 dias de 

atividades natalinas com 

apresentação artísticas e feiras de 

artesanato. 

 

 - Clipping de Imprensa 

- Relatório de redes sociais 

- Registro fotográfico 

- Registro de vídeos 

- Notas fiscais e pagamentos 

 

 2.8 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS E DE 

CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADAS 

Pré-Produção - 17/12/2021 

❖ Contratação do RH e serviços de comunicação; 

❖ Elaboração da identidade visual do projeto; 

❖ Montagem da iluminação de Natal 

❖ Contratação de artistas 

❖ Divulgação da programação natalina 

 



Produção 18/12/2021 a 14/01/2022  

❖ Intensificação da divulgação do projeto 

❖ Lançamento do projeto Natal Encantado - Sou Mais Brazlândia – 19/12/2021 

❖ realização dos shows dos artistas locais e convidados em 9 dias de atividades natalinas 

Desmontagem da iluminação natalina 15 e 16/01/2022  

Atividade: Desmontagem das estruturas do evento, bem como limpeza e recolhimento do lixo.  

 

Pós-produção - 17/01/2022 a 30/01/2022 

❖ Organização do material de registro do evento;  

❖ Finalização dos relatórios de execução;  

❖ Finalização e lançamento do clipping; 

❖ Avaliação dos resultados alcançados com a execução do projeto;  

❖ Relatórios e formulários de prestação de contas final. 

 

Cuidados com a Covid-19 e Legislação 

As atividades natalinas serão organizadas seguindo as orientações do GDF nos cuidados com a prevenção 

do Covid visando garantir o distanciamento social, uso de máscaras e álcool em gel para as equipes de 

trabalho. 

 

Material permanente produzido 

O projeto vai adquirir os materiais para produzir as estruturas de Natal, construindo arvore de natal, portal, 

trenó, sinos. Todo o material adquirido e produzido será repassado a Secretaria de Turismo após o 

encerramento do projeto conforme prevê a legislação. 

2.9 RESULTADOS ESPERADOS 

❖ Geração de renda e trabalho no comercio local; 

❖ Realização do Natal Encantado – Sou Mais Brazlândia tendo envolvido diretamente um 

público de 10 mil pessoas. 

❖ Fortalecimento do Turismo de Eventos Tradicionais de Brazlândia; 

❖ Realização de 9 dias de atividades. 

2.10 PROGRAMAÇÃO DETALHADA DO EVENTO 

Programação Data 

 

20h – Lançamento do Natal Encantado – Sou Mais Brazlândia 

 

19 de dezembro de 

2021 (domingo) 



 14h – feira de artesanato local 

 20h – apresentação - artista local 1 

20h30 – apresentação – artista local 2  

23 de dezembro de 

2021 (quinta-feira) 

 14h – feira de artesanato local 

 20h – apresentação - artista local 1 

20h30 – apresentação – artista local 2  

24 de dezembro de 

2021 (sexta-feira) 

14h – feira de artesanato local 

 20h – apresentação - artista local 1 

20h30 – apresentação – artista local 2 

25 de dezembro de 

2021 (sábado) 

14h – feira de artesanato local 

 20h – apresentação - artista local 1 

20h30 – apresentação – artista local 2 

26 de dezembro de 

2021 (domingo) 

14h – feira de artesanato local 

 20h – apresentação - artista local 1 

20h30 – apresentação – artista local 2 

27 de dezembro de 

2021 (segunda-feira) 

14h – feira de artesanato local 

 20h – apresentação - artista local 1 

20h30 – apresentação – artista local 2 

28 de dezembro de 

2021 (terça-feira) 

14h – feira de artesanato local 

 20h – apresentação - artista local 1 

20h30 – apresentação – artista local 2 

29 de dezembro de 

2021 (quarta-feira) 

14h – feira de artesanato local 

 20h – apresentação - artista local 1 

20h30 – apresentação – artista local 2 

30 de dezembro de 

2022 (quinta-feira) 

19h – feira de artesanato local 

 20h – apresentação - artista local 1 

20h30 – apresentação – artista local 2 

31 de dezembro de 

2022 (sexta-feira) 

2.11 CROQUI DO EVENTO (se houver) 

  

