
 
 

        

ANEXO I 

  

PLANO DE TRABALHO 

Razão Social: CLUBE DO CHORO DE BRASÍLIA 

CNPJ: 00.507.103/0001-42 

Endereço: Setor de Divulgação Cultural, Bloco G, Eixo Monumental 

Cidade: Brasília Bairro: Plano Piloto UF: DF CEP: 70.070-350 

Telefone (DDD): 61 3225-1199 Telefone (DDD): 61 99868-2012 

E-mail da OSC: clubedochoro.bsb@gmail.com 
Site da OSC: 
https://clubedochoro.com.br/ 

Representante Legal (Dirigente): HENRIQUE LIMA SANTOS FILHO 

Cargo do Representante Legal: PRESIDENTE 

CPF: 144.750.301-53 

 

RG/ Órgão Expedidor: 273863 SSP/ DF 

  

Endereço do Representante Legal: SQN 309, Bloco N, apto. 102, Asa Norte 

CEP: 70.755140 

Brasília (DF) 
  

Telefone (DDD): 61 99221-7735 Telefone (DDD): 61 99221-7735 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Michele Milani 

Função na parceria: Produção Executiva 

RG/ ÓRGÃO EXPEDIDOR: 2918927 CPF: 569.611.110-68 

Telefone (DDD): 61  99868-2012 Telefone (DDD): 61  99868-2012 

Email do Responsável: michemilani@gmail.com 

 1.1 DADOS DO PROJETO 

Título do Projeto: EICHO – ENCONTRO INTERNACIONAL DE CHORO 

Valor do Projeto: R$ 399.982,88 

Local de realização: Clube do Choro de Brasília 

Período de Execução: 25 de dezembro de 2021 a 04 de março de 2022.  
Realização festival: 25 a 30 de janeiro de 2022 (terça a domingo) 

04 semanas de pré-produção; 02 semanas de produção/ execução; 05 
semanas de pós-produção 

Início: 
25/12/2021 

Término: 
10/03/2022 

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



 
 

Valor total do projeto R$ 399.982,88 (trezentos e noventa e nove mil, novecentos e oitenta e dois reais e 
oitenta e oito centavos) 

Previsão de Atendimento: 6.000 pessoas 

Previsão de público direto: 6.000 pessoas 

Previsão de Beneficiários direto e indireto: 9.000 

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

Brasília, 10 de novembro de 1956. O presidente Juscelino Kubitschek inaugura o primeiro prédio oficial da 

cidade: o Catetinho, casa de madeira projetada por Oscar Niemeyer que seria a residência provisória do 

chefe do governo até sua mudança para o Palácio da Alvorada, em 1960. Na comitiva, além de 

parlamentares, jornalistas e assessores, uma presença revela a paixão de JK pela música popular 

brasileira: o violonista Dilermando Reis, chorão, seresteiro e autor de “Exaltação a Brasília”, canção 

composta em homenagem à cidade que começa a sair do chão. Pelas cordas do violão de Dilermando, o 

choro e a seresta ecoam na noite do Planalto Central, quando a nova capital ainda não passa de um sonho.  

Rio de Janeiro, novembro de 1967. Jacob do Bandolim está praticamente entrevado na cama de sua casa 

em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, vítima de uma crise de coluna cervical, quando recebe a visita de dois 

médicos vindos de Brasília. Na verdade, são dois chorões, que pretendiam assistir a um dos lendários saraus 

realizados por Jacob e foram surpreendidos pela situação. Um deles de fato é médico e decide submeter o 

doente a uma terapia neural que aprendeu recentemente na Alemanha. O outro, advogado, apresenta-se 

como “ginecologista” e ajuda o amigo no preparo da injeção. Para surpresa da família, no dia seguinte Jacob 

pula da cama, de onde não saía há quatro meses, e volta a tocar bandolim. Mais: fica tão entusiasmado com 

a própria recuperação que resolve prosseguir o revolucionário tratamento em Brasília. 

Durante os seis meses em que Jacob do Bandolim morou na Capital da República, sua presença atraiu 

muitos chorões transferidos para Brasília na condição de funcionários púbicos. Assim como fazia em 

Jacarepaguá, todos os sábados ele reunia os melhores instrumentistas da cidade para saraus memoráveis, 

que resultaram na formação do “Época de Prata” (no Rio ele já tinha o “Época de Ouro”), regional que passou 

a acompanhá-lo. A fama do grupo se espalhou, choveram convites e até o presidente Arthur da Costa e Silva 

quis uma apresentação exclusiva no Palácio da Alvorada. Jacob morreu duas semanas depois de regressar 

ao Rio de Janeiro, mas sua passagem por Brasília, para onde pretendia voltar, deixou plantada a semente 

do Clube do Choro. 

Brasília, 9 de setembro de 1977. O Clube do Choro de Brasília é fundado por músicos que se reuniam na 

casa da flautista francesa (naturalizada brasileira) Odete Ernest Dias. O citarista Avena de Castro, grande 

amigo de Jacob do Bandolim, é eleito por aclamação o primeiro presidente. Fazem ainda parte do grupo 

Pernambuco do Pandeiro, que tocou com Carmen Miranda; o flautista Bide, primo de Pixinguinha; o 

trombonista Tio João, da Orquestra da Rádio Nacional; o bandolinista Arnoldo Veloso, médico que aplicou a 

terapia neural em Jacob do Bandolim; seu amigo cavaquinista e boêmio Assis Carvalho (o “ginecologista”) e 

outros 23 instrumentistas, jornalistas e apreciadores do Choro. O então governador do Distrito Federal, Elmo 

Serejo, cede o vestiário do recém-inaugurado Centro de Convenções para as reuniões musicais do Clube. 

Embora não participe diretamente da fundação, o mestre do cavaquinho Waldyr Azevedo, considerado o 

instrumentista mais popular do país, vivia há anos em Brasília. E resolve retomar a carreira interrompida pelo 

trauma da morte de uma filha, entusiasmado com a movimentação em torno do Choro. O gênero centenário 



 
 

faz sucesso na cidade mais moderna do Brasil. Mas após um início promissor, com a incorporação de jovens 

músicos da cidade e um período de intensa atividade, o Clube entra em decadência. A precariedade das 

instalações do antigo vestiário, os repetidos furtos do equipamento de som, o rompimento do sistema de 

esgotos, a falta de estrutura para a apresentação dos músicos e o desconforto da plateia acabam por afastar 

o público e os próprios chorões. O local fica abandonado por quase uma década e o Clube do Choro, 

ameaçado de despejo, torna-se abrigo de desocupados. 

RECO DO BANDOLIM 

Nessas circunstâncias, é eleita em 1993 a diretoria presidida pelo jornalista Henrique Lima Santos Filho, o 

Reco do Bandolim. Depois de interromper o processo de despejo, ela consegue dois anos depois a 

regularização da sede. E parte para a recuperação do espaço físico através de um projeto do arquiteto 

Fernando Andrade, autorizado pelo próprio Oscar Niemeyer e executado pelo governo local. Artistas de 

renome, como o violonista Raphael Rabello e o bandolinista Armando Macedo, fazem shows na sala Villa-

Lobos do Teatro Nacional sem cobrar cachê, com a renda revertida para as obras de revitalização do Clube. 

O Clube do Choro é um caso à parte na história das casas de shows no Brasil. Não há notícia de outra 

instituição cultural similar no país que tenha alcançado tamanho êxito durante tanto tempo. Há 25 anos o 

Clube desenvolve o projeto de música instrumental mais duradouro e bem-sucedido da história da Música 

Popular Brasileira, reverberando sotaques regionais e produzindo talentos que tomam os palcos de diversos 

países espalhados por todos os continentes. 

Como reconhecimento ao trabalho que vem realizando ao longo das últimas décadas, recebeu sem custos 

das mãos do arquiteto Oscar Niemeyer o projeto da sede em que funciona desde 2011, no Setor de 

Divulgação Cultural de Brasília.  Considerado um dos pontos de encontro mais democráticos da capital da 

República, onde autoridades, estudantes, embaixadores, artistas, profissionais liberais e funcionários 

públicos podem confraternizar e sentar-se lado a lado para curtir música de qualidade a preços reduzidos, o 

Clube do Choro de Brasília tornou-se referência para a criação de entidades afins em outros estados e até 

no exterior, a exemplo do Clube do Choro de Paris (França), da Scuola di Musica di Testaccio (Itália), o Clube 

do Choro de Sydney (Austrália) e o Choro Camp New England (EUA), entre outras. 

Sua história e seu legado são tão importantes que hoje delegações de músicos saídos do Clube viajam pelo 

mundo atendendo a convites de festivais, universidades e escolas interessadas em conhecer a riqueza e as 

possibilidades do Choro, gênero seminal da MPB.  

O objetivo específico da presente proposta é dar continuidade à história trilhada pelo Clube do Choro de 

Brasília, levando arte, cultura e entretenimento aos apreciadores da boa música. E propiciando informação, 

conteúdo de qualidade e aulas nas quais os profissionais da música podem ter acesso a metodologias de 

sucesso, muito bem embasadas e aplicadas na Escola de Choro Raphael Rabello. O Clube e a Escola 

funcionam hoje lado a lado, no mesmo conjunto arquitetônico de dois mil metros quadrados projetado por 

Oscar Niemeyer, formando o Espaço Cultural do Choro. Com 43 anos de história, o Clube se orgulha de ser 

uma instituição-referência essencialmente voltada para a cultura. E não apenas cria novas plateias para o 

Choro, como desenvolve o projeto de música instrumental brasileira mais duradouro e bem-sucedido da 

história da MPB, alcançando a marca histórica de 2.500 shows, assistidos por uma plateia comada de 750 

mil pessoas. Revitalizado e permanentemente atualizado por novas gerações de músicos, o Choro feito em 



 
 

Brasília percorre os cinco continentes, despertando o interesse e a curiosidade de universidades, escolas e 

festivais pelo mundo inteiro. Clubes do Choro ou instituições similares se espalham pelo Brasil e o mundo. 

 É a cultura brasileira, às vezes sem espaço dentro do próprio país, reafirmando sua força, riqueza e 

originalidade, trilhando um caminho de sucesso crescente. Com espetáculos veiculados para todo o País 

através de TVs públicas, a programação do clube consegue atingir milhões de telespectadores. Mantém uma 

parceria estratégica com a Escola de Choro Raphael Rabello, por meio do ICEM (Instituto de Cultura e Ensino 

Musical), o que permitiu a realização em 2019 da primeira edição do EICHO, o Encontro Internacional do 

Choro. Na Escola, a primeira do gênero no país, mais de mil alunos, de oito a 80 anos, aprendem a tocar 

cavaquinho, bandolim, pandeiro, violão, saxofone, flauta, acordeon, gaita, violino e viola caipira. Desde 2021, 

ela passou a ofertar 25 cursos diversos, com conteúdo 100% online, atendendo demanda de faixas etárias 

a partir de 06 anos de idade.  

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

O objetivo é estruturar uma programação especial com a participação de músicos, professores e mestres do 

Choro de reconhecida competência e excelência, e proporcionar a interação deles com jovens alunos, 

pesquisadores e instrumentistas. Promover um festival de música popular brasileira que motive a população 

do DF, com artistas de destaque no cenário local, nacional e internacional, e aliar a isso oficinas, aulas de 

prática em conjunto, concertos com professores, alunos e artistas convidados, rodas de choro e choro-talks 

abertos a todos os inscritos.  

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

Realização da 2ª edição do EICHO – Encontro Internacional de Choro, incluindo shows, oficinas, aulas de 

prática em conjunto, rodas de choro e choro-talks, atuando sob as prerrogativas de sustentabilidade, 

acessibilidade, democratização de acesso e formação de plateia. 

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) 

Após quase dois anos de paralisação total ou parcial dos projetos culturais em função da pandemia, Brasília 

poderá assistir à continuidade de um evento de sucesso promovido pelo Clube do Choro, com a chancela 

da Escola Brasileira de Choro Raphael Rabello (EBCRR), mostrando que a cidade consegue quebrar 

barreiras e ir além do seu status de centro político e administrativo. Com uma trajetória indissoluvelmente 

ligada à história da Capital da República, Clube e Escola vêm promovendo uma verdadeira revolução musical 

e artística no ensino e na divulgação do Choro, e sua relevância hoje é reconhecida por importantes 

organismos nacionais e internacionais, inclusive a própria ONU. Desde sua fundação, em 1998, a Escola 

Brasileira de Choro desenvolve uma metodologia pioneira que visa não apenas preservar a tradição do choro, 

mas também permitir o revigoramento desse gênero sesquicentenário, estimulando o potencial criativo de 

seus estudantes e abrindo espaço para ele em um mundo cada vez mais conectado. O trabalho da Escola 

vem produzindo importantes resultados: o Choro de Brasília se mostra dinâmico e inovador, em estreita 

sintonia com o espírito livre, generoso e moderno que caracteriza a nossa Capital.  



 
 

Hoje nos orgulhamos de ser uma referência musical planetária. Artistas que passaram pela Escola de Choro 

se projetaram nacional e internacionalmente, alguns se tornaram expoentes do gênero em nível mundial. 

Ao longo de 23 anos de existência, a Escola segue com o firme propósito de reafirmar seu compromisso com 

a perpetuação e difusão de um dos mais antigos e representativos gêneros musicais do nosso país, 

acreditando que o papel que a cultura deve assumir em uma nação transcende o simples entretenimento. A 

cultura nos identifica como povo e nos dá fisionomia, características próprias e singulares. Acreditamos que 

a arte tem papel fundamental na formação dos cidadãos, dando consciência, desde a infância, de quem são 

os grandes mestres, músicos e artistas que representam seu país.  

A sede do Clube do Choro de Brasília, com capacidade para 400 pessoas em sua área interna, onde são 

realizados até 200 espetáculos por ano, já recebeu entre outros artistas Sivuca, Pauliho da Viola, Yamandu 

Costa, Armandinho Macedo, Hermeto Paschoal, Altamiro Carrilho, Hamilton de Holanda, Dominguinhos, 

Paulo Moura, João Donato, Spok, Léo Gandelman e Guinga. Reconhecido como uma das mais importantes 

instituições culturais do país, o Clube foi tombado pelo Governo do Distrito Federal como Patrimônio Imaterial 

de Brasília e agraciado com a Comenda da Ordem do Mérito Cultural da Presidência da República. 

Com tanta experiência agregada, o EICHO – ENCONTRO INTERNACIONAL DO CHORO tem a garantia 

necessária de fazer cumprir o propósito a que se destina: entender e desfrutar de nossas raízes musicais se 

torna ainda mais relevante em um mundo altamente globalizado. Apesar de muitos benefícios advirem das 

novas tecnologias, elas podem também diluir as manifestações que caracterizam a alma de cada povo. Este 

projeto tem o intuito de contribuir com a nossa identidade cultural, reforçando o poder da música produzida 

no Brasil, e atuar para a democratização do acesso dos brasileiros e brasilienses à nossa música desde a 

mais tenra idade. 