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Cronograma de Execução 

Metas Fase / Descrição Valor Duração 



Etapa Início Término 

Meta 1 

1.1 
Recursos Humanos de Produção 

e Gestão de todo o Projeto 
 R$ 20.700,00 17/12/2021 30/01/2022 

1.2 
Serviço de Comunicação e 

Divulgação 
 R$ 8.742,28 17/12/2021 15/01/2022 

1.3 

Locação, instalação e 

manutenção de produtos de 

iluminação natalina 

 R$ 100.000,00 17/12/2021 14/01/2022 

1.4 

Locação de equipamentos e 

Estrutura para realização de 3 

atividades natalinas 

 R$ 252.504,00 17/12/2021 31/12/2022 

1.5 Serviço Artísticos  R$ 18.000,00 24/12/2021 31/12/2021 

4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Cronograma de Desembolso 

Meta 
Etapa/Fas

e 
Especificação Mês 

Meta 1 

1.1 Recursos Humanos de Produção e Gestão de todo o Projeto Dezembro 

1.2 Serviço de Comunicação e Divulgação Dezembro 

1.3 
Locação, instalação e manutenção de produtos de iluminação 

natalina 
Dezembro 

1.4 Serviço Artísticos Dezembro 

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

5.1 Planilha Global 

5.2 Planilha Termo de Fomento 

PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

Item Descrição 
Unidade de 

Medida 
Quantidade 

 Valor 
Unitário  

 Valor Total  

Meta 1 - realização do projeto natal encantado na cidade de Brazlândia, por meio da instalação de iluminação temática 
com realização de atividades natalinas. 

Etapa 1.1 - Recursos Humanos de Produção e Gestão de todo o Projeto 

1.1.1 

COORDENAÇÃO FINANCEIRA - direcionamento do projeto 
acompanhando de contratações, pagamentos, emissão de 
notas e prestação de contas.  (carga horária média de 20 
horas a 30 horas semanais) 

SEMANA 5      1.230,00         6.150,00  



1.1.2 

COORDENADOR GERAL – Prestação de serviço de 
profissional qualificado, com experiência comprovada de 
no mínimo 2 (dois) anos em produção cultural/de eventos, 
para atuar com atribuições de coordenar a execução das 
atividades de toda equipe e controle de produção geral 
das atividades do evento, gerenciamento de todas as 
etapas de produção e seus respectivos cronogramas, 
envolvendo verificação de todas as instalações – atuar 
durante a pré-produção, produção e execução dos shows. 
Responsável pelo Produtor de Eventos. Outras atividades 
pertinentes: Coordenação geral das tarefas operacionais; 
Comunicação e contato permanente com o contratante; 
Participação nas reuniões internas e externas; Elaboração 
de cronogramas gerais (montagem/desmontagem, 
abastecimento, trabalho das equipes, relatoria, serviços 
de registros, logística inicial, etc)  (carga horária média de 
20 horas a 30 horas semanais) 

SEMANA 5      1.450,00         7.250,00  

1.1.3 

PRODUÇÃO EXECUTIVA - Prestação de serviços de 
profissional qualificado, com experiência comprovada de 
no mínimo 2 (dois) anos em produção cultural/de eventos, 
c, para atuar como responsável por todas as partes 
organizacionais e administrativas, e por todas as etapas 
relacionadas ao evento, desde o planejamento à 
prestação de contas, passando pela montagem e 
execução do evento. Deve ter conhecimento sobre 
infraestrutura de eventos de pequeno, médio e grande 
portes, sobre estruturas necessárias, sobre organização de 
fornecedores, funcionários e voluntários; sobre 
elaboração e controle de cronogramas; dinâmica de 
trabalho em bastidores; quadro de equipes de apoios, de 
técnicos e artísticas; monitoramento de todas as 
atividades envolvidas na pré e produção. (carga horária 
média de 20 horas a 30 horas semanais) 

SEMANA 4      1.450,00         5.800,00  

1.1.4 

ASSISTENTE DE PRODUÇÃO - profissional com 
experiencias comprovada em assistência de produção 
cultural, acompanhamento de montagem de eventos, 
logística de artistas, realização da programação cultural. - 
2 profissionais 