A realização da segunda edição do EICHO atende a todas as normas de segurança e saúde vigentes. O 

encontro será dividido em dois momentos: o primeiro, de intercâmbio, com apresentações musicais de 

artistas de outros lugares com artistas da cidade, promovendo assim um encontro de alta qualidade e 

disponibilizando ao público uma excelente programação; o segundo momento, quando receberemos artistas 

convidados que tomarão o icônico palco externo do Clube do Choro, visando colaborar com a formação e o 

incentivo às novas gerações e sensibilizando o público para a riqueza musical da música popular brasileira.  

2.3 CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA 

O EICHO tem o propósito de tornar-se um festival calendarizado e anual, com a função de revelar talentos e 

formar plateias. Com a primeira edição, realizada em 2019, e uma pausa em função da pandemia que assolou 

o país, o EICHO retorna com uma programação de qualidade. E pretende ocupar todo o Espaço Cultural do 

Choro de Brasília, que compreende a área interna e externa entre a Funarte e Centro de Convenções Ulisses 

Guimarães. Um grande espaço a céu aberto de congraçamento e reunião de músicos com o público do 

Distrito Federal. 

Pretendemos inserir o Encontro no circuito dos festivais nacionais como um projeto diferenciado, que 

privilegia nossa música seminal, e visa divulgar a música popular brasileira e a música instrumental, 

colocando Brasília no foco internacional dos apreciadores da boa música, trabalhando especificamente o 

turismo para este segmento de público.  



 
 

A ideia, a exemplo do que acontece com o Clube do Choro, é aos poucos transformar o festival em uma 

referência no exterior de local onde a cultura e a arte se encontram, fundindo-se para divulgar os grandes 

mestres e talentos em ascensão, e projetando estes para os palcos de todos os continentes. 

Tendo como mote promover e fortalecer o desenvolvimento do mercado da música do Distrito Federal e do 

Brasil, o EICHO oferece aos artistas condições técnicas excepcionais para suas apresentações em um 

espaço com plateia cativa, conhecido mundialmente: o Clube do Choro de Brasília. Além de proporcionar a 

exposição para um grande público e visibilidade nacional e internacional junto às mídias especializadas (TVs, 

rádios, internet, publicações, etc), o festival contribui para a geração de emprego e renda, criando mais de 

200 empregos diretos (produção, equipe técnica, segurança, voluntários, assessoria de imprensa, artistas, 

fornecedores, etc), e 200 indiretos no período de produção e realização. Propicia também o fomento do 

turismo no Distrito Federal, incrementando a produção artística e o calendário cultural da cidade.  

A pré-produção do EICHO terá início em dezembro de 2021, contemplando ações fundamentais para a 

execução do festival. A começar pelo lançamento do projeto, marcado para o dia 25 de dezembro de 2021. 

O Encontro acontecerá durante 06 dias de intensa programação, entre 25 e 30 de janeiro de 2022.  

A programação será gratuita, com ingressos vendidos apenas para os shows que acontecerão no sábado e 

no domingo de encerramento do festival. Nos outros dias, o público poderá ter acesso livre à área externa 

do Clube. Os espetáculos incluirão artistas nacionais, internacionais e do DF. Não haverá qualquer cobrança 

para participação nas oficinas musicais, práticas de conjunto, apresentação de DJ´s, rodas de choro e choro-

talks. Temos a expectativa de receber 1.000 pessoas por dia, ao longo dos 06 dias de realização, totalizando 

público de 6.000 pessoas e respeitando o Decreto vigente no que tange a pandemia de Covid-19. 

Com o acesso gratuito, queremos estimular a formação de plateia, a participação e inserção musical dos 

alunos da Escola de Choro (recentemente agraciada pelo Prêmio Profissionais da Música como a melhor 

escola de música do país) e de pessoas vindas de outras Regiões Administrativas, aproveitando a facilidade 

de acesso pela proximidade do Espaço Cultural do Choro da Rodoviária do Plano Piloto e do Parque da 

Cidade. 

Durante o festival será estruturada uma Praça de Alimentação, onde receberemos trucks da cidade, gerando 

oportunidades de trabalho e vendas. A área para atender o público preferencial estará completamente 

integrado as ações do projeto, visando sua completa fruição das atividades culturais, com os requisitos de 

acessibilidade técnica (interpretação em libras em 03 dias de shows, de sexta a domingo) e acessibilidade 

física e estrutural. Temos o compromisso de respeitar os critérios de sustentabilidade, gerando o menor 

número possível de lixo, reciclando em cooperativas especializadas os resíduos produzidos no evento, 

atuando na modalidade slow paper e estimulando o uso de meios de locomoção limpos. Para cumprir tais 

requisitos, um profissional especializado assumirá o cargo de Coordenação de Acessibilidade e 

Sustentabilidade, com a premissa de seguir os ODS´s (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável), 

constantes na Agenda 2030 da ONU (Organização das Nações Unidas).  

 

 



 
 

Atentos às questões sociais, realizaremos ações visando atender o público preferencial e desprovido das 

condições ideais para inserção no ambiente cultural. Atuaremos na conscientização do público para causas 

ligadas à equidade de gênero e acessibilidade, visando diminuir as barreiras comunicacionais e de 

mobilidade urbana, gerando emprego para pessoas com deficiência e criando espaços em que estejam 

integralmente inseridos em todas as ações executadas. 

Projetaremos área para artesãos locais comercializarem seus produtos e exposição de discos de vinil e 

instrumentos musicais/ luthieria. 

A cada edição realizada pretendemos incrementar as ações contribuindo de maneira significativa para a 

política cultural prevista na Lei Complementar nº 934, buscando reafirmar e ampliar os direitos culturais da 

sociedade, trabalhando a equidade social e acessibilidade aos bens e serviços ofertados. 

Objetivando o fortalecimento da identidade e da diversidade do que é produzido culturalmente no Distrito 

federal, a curadoria do projeto estará atenta para a inclusão de músicos de Regiões Administrativas diversas, 

visando destacarem-se no cenário musical nacional e tocarem em grandes palcos com line up de altíssima 

qualidade. Outro propósito da curadoria é trabalhar de forma a selecionar paritariamente as atrações 

musicais de ambos os gêneros. 

Com a realização do EICHO, pretendemos colocar o Distrito Federal no panorama dos festivais de referência, 

e Brasília como polo turístico de destaque na produção de eventos culturais de alta qualidade. 

2.4 ORIGEM DO ORÇAMENTO PARA A DESPESA 

Termo de Fomento, Parceria MROSC 

2.5 OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL: Realização da segunda edição do EICHO – Encontro Internacional de Choro, 

contemplando programação que abrangerá oficinas, aulas de prática em conjunto, concertos de 

professores, concertos de alunos, rodas de choro e choro-talks, além de shows com artistas nacionais, 

internacionais e do Distrito Federal. 

Local: Espaço Cultural do Choro de Brasília (áreas interna e externa), localizado no Setor de Divulgação 

Cultural. 

 

 

 

 

 



 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Realizar etapa de pré-produção e lançamento do projeto em dezembro de 2021, incluindo 

efetivação do processo de curadoria para definição de programação local, nacional e 

internacional, bem como enviar cartas-convites aos artistas; 

2. Promover a realização de shows internacionais, nacionais e locais, objetivando a interação e 

mostra pública da produção musical do choro e música instrumental, durante o mês de janeiro de 

2022; 

3. Divulgar novos talentos locais e da Escola Brasileira de Choro Raphael Rabelo, abrindo 

oportunidade para que toquem no Clube do Choro de Brasília, palco de grande significado no 

contexto musical brasileiro e mundial; 

4. Desenvolver um festival de choro consolidado, com capacidade de contribuir para a imagem do 

destino Brasília, e atrair novos visitantes para apreciar o gênero produzido de forma tão magistral 

no Planalto Central; 

5. Consolidar o evento nacionalmente para ser um grande encontro nacional de amantes do Choro 

e da música em geral; 

6. Consolidar Brasília como um importante destino e referência nacional e internacional da música 

de qualidade, projetando o destino mundialmente com um dos principais pontos de encontro dos 

amantes deste gênero seminal da Música Popular Brasileira, o Choro; 

7. Promover o intercâmbio entre músicos da Escola Brasileira de Choro Raphael Rabelo, músicos 

brasilienses e músicos nacionais e internacionais do gênero; 

8. Promover e unir forças em prol da Agenda Mundial de Desenvolvimento Sustentável, 

incorporando e executando prerrogativas constantes nos ODS´s (Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável) atuando sob prerrogativas consistentes de sustentabilidade; 

9. Favorecer a formação de plateias e proporcionar o acesso à cultura e ao turismo local, gerando 

fluxo interno e externo de visitantes para que o maior número de espectadores possível conheça 

tão importante espaço turístico e histórico local; 

10. Contratar e formar equipes de trabalho (produção e técnica), incluindo igualmente as pessoas 

com deficiência nas equipes de trabalho e paritariamente com relação ao gênero; 

11. Realizar edição anual do Encontro Internacional de Choro, visando estabelecer a sua 

continuidade e permanência no calendário de eventos do Distrito Federal, gerando empregos e 

renda para a cadeia produtiva do turismo e da cultura, gerando renda e ativando o mercado 

turístico, de gerar mídia espontânea que coloque Brasília no foco nos grandes eventos brasileiros 



 
 

perante o Brasil e exterior, fortalecendo o destino e despertando o interesse do público apreciador 

da música instrumental. 

 2.6 METAS 

(ART. 28, II, III E VII, DO DECRETO N.º 37.843/2016) 

2.6.1 METAS QUANTITATIVAS 

Com relação as metas quantitativas, seguem abaixo relacionadas: 

 

 - Projeto dividido em três etapas: pré-produção, realização/ execução e pós-produção, no prazo de 11 

semanas; 

 - Selecionar por meio de curadoria qualificada (composta de 02 curadores) 15 artistas e/ ou bandas, que 

comporão a programação artística do festival; 

 - Selecionar 02 professores de prática em conjunto e 06 especialistas em instrumentos musicais 

selecionados, para ministrar oficinas com carga horária de 08h cada, ministradas de forma gratuita para 

músicos do Distrito Federal; 

 - Selecionar em torno de 40 alunos da Escola Brasileira de Choro Raphael Rabello para participação nas 

rodas de choro e apresentações musicais; 

 - Divulgar por meio de mídia especializada, mídia espontânea, mídia eletrônica e redes sociais, a parceria 

estabelecida via MROSC, o festival e o destino Brasília para veículos e canais de comunicação brasileiros e 

internacionais; 

 - Promover 76 dias de encontro entre músicos do Distrito Federal, Brasil e exterior, visando o intercâmbio e 

formação de novas conexões musicais; 

 - Cumprir ao menos 06 prerrogativas da Agenda Mundial de Desenvolvimento Sustentável, incorporando 

ODS´s (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) ao projeto; 

 - Atuar na formação de plateia e democratização do acesso à cultura por meio de festival gratuito que 

pretende receber 6.000 pessoas ao longo de 07 dias; 

 - Formar equipe de trabalho composta de aproximadamente 200 profissionais (produção, técnica, 

operacional, voluntários e fornecedores), incluindo pessoas com deficiência e paritariamente com relação ao 

gênero; 

 - Gerar mais de 200 empregos indiretos movimentando a economia local e fortalecendo a cadeia produtiva 

turística e cultural, apoiando na retomada da ocupação hoteleira e na ativação dos negócios turísticos do 

Distrito Federal; 



 
 

 - Gerar mídia espontânea valorada em aproximadamente 8 milhões de reais alcançando veículos de 

comunicação nacionais e internacionais; 

 - Aplicar 50 pesquisas de público por dia, durante 06 dias, totalizando 300 pesquisas, monitorando índices 

de satisfação e expectativas para a 3ª edição do projeto. 

2.6.2 METAS QUALITATIVAS 

Visam atender ao interesse público a que se destina a MROSC e obter sistemática de gestão capaz de 

alcançar as metas estabelecidas no plano de trabalho, assim como uma adequada prestação de contas dos 

resultados. Cumprindo as obrigações que nos cabem, atuaremos em todas as etapas baseados na gestão 

das ações e de riscos que impactem o resultado global, dirimindo qualquer dificuldade que possa surgir no 

decorrer do processo. 

Para tal, delineamos as metas qualitativas abaixo: 

- Oferecer uma edição completa do festival, contemplando atividades artístico-culturais, formativas e de 
estímulo ao turismo do DF; 

 - Geração direta e indireta de postos de trabalho, revertendo os benefícios do fomento em sua totalidade 
para a economia local; 

- Precisar e avaliar o perfil do público quantitativo e qualitativo dos espectadores do projeto; 

 - Levantar o número de pessoas alcançadas durante a execução das ações do projeto; 

 - Mensurar potencial de projeção do projeto, a nível local, regional, nacional e internacional, mediante 
avaliação de mídia e valoração; 

 - Acelerar negócios criados por artesão locais; 

- Trazer visibilidade aos equipamentos culturais e turísticos do Distrito Federal; 

- Divulgar o projeto junto aos equipamentos turísticos e Centros de Atendimento ao Turista (CATs), visando 
estimular a visitação do público interno e externo; 

- Compilação de resultados por meio de Registro videográfico do projeto demonstrando cenas de todas as 
ações (after movie); 

- Gerar relatórios de cumprimento do objeto e comprovação das contratações, assim como avaliação de toda 
as metas propostas. 

 

 



 
 

2.7 INDICADORES DE MONITORAMENTO 

Relatório de execução do objeto com a descrição das ações desenvolvidas, documentos de comprovação 

como fotos, vídeos, material de divulgação, publicações em veículos de imprensa, pesquisa de público, na 

forma do art. 60 do Decreto no 37.843/2016, além do relatório técnico, visita técnica in loco a serem 

realizados pela SETUL (arts. 47 e 48), que poderá ainda utilizar outros mecanismos para a verificação, na 

forma do art. 49., para subsidiar a elaboração dos relatórios e respectiva prestação de informações 

(prestação de contas). 