SEMANA 2          750,00         1.500,00  

SUB-TOTAL >>>>>    20.700,00  

Etapa 1.2 - Serviço de Comunicação e Divulgação 

1.2.1 

ASSESSORIA DE IMPRENSA - Profissional responsável para 
divulgar a decoração e atividades natalinas, valorizando e 
potencializando o comercio local. Período de contratação 
de 1 mês, incluindo o período para elaboração de 
relatório de imprensa e clipping com o resultado da 
assessoria de imprensa 

MÊS 1      2.500,00         2.500,00  

1.2.2 
FOTOGRÁFO - Responsável por efetuar o registro 
fotográfico das ações do projeto  

DIARIA 5          260,00         1.300,00  

1.2.3 
DESIGNER - Profissional responsável pela identidade visual 
do projeto e pelas peças que serão desenvolvidas nas 
redes sociais e peças off line. 

SERVIÇO 1      3.500,00         3.500,00  

1.2.4 

BANNER: Confecção e instalação de testeira em lona de 
PVC, branco fosco, 380g, impressão digital e alta 
qualidade de acabamento gráfico, até 4/0 cores, com 
acabamento definido pelo contratante 

M2 42            34,34         1.442,28  

SUB-TOTAL         8.742,28  

 Etapa 1.3 - locação, instalação e manutenção de produtos de iluminação natalina 



1.3.1 

PRESEPIO - (bens produzidos) o bem: produção e 
montagem de presépio de figura luminosa bidimensional 
com desenho em formato de presépio, medindo 
aproximadamente 4,00m de altura x 8,00 de largura. 
composição:  estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de 
polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente 
a exposição às intempéries. Aplicação de mangueira 
luminosa de LED nas cores azul, cristal, verde, vermelha 
em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 
1330 lúmens por metro, com consumo aproximado de 
3Wpor metro, de tensão de 220v, e grau de proteção IP66 
(próprio para ambientes externos), vida útil de 40.000 
horas. Mão de obra/serviço necessária: serralheiro, 
eletricista, montador, transporte e manutenção. 

bem/serviço 1    25.000,00       25.000,00  

1.3.2 

TRENÓ DO PAPAI NOEL - (bens produzidos) o bem: figura 
luminosa bidimensional com desenho em formato de 
trenó do Papai Noel com renas, medindo 
aproximadamente 4,00m de altura x 8,00 de largura, 
composição: produzido em estrutura de barra chata de 
1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção 
anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. 
Aplicação de mangueira luminosa de LED nas cores 
branca, cristal e vermelha em PVC flexível extrusado, de 
13,00mm de diâmetro, com 1330 lúmens pormetro, com 
consumo aproximado de 3W por metro, de tensão de 
220v, e grau de proteção IP66 (próprio para ambientes 
externos), vida útil de 40.000 horas. Mão de obra/serviço 
necessária: serralheiro, eletricista, montador, transporte e 
manutenção. 

bem/serviço 1    27.000,00       27.000,00  

1.3.3 

ÁRVORE ESTRELADA 3D - (bens produzidos) o bem:  
árvore natalina de estrelas medindo aproximadamente 
5,76m de altura x 2,1m de diâmetro, composição: 
produzida em estrutura de metalon 20,00mm x 20,00mm 
e de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com 
proteção anticorrosiva resistente a exposição às 
intempéries. Aplicação de mangueira luminosa de LED nas 
cores azul e branca em PVC flexível extrusado, de 
13,00mm de diâmetro, com 1330 lúmens por metro, com 
consumo aproximado de 3W por metro, de tensão de 
220v, e grau de proteção IP66 (próprio para ambientes 
externos), vida útil de 40.000 horas. Aplicação de 100 
lâmpadas estroboscópicas de LED na cor branca 6w 
outdoor com grau de proteção IP66 e potência de tensão 
220V. Mão de obra/serviço necessária: serralheiro, 
eletricista, montador, transporte e manutenção. 