Metas Indicadores de Monitoramento 
Parâmetro(s) para aferição de 

cumprimento 

 META 1 – PRÉ-PRODUÇÃO/ 
PRODUÇÃO E EXECUÇÃO 

 

1. Número de prestadores de 
serviços 

2. Definição programação 
curadoria 

3. Aferição do público 
4. Liberação do evento 

5. Contratos firmados 
6. Relatório descritivo e 

fotográfico das equipes 
contratadas 

7. Apresentação de pesquisa 
quantitativa e qualitativa 

8. Apresentação de relatórios da 
bilheteira contratada 

9. Apresentação de licenças 
10. Lançamento do projeto 
11. Início divulgação 

META 2 – COMUNICAÇÃO/ 
DIVULGAÇÃO 

 

1. Número de prestadores de 
serviços 

2. Estruturação e 
implementação de plano de 
mídia e divulgação 

3. Envio de release para 
imprensa 

4. Contratos firmados 
5. Relatório descritivo das ações 

desenvolvidas 
6. Relatório de mídias sociais 
7. Clipagem e valoração de mídia 

espontânea 
8. Relatório de inserções 

radiofônicas 

META 3 – CONTRATAÇÕES 
ARTÍSTICAS 

 

1. Número de professores 
contratados 

2. Número de artistas 
contratados 

3. Contratos firmados 
4. Registro fotográfico 
5. Registro videográfico dos 

shows 
6. Documentos comprobatórios 

de pagamento ou liberação 
ECAD 

META 4 – ESTRUTURA, 
LOGÍSTICA E OPERACIONAL 

 

1. Número de prestadores de 
serviços 

2. Estruturas montadas 
3. Logística contratada 

 

4. Relatório descritivo e 
fotográfico dos espaços 
montados 

5. Relatório contemplando alvarás 
aprovados 

6. Relatório fotográfico da equipe 
7. Planilha de aéreo e 

hospedagem executados 



 
 

META 5 – PÓS-PRODUÇÃO 

1. Relatórios finais 
2. Pagamentos 
3. Levantamento de participação 

e perfil do público 

4. Relatórios finais de 
cumprimento de objeto/ ações 
propostas/ execução realizada 
contemplando relatórios da 
área de comunicação e 
divulgação 

5. Conciliação bancária 
6. Pesquisa de público 

demonstrando perfil e índica de 
satisfação 

 

 

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

A parceria MROSC em tela será executada no formato presencial, contando com a participação de alunos e 

professores da Escola de Choro Raphael Rabello, além da contratação de artistas que formarão o line up do 

festival e de professores que ministrarão atividades formativas (oficinas de instrumentos e práticas de 

conjunto). 

 

Abaixo ações previstas: 

 

 07 rodas de choro 

 06 oficinas de instrumentos musicais distintos 

 02 oficinas de Prática em conjunto 

 04 choro-talks 

 04 shows de artistas nacionais 

 06 shows de artistas locais, sendo 02 deles com banda base do Clube do Choro 

 02 shows duo nacional/ internacional 

 02 apresentações de sets de DJ´s locais 

 

O objetivo das ações propostas é a formação de alunos, formação de plateia para o choro e a música 

instrumental, democratização do acesso à cultura por meio da execução de ações gratuitas, promoção do 

destino Brasília por meio da divulgação do projeto, inserção de pessoas com deficiência por meio de ajuda 

técnica (libras) e da promoção da sustentabilidade por meio da comunicação slow paper, incentivo ao uso 

de veículos limpos, tais como bicicletas e, acima de tudo, dar continuidade à rica história do Clube e da 

Escola de Choro, com sua história intimamente ligada ao contexto cultura da Capital, levando a arte e a 

música para o maior número de pessoas possível, no contexto local, nacional e internacional. 

O presente Plano de Trabalho não apresenta 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 modalidade sim, haveria previsão 



 
 

de recolhimento de encargos. 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. 

2.9 RESULTADOS ESPERADOS 

Com a realização da 2ª edição do EICHO – Encontro Internacional de Choro espera-se oferecer a 6 mil 

pessoas um evento de 07 dias de execução, contando com entretenimento cultural, artístico e potencial 

educativo e de formação, incluindo ações de sustentabilidade, acessibilidade (interpretação em libras nos 02 

dias de shows de sábado a domingo, acessibilidade física e estrutural), democratização de acesso e 

formação de plateia. Pretende-se ainda potencializar o fluxo do turismo cultural de Brasília e fazer bom uso 

de espaço público de alta relevância turística para a capital. Esperamos ainda aquecer a economia local, 

criando oportunidades de empregos diretos e indiretos e movimentando a cadeia da economia criativa e da 

cultura, enormemente afetadas nos últimos dois anos em função da pandemia. 

2.10 CONTRAPARTIDAS OFERECIDAS PELO PROJETO 

 

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

Distrito Federal em material de promoção do projeto, tais como: 

● Site durante 90 dias; 

● Página da transparência do uso do recurso em aba específica na plataforma, dando a transparência 

exigida; 

● Capa do evento no facebook e instagram durante 90 dias; 

● 2 Posts em carrossel exclusivos no Instagram fomentando Brasília como destino turístico; 

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

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

● Credenciamento da equipe indicada pela SETUR/DF para cobertura do evento; 

● Criação de after movie na conclusão do projeto afim de apresentar resultados turísticos obtidos com o 

projeto fomentado. 

 Veiculação de filmes da SETUR a ser enviadas pela SUPROM. 



 
 

2.11 PROGRAMAÇÃO DETALHADA DO EVENTO 

Programação Data 

10h Lançamento do projeto 25/12/2021 

9h abertura do EICHO – Cerimônia de abertura com coletiva de imprensa para 
apresentação do projeto 

25/01/2022 

Terça-feira 

10h as 12h – Início das aulas (Oficinas de Instrumentos Musicais) 25/01/2022 

12h as 14h – Almoço no Café Musical – Com apresentação dos alunos da Escola 
Brasileira de Choro Raphael Rabello  (Roda de Choro) 

25/01/2022 

 

14h30 as 15h30 – Choro Talks  
 

25/01/2022 

 

16h as 17h30 - Prática de conjunto (lounges e salas)  

25/01/2022 

 

19hs as 23hs – Show no Clube do Choro (Atração Nacional)  

25/01/2022 

 

10h a 12h – Início das aulas (Oficinas de Instrumentos Musicais) 

26/01/2022 

Quarta-feira 

12h as 14h – Almoço no Café Musical – Com apresentação dos alunos da Escola 
Brasileira de Choro Raphael Rabello (02 grupos) (Roda de Choro) 
 

26/01/2022 

14h30 as 15h30 - Choro Talks  
 

26/01/2022 

16h as 17h30 - Prática de conjunto (lounges e salas) 
 

26/01/2022 

19h as 23h – Show Palco Externo (Atração Nacional) 
 

26/01/2022 

10h a 12h – Início das aulas (Oficinas de Instrumentos Musicais) 

27/01/2022 

Quinta-feira 

12h as 14h – Almoço no Café Musical – Com apresentação dos alunos da Escola 
Brasileira de Choro Raphael Rabello (02 grupos) (Roda de Choro) 
 

27/01/2022 

14h30 as 15h30 - Choro Talks 
 

27/01/2022 

16h as 17h30 - Prática de conjunto (lounges e salas) 

 

27/01/2022 



 
 

19h as 23h – Show no Palco Externo (Atração Nacional) 
 

27/01/2022 

10h a 12h – Início das aulas (Oficinas de Instrumentos Musicais) 

28/01/2022 

Sexta-feira 

12h as 14h – Almoço no Café Musical – Com apresentação dos alunos da Escola 
Brasileira de Choro Raphael Rabello (02 grupos) (Roda de Choro) 

 

28/01/2022 

 

14h30 as 15h30 - Choro Talks 
28/01/2022 

16h as 17h30 - Prática de conjunto (lounges e salas)  
28/01/2022 

19h as 23h – Show no Palco Externo (Atração Nacional/ Local)  
28/01/2022 

10h a 12h – Apresentação de encerramento das aulas com alunos das oficinas  

 

29/01/2022 

Sábado 

12h as 15h – Almoço Musical com Alunos Escola de Choro (Roda de Choro) 

 

29/01/2022 

 

15h as 17h – Apresentação de SET especial com DJ´s da cidade 

29/01/2022 

 

17h – 18h – Atração 1 – Clube do Choro 
 

29/01/2022 

19h – 20h – Atração 2 - Clube do Choro 29/01/2022 

21h – 22h – Atração 3 - Clube do Choro 
 

29/01/2022 

13h – Abertura EICHO 
 

29/01/2022 

Domingo 

13h as 15h – Almoço Musical com Alunos Escola de Choro (Roda de Choro) 
 

30/01/2022 

15h30 as 17h – Apresentação de SET especial com DJ´s da cidade 

 

30/01/2022 

 

17h – 18h – Atração 1 - Clube do Choro 
  

30/01/2022 

19h – 20h – Atração 2 - Clube do Choro 
 

30/01/2022 

21h – 22h – Atração 3 - Clube do Choro 
 

30/01/2022 

  



 
 

2.12 CROQUI DO EVENTO (se houver) 

O croqui do evento está sendo desenvolvido e tão logo seja aprovado, será anexado ao presente plano de 

trabalho. 

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Cronograma de Execução 

Metas 
Fase / 
Etapa 

Descrição Valor 
Duração 

Início Término 

Meta 1 
1.1 Pré-produção    25/12/2021  22/01/2022 

1.2 Produção/ Execução    23/01/2022  06/02/2022 

Meta 2 
2.1 Comunicação     25/12/2021  10/03/2022 

2.2 Divulgação    25/12/2021  10/03/2022 

Meta 3 

3.1 Contratações artísticas Locais     25/01/2022  30/01/2022 

3.2 
Contratações artísticas 
Nacionais e Internacionais  

   25/01/2022  30/01/2022 

3.3 Contratações DJ´s e VJ    25/01/2022  30/01/2022 

Meta 4 

4.1 Estrutura     23/01/2022  30/01/2022 

4.2 Logística    25/12/2021  30/01/2022 

4.3 Operacional    25/12/2021  30/01/2022 

Meta 5 5.1 Pós-produção    07/02/2022  10/03/2022 

 

4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Cronograma de Desembolso 

Meta Etapa/Fase Especificação Mês 

 1.1  Pré-produção Dezembro 21 

Meta 1 

 
1.2 

 Produção/ Execução 

 

Janeiro 22 

Meta 2 

 

2.1  Comunicação Dezembro 21 

2.2  Divulgação Dezembro 21 

Meta 3 

 

3.1 Contratações artísticas Locais  

Janeiro 22 

 

3.2 Contratações artísticas Nacionais e Internacionais Janeiro 22 

3.3 Contratações DJ´s e VJ Janeiro 22 

Meta 4 

 

4.1  Estrutura Janeiro 22 

 4.2 Logística Dezembro 21 

 4.3 Operacional Dezembro 21 



 
 

Meta 5 

 

5.1 Pós-produção 
Fevereiro / Março 
22 

  

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

Os recursos para o Termo de Fomento a serem executados pela SETUL são provenientes de verbas 

resultantes de emendas parlamentares ao Orçamento do Governo de Brasília, ano fiscal 2021, no valor total 

de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).  

Além disso, há previsão de arrecadação de bilheteria, estimada em R$ 36.000.00 (trinta e seis mil reais). 

Segue memória de cálculo estimada: 

100 x 2 dias x 60,00 meia-entrada = R$ 12.000,00 

100 x 2 dias x 120,00 inteira = R$ 24.000,00 

Todas as receitas geradas serão integralmente destinadas ao custeio do projeto, demonstrando um benefício 

para o Estado e para a população do Distrito Federal, pois não haverá lucro contabilizado para o Clube do 

Choro de Brasília com a realização do festival. As referidas despesas serão listadas na prestação de contas 

final encaminhada à Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal. 

Dentre as despesas citamos: 

ITEM 1: 

Pagamento de ECAD 

ECAD - INDICADORES DE COBRANÇA 

Capacidade de público considerada = 6.000 pessoas 

Redução para licenciamento prévio = 70% da capacidade 

Valor do ingresso = R$ 120,00 (preço único no sábado e domingo, de terça a sexta os shows serão gratuitos) 

Dias de evento = 02 

Memória de cálculo: 

200 (público) x R$ 120,00 (valor do ingresso) x 70% = R$ 16.800,00 

200 (público) x R$ 60,00 (valor do ingresso) x 70% = R$ 8.400,00 



 
 

Total: R$ 25.200,00 

Redução para licenciamento prévio x 4 (dias de evento gratuito) = R$ 2.000,00 

Direito Autoral do evento = R$ 27.200,00 

ITEM 2: 

Distribuidor de impressos para distribuição e fixação de cartazes em pontos de cultura, universidades e cafés 
do Distrito Federal. 

Valor: R$ 400,00 

 

ITEM 3: 

Confecção de 200 Crachás de identificação para equipe de produção, técnica e artistas. 

Valor: R$ 800,00 

ITEM 4: 

Confecção de 200 camisetas para equipe de produção, técnica e artistas 

Valor: R$ 5.000,00 

ITEM 5: 

Técnicos de som e luz para montagem dos equipamentos e estruturas, cabeamento e testagem. 

Valor: R$ 2.600,00 (300 diária x 2 profissionais x 6 diárias) 

 

GASTOS ORIUNDOS DA FONTE BILHETERIA: 

Ecad R$ 27.200,00 

Distribuidor de impressos R$ 400,00 

Crachás R$ 800,00 

Camisetas R$ 5.000,00 

Técnicos de som e luz R$ 2.600,00 

TOTAL: R$ 36.000,00 



 
 

5.1 Planilha Global/ FOMENTO 

PLANILHA GLOBAL/ REMANEJAMENTO 

Meta 1  - Pré-produção/ Produção e Execução 

Etapa 1.1 – Curadoria, Gestão e Produção 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

1.1.1 

Direção Geral 

Profissional atuará em todas as fases do projeto, 
participando desde a idealização e planejamento 
da edição, captação de recursos, curadoria, bem 
como direcionará todas as atividades previstas 
na execução (pré-produção, produção e pós-
produção), delegando funções e atribuições e 
respondendo pela plena execução de tudo que 
for delineado. 

 1 07 semanas 
 R$ 
1.439,40 

 R$ 
10.075,80 

 Fomento  

1.1.2 

Direção Artística e musical 

Profissional responsável pela curadoria de todos 
os artistas que participarão da programação do 
projeto, bem como pelo contato e confirmação 
de agenda. Também responderá por toda a 
programação dos shows, oficinas e demais 
atividades artísticas do Festival. 

 1 07 semanas 
 R$ 
1.608,88 

 R$ 
11.262,16 

Fomento  

1.1.3 

Curadoria 

Junta responsável pelo desenho junto ao diretor 
artístico e musical da concepção e linha 
curatorial, análise de materiais recebidos e 
seleção dos artistas, em consonância com as 
metas estabelecidas e visando a formação de 
público e seleção de professores para ministrar 
as oficinas do projeto, visando à preparação de 
músicos para o mercado profissional.   

 1 

 

01 

serviço 

 R$ 
8.000,00  

 R$ 8.000,00 

Fomento  

1.1.4 

Produção Executiva 

Responsável por atuar em todas as fases do 
projeto, elaboração e gestão, englobando a 
contratação dos artistas definidos pela direção 

 1 07 semanas 
 R$ 
1.500,00  

 R$ 
10.500,00 

Fomento  



 
 

artística e musical, o direcionamento de todas as 
demandas dos mesmos como emissão de 
passagem aérea antes do início da atuação da 
coordenação de logística, reserva de 
hospedagem, organização do transporte local e 
contratação de alimentação. Esse profissional 
também organiza a estratégia de comunicação 
juntamente com. a coordenação de 
comunicação, além de participar e aprovar a 
contratação do plano de mídia junto à equipe 
especializada. É quem orienta as demandas da 
equipe que engloba o alinhamento com todas as 
áreas, criação de planejamento, agenda de 
reuniões de controle e monitoramento de ações, 
criação de organogramas e documentos de 
modelo para utilização da equipe, controle de 
orçamento juntamente com a coordenação 
administrativo-financeira, organização de fontes 
de recurso do projeto, negociação e contratação 
de fornecedores, artistas e equipe. 