bem/serviço 1    30.000,00       30.000,00  



1.3.4 

FELIZ 2022 COM SINOS - (bens produzidos) o bem:  figura 
luminosa bidimensional com desenho em formato de sino, 
medindo aproximadamente 4,50m de altura x 6,00M de 
largura, composição: produzido em estrutura de barra 
chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção 
anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. 
Aplicação de mangueira luminosa de LED nas cores 
branca, cristal, verde e vermelha em PVC flexível 
extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 1330 lúmens 
por metro, com consumo aproximado de 3W por metro, 
de tensão de 220v, e grau de proteção IP66 (próprio para 
ambientes externos), vida útil de 40.000 horas. 
Preenchido com micro lâmpadas de LED na cor vermelha, 
10 metros de extensão cada cordão de micro lâmpadas 
com tensão 220V, micro lâmpadas de LED de5mm, fios e 
acabamento na cor vermelha, 100 micro lâmpadas em 
cada cordão, ou seja, 1000 metros lineares de cordão.  
Mão de obra/serviço necessária: serralheiro, eletricista, 
montador, transporte e manutenção. 

bem/serviço 1    17.000,00       17.000,00  

1.3.5 

MICRO LÂMPADAS INCANDESCENTES - aquisição de 
micro lâmpadas incandescentes para decoração dos 
caules das árvores, 10 metros de extensão cada cordão de 
micro lâmpadas com tensão 220V, micro lâmpadas 
incandescentes de 5mm, fios e acabamento na cor verde, 
100 micro lâmpadas em cada cordão, ou seja, 1000 
metros lineares de cordão.  (locação incluído frete, 
montagem, desmontagem e manutenção durante os 20 
dias) 

unidade 100            10,00         1.000,00  

SUB-TOTAL   100.000,00  

 Etapa 1.3 - Locação de equipamentos e Estrutura para realização de atividades natalinas do dia 23 a 31 de 
dezembro 

1.3.1 

SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE SISTEMA 
DE P.A. - sonorização de médio porte com mesa e 
equipamentos para apresentação artísticas 

diária 9      3.000,00       27.000,00  

1.3.2 
PALCO 10 X 08 SEM COBERTURA, - estrutura metáliza 
com gride para fixação de jogo de luz. 

diária 9      2.500,00       22.500,00  

1.3.3 

ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE  
- 4 Movings Head Clay Paky Mythos; 
- 6 Movings Head Robe Robin Led 600 Wash; 
 - 12 Par Led Mslight Rgbwa-uv; 
- 4 ribaltas DTS RGBW 
  - 4 refletores Elipsoidais 
 - 6 refletores led Wash SGM P5; 
- Cabeamento geral 
 - 12 canais de dimmer rack CITronics  

diária 9      2.100,00       18.900,00  

1.3.4 

GERADOR SINGULAR DE 120 KVA - Com potência máxima 
em regime de trabalho de 120 KVA´s - com combustível, 
operador e cabos elétricos para ligação até 50mt do local 
do evento, período de funcionamento de no máximo 12h. 
- Nota: Unidade de medida (Diária de 12h).   

diária 9      1.400,00       12.600,00  



1.3.4 

GALPAO 18X40 - Cobertura de 18 m de largura por 40 m 
de comprimento com 8 m de altura e com queda para 3,5 
m nas laterais. Montado em estrutura alumínio, composto 
por 06 módulos de 10 m de comprimento, inter-travados 
por cinco vigas de ligação, formando uma cobertura tipo 
Galpão. Estrutura estiada e fixada a pinos fincados ao 
chão com 60cm estanhados com cabos de aço 5/8. 
Cobertura em lona black and grey anti-chama e antifungo 
e com reforço em cintas nylon catracas e fechamos 
laterais, com vão livre), Iluminação adequada para todo 
espaço, instalação elétrica completa ligada a painéis de 
proteção (disjuntores), cabeamento tipo PP, incluindo até 
01 tomada monofásicas 220v para cada 4m² de galpão 
contratado. Montagem, desmontagem e aterramento 
incluídos na locação. 

M2/diária 6.480            22,00     142.560,00  

1.3.4 

PAINEL DE LED 4X2 - com equipamento para transmissão 
simultânea com no mínimo duas câmeras - Características 
dos painéis OUTDOOR: Painéis de LED modular com 
gabinetes slim fabricados em liga de alumínio e com peso 
inferior a 18 Kg/gabinete, placas com medidas de 
0,768x0,768 – fator de proteção: IP65 Frontal e Traseiro. –
painéis tipo SMD (3 em 1) ou RGB, com resolução (dot 
pitch) entre 2.6mm e 9mm real, taxa de refresh rate de no 
máximo 2500Hz, temperatura de cor entre 5.000°K 
9.000°K, ângulo de visão mínimo de 140° graus e brilho de 
6.000 cd/m², painéis dotados de sistema de hanging 
(sustentação) compostos de bumper e hastes verticais em 
alumínio com resistência mecânica a tração de no mínimo 
260Mpa, com encaixes macho e fêmea compartilhado em 
linhas verticais, com capacidade de sustentar em cada 
apoio até 500 kgf.Equipe de Montagem e Operação – LED 

M2/diária 72          227,00       16.344,00  

1.3.4 

CAMARIN 5X5 - composto de piso elevado em madeira, 
com carpete, paredes com painés ts dupla face branco 
com 4mm de espessura, emoldurados com perfis 
octagonais, cobertura em pergolato de alumínio 
anodizado, testeira na parte frontal do estande para 
aplicação de vinil adesivo, instalação elétrica com 
lâmpadas de 100 watts, arandela e interruptor em 
quantidades suficientes. 

M2/diária 225            36,00         8.100,00  

1.3.5 

COBERTURA COM TENDA 10 X 10m - Com Cobertura - 
Tenda tipo  
piramidal com armação em ferro tubular galvanizado e 
revestida em lona de PVC Branca anti-chama (01 tendas X 
09 diárias) 

diária 9          500,00         4.500,00  

19  252.504,00  

 Etapa 1.4 - Serviço Artisticos 

1.4.1 

CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS - contratação de artista 
popular para animação da feira (palalhaços, malabaristas, 
artistas fantasiados de personagens, musicos) 

CACHÊ 18      1.000,00       18.000,00  

SUB-TOTAL     18.000,00  

      

TOTAL TERMO DE FOMENTO  399.946,28  

5.3 Previsão de Receitas 

PREVISÃO DE RECEITAS 

QTD. Nome Receitas 

1  Emenda Parlamentar Deputado Iolando Almeida R$ 400.000,00 



Total R$ 400.000,00 

 6. DECLARAÇÕES 

6.1 Declaração Unificada 

DECLARAÇÃO UNIFICADA 

Eu, CARLA MARIA PAES LANDIM RAMOS inscrito no RG nº 2.685.579 SSP/DF e CPF nº 012.847.511-04, na 
qualidade de presidente da ASSOCIAÇÃO CULTURA CANDANGA, CNPJ: 19.328.237/0001-24, declaro, para 
os devidos fins e sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. (  x ) A referida entidade e os seus dirigentes estão cientes da Lei Federal n° 6.496/1977, que 
institui a “Anotação de Responsabilidade Técnica - ART”; da Resolução do CONFEA nº 1.025, de 30 de 
outubro de 2009, que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico 



Profissional fixando os procedimentos necessários ao registro, baixa, cancelamento e anulação da 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, ao registro do atestado emitido por pessoa física e jurídica 
contratante e à emissão da Certidão de Acervo Técnico – CAT; e da Lei Distrital nº 5.281/2013, que dispõe 
sobre o licenciamento para a realização de eventos. Diante disto, DECLARO que, atenderemos as 
legislações vigentes e observaremos às disposições do Código de Edificações do Distrito Federal. 

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

  

Brasília, 10 de dezembro de 2021 

  

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

CARLA MARIA PAES LANDIM RAMOS 

CPF 012.847.511-04 

  

  

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. 

  

Brasília, 10 de dezembro de 2021 

  

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

ASSOCIAÇÃO CULTURA CANDANGA 



CARLA MARIA PAES LANDIM RAMOS  
CPF 012.847.511-04  

  

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, 10/12/2021 

  

 

CARLA MARIA PAES LANDIM RAMOS 

  

7. APROVAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO/SECRETÁRIO ADJUNTO 

  

Aprovo o presente Plano de Trabalho 

  

Brasília-DF,_____/_____/2018 

  

_______________________________ 

   ASSINATURA 

  