1.1.5 

Coordenador de Produção 

Coordenação de produção do Festival que 
engloba a pré-produção através de organização 
de cronogramas, organogramas, alinhamento 
com fornecedores, realização de orçamentos, 
entrega de relatórios de execução, coordenação 
da equipe de produção durante a execução do 
festival, alinhamento com o artista para atender 
as demandas necessárias juntamente com a 
coordenação de logística (logística, técnica, 
camarim e comunicação) fazendo a distribuição 
e acompanhamento das informações entre as 
áreas e entrega de relatórios finais de resultados 
do projeto para o produtor executivo que fará a 
consolidação do material. 

 1 07 semanas 
 R$ 
1.128,92 

 R$ 7.902,44 

Fomento  

1.1.6 

Coordenação administrativo-financeira 

Profissional responsável por coordenar todas as 
rotinas administrativas e financeiras que darão 
suporte às diversas áreas do projeto. Realiza o 
arrolamento e arquivo e conciliação bancária 
para entrega de relatório financeiro final. 

1 

07 

Semanas 

R$ 875,00 R$ 6.125,00 

Fomento  

1.1.7 
1 

20 

Diárias 

R$ 239,90 R$ 4.798,00 

Fomento  



 
 

Coordenação Técnica 

Profissional responsável por consolidar riders de 
som e luz, planejar e executar as trocas de 
palco de todos os artistas no menor tempo 
possível com a maior qualidade possível. 

1.1.8 

Coordenação de infraestrutura e montagem 

Profissional responsável pelo acompanhamento 
de toda montagem e desmontagem, cotação de 
fornecedores e alinhamento da equipe 
operacional. 

1 

07 

Semanas 

R$ 
1.150,00 

R$ 8.050,00 

Fomento  

1.1.9 

Produtor de infraestrutura e montagem 

Contratação de 01  profissional, para atuação 
junto ao coordenador de infraestrutura, 
montagem e operacional 

1 

02 

Semanas 

R$ 
1.250,00 

R$ 2.500,00 

Fomento  

1.1.10 

Coordenação de Logística 

Profissional responsável pela compra das 
passagens aéreas, hospedagem, transporte 
terrestre e diárias de alimentação dos artistas e 
convidados do projeto. Cuidará especificamente 
desta área, se dedicando a esta função com 
exclusividade, respondendo diretamente a 
coordenação de produção e também ao 
Produtor executivo do Festival. 

1 

07 

Semanas 

R$ 708,00 R$ 4.956,00 

Fomento  

1.1.11 

Assistentes de produção multiáreas  

Contratação de 08 assistentes, sendo 02 com 
deficiência, para áreas diversas durante 12 dias, 
totalizando 96 diárias. Seguem áreas já 
mapeadas: atendimento ao público, recepção 
artistas, credenciamento, cenografia, oficinas 
instrumentos, prática em conjunto, backstage, 
camarim. 

 

8 

12 

Diárias 

105,74 10.151,04 

Fomento  

1.1.12 

Produção de Acessibilidade e Sustentabilidade 

1 

2 

Serviços 

R$ 
1.560,00 

R$ 3.120,00 

Fomento 



 
 

1.1.13 

Roadies 

Profissionais responsáveis por preparar o palco 
para as apresentações de cada artista, afinando 
instrumentos e montando palcos de acordo com 
o mapa de cada banda. 

Memória de cálculo: 3 roadies x 1 dia de ensaio 
e 6 dias de festival = 7 diárias x 3 = 21 diárias 

 

3 

07 

Diárias 

R$ 239,28 R$ 5.024,88 

Fomento  

1.1.14 

Assessoria jurídica (advogado) 

Assessoria jurídica para confecção de 
instrumentos de contratação de serviços, 
profissionais e artistas, e eventuais problemas 
quanto a execução de contratos. 

1 

03 

Meses 

R$ 750,00 R$ 2.250,00 

Fomento  

1.1.15 

Pesquisa de satisfação de público 

Pesquisa de público quantitativa com 
elaboração de questionário, treinamento de 
equipe para abordagem, aplicação do 
questionário nos 06 dias de evento, 
coordenação de campo, tabulação dos dados, 
geração de tabelas e gráficos, análise de dados 
e elaboração de relatório final. Serão realizadas 
em torno de 50 pesquisas por dia. 

1 

02 

Serviços 

R$ 
1.500,00 

R$ 3.000,00 

Fomento  

Valor Total da Etapa 1.1 
 R$ 
97.715,32 

  

VALOR TOTAL DA META 1 
R$ 
97.715,32 

 

Meta 2  - Comunicação e Divulgação 

Etapa 2.1 – Comunicação 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

2.1.1 

Coordenação de Comunicação 

Serviço de elaboração da estratégia de 
comunicação, coordenação, planejamento e 
execução de todos os itens relacionados à 
comunicação, tais como: desenvolvimento da 

1 

11 

Semanas 

R$ 450,00 R$ 4.950,00 Fomento 



 
 

logomarca, contratação de equipe, 
desenvolvimento de cronograma de postagens 
em redes sociais, acompanhamento das 
perguntas do público em nossos canais de 
comunicação, sugestão e cotação de mídias off 
line, aprovação de logomarcas com 
patrocinadores e órgãos realizadores, 
desenvolvimento de peças de divulgação, 
briefing de conteúdo e linguagem a ser utilizada, 
acompanhamento da assessoria de imprensa 
com entrega dos resultados, direcionamento dos 
vídeos do evento e dos fotógrafos. O serviço 
compreende também o monitoramento das 
entregas de relatórios na pós-produção, bem 
como a postagem dos resultados do projeto e 
das ações posteriores. 

2.1.2 

Assessoria de Imprensa  

Serviço de assessoria de imprensa local e 
nacional, incluindo elaboração e envio de 
releases, clipping impresso e on-line, valoração 
de mídia e relatório final de mídia espontânea. 

 1 

 02 

Meses 

R$ 
1.200,00 

R$ 2.400,00 

Fomento  

2.1.3 

Banner sinalização 

Impressão de lonas 4/0cores para testeira Clube 
do Choro, testeira teatro, banners com 
acabamentos diversificados para backdrops, 
pórticos e peças de sinalização, dentre elas 
saída de emergência e demais peças de 
orientação. 

1 

150 

M2 

R$ 40,00 R$ 6.000,00 

Fomento  

2.1.4 

Gerenciamento de redes sociais 

Profissional responsável pela postagem da 
divulgação da programação do projeto, bem 
como dos resultados e ações paralelas do 
mesmo. É quem define com a coordenação um 
cronograma de postagens, e responde o público 
em todos os canais de comunicação do projeto, 
estando disponível e online nas redes sociais 

 1 

 02 

Meses 

R$ 
1.200,00 

R$ 2.400,00 

Fomento  

2.1.5 

Designer Gráfico 
1 

02 

Meses 

R$ 
2.250,00 

R$ 4.500,00 

Fomento  



 
 

Criação de toda a identidade visual do projeto, 
material gráfico (cartaz, cards, crachá), 
sinalização (banners, banheiros, pórtico, testeira 
e palco) e criação dos produtos de 
merchandising (camisetas, copos, etc). 

 

2.1.6 

Diretores de Audiovisual 

Profissionais responsáveis pela direção 
completa do filme. O papel vai além da captação 
de imagens, roteirizando e direcionando a 
equipe. Trabalham durante toda duração do 
processo audiovisual, que se inicia 2 semanas 
antes do Festival, durante o evento (07 dias) e 
mais  4 semanas para a pós-produção. 

1 

02 

Serviços 

R$ 
2.901,92 

R$ 5.803,84 

Fomento  

2.1.7 

Coordenadores de Audiovisual 

Profissionais responsáveis pela execução da 
ideia, do roteiro, das gravações. O papel é 
coordenar toda a produção para viabilizar o 
produto final. Trabalham durante toda duração 
do processo audiovisual, que se inicia 2 
semanas antes do Festival, durante o evento (07 
dias) e mais  4 semanas para a pós-produção. 

1 

02 

Serviços 

R$ 
3.000,00 

R$ 6.000,00 

Fomento  

2.1.8 

Edição de imagens (audiovisual) 

Responsável pela seleção de cenas para os 
produtos finais, edição de imagens, colorização 
e outros processos arte-finalísticos particulares 
à pós-produção audiovisual. Como não é 
possível editar um filme em 22 horas, e a 
referência de preço encontrada é baseada em 
hora/trabalho, iremos fechar um pacote de 4 
semanas de pós-produção dentro desse valor, 
para evitarmos custos adicionais. 

1 

20 

Horas 

R$ 300,00 R$ 6.000,00 

Fomento  

2.1.9 

Fotógrafos 

Para cobertura da programação do festival, 
efetuar registro da edição e registrar os itens 

2 

07 

Diárias 

R$ 471,67 R$ 6.603,38 

Fomento  



 
 

contratados para comprovação na prestação de 
contas do projeto 

   
Valor 
Total da 
Etapa 2.1 

R$ 
44.657,22 

 

Etapa 2.2 – Divulgação     
 

2.2.1 

Anúncio mídia eletrônica 

1 

01 

Serviço 

R$  

2.797,22 

R$  

2.797,22 

Fomento  

2.2.2 

Cartazes  

Confecção de 200 cartazes formato A3, em 
papel couchê 150g fosco, com gramatura 
regular e impressão 4/0 cores 

1 

200 

Unidades 

R$ 6,00 R$ 1.200,00 

Fomento  

2.2.3 

Criação de spot de rádio 30"  

Execução, gravação e inserção de BG de spot 
que veiculará nas rádios comerciais FM. 

1 

03 

Serviços 

R$ 300,00 R$ 900,00 

Fomento  

2.2.4 

Impulsionamento de redes sociais 

Verba para impulsionamento de posts nas redes 
sociais do projeto e do Clube do Choro 

 1 

 02 

Meses 

R$ 
1.500,00 

R$ 3.000,00 

Fomento  

2.2.5 

Veiculação de spot de rádio 30" 

Execução em Rádio FM do DF. 

1 

100 

unidades 

R$ 40,00 R$ 4.000,00 

Fomento  

2.2.6 

Vinhetas de abertura e encerramento/ After 
movie  

Desenvolvimento de 03 vídeos, sendo eles o 
teaser de abertura e de encerramento com até 
2m cada, e vídeo de 5m com o registro de todas 
as atividades desenvolvidas na execução do 
projeto 

1 

02 

Serviços 

R$ 
1.490,00 

R$ 2.980,00 

Fomento  

Valor Total da Etapa 2.2 
R$ 

14.877,22 
  

VALOR TOTAL DA META 2 R$ 
59.534,44 

 



 
 

 

 

Meta 3  - Contratações Artísticas 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

3.1 

Professores Convidados para ministrar oficinas 
de Instrumentos Musicais 

Carga horária de 20h, sendo 08h de preparação 
de material didático e conteúdo programático, 
08h de oficina, 04h para preparação de 
resultados e relatórios e confecção de 
certificados.  

Memória de cálculo: 20h x R$ 138,00 hora/ aula 
x 6 professores = R$ 2.760,00 por professor 

1 

 120 

Hs/ aula 

R$ 138,00 
R$ 
16.560,00 

 Fomento 

3.2 

Professores Convidados para ministrar oficinas 
de Prática em Conjunto 

Carga horária de 18h, sendo 08h de preparação 
de material didático e conteúdo programático, 
06h de oficina, 04h para preparação de 
resultados e relatórios e confecção de 
certificados.  

Memória de cálculo: 18h x R$ 138,00 hora/ aula 
x 2 professores = R$ 2.484,00 por professor 

1 

 36 

Hs/ aula 

R$ 138,00 R$ 4.968,00 

Fomento  

3.3 

Cachê 1  

(Artista Nacional) 

1 

 01 

Cachê 

R$ 
4.000,00 

R$ 4.000,00 

Fomento  

3.4 

Cachê 2 

(Artista Nacional) 

1 

01 

Cachê 

R$ 
5.000,00 

R$ 5.000,00 

Fomento  

3.5 

Cachê 3  

(Artista Nacional) 

1 

01 

Cachê 

R$ 
4.000,00 

R$ 4.000,00 

Fomento  



 
 

3.6 

Cachê 4 

(Artista Nacional) 

1 

01 

Cachê 

R$ 
6.000,00 

R$ 6.000,00 

Fomento  

3.7 

Cachê 5 

(Banda base do Clube do Choro, que 
acompanhará artistas nacionais) 

1 

01 

Cachê 

R$ 
2.000,00 

R$ 2.000,00 

Fomento  

3.8 

Cachê 6 

(Banda base do Clube do Choro, que 
acompanhará artistas nacionais) 

1 

01 

Cachê 

R$ 
2.000,00 

R$ 2.000,00 

Fomento  

3.9 

Cachê 7 

(Artista DF) 

1 

01 

Cachê 

R$ 
4.000,00 

R$ 4.000,00 

Fomento  

3.10 

Cachê 8 

(Artista DF) 

1 

01 

Cachê 

R$ 
4.000,00 

R$ 4.000,00 

Fomento  

3.11 

Cachê 9 

(Artista DF) 

1 

01 

Cachê 

R$ 
6.000,00 

R$ 6.000,00 

Fomento  

3.12 

Cachê 10  

(Artista DF) 

1 

01 

Cachê 

R$ 
8.000,00 

R$ 8.000,00 

Fomento  

3.13 

Cachê 11 

(Duo Nacional) 

1 

01 

Cachê 

R$ 
8.000,00 

R$ 8.000,00 

Fomento  

3.14 

Cachê 12 

(Duo Nacional/ Internacional) 

1 

01 

Cachê 

R$ 
6.000,00 

R$ 6.000,00 

Fomento  



 
 

3.15 

DJ´s DF 

Contratação para Apresentação de sets de 
música brasileira de DJ´s locais 

 

1 

04 

Cachês 

R$ 
1.100,00 

R$ 4.400,00 

Fomento  

3.16 

VJ 

Contratação de VJ para produção de conteúdo e 
transmissões de projeções mapeadas 
(videomapping). 03 semanas para reunião com 
coordenação e produção, criação e pesquisa de 
conteúdo a ser projetado 

1 

03 

Semanas 

R$ 
1.100,00 

R$ 3.300,00 

Fomento  

   
Valor 
Total da 
Etapa 3.1 

R$ 
88.228,00 

 

VALOR TOTAL DA META 3    
R$ 

88.228,00 
 

Meta 4 – Logística, Estrutura e Operacional      

Etapa 4.1 – Logística      

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

4.1.1 

Passagem aéreas de ida e volta, nacional em 
classe econômica para as bandas e artistas que 
compõem o lineup do festival.  

Valor médio praticado no mercado, conforme 
análise de 03 cotações. 

 

1 

12 

Passagens 
aéreas 

R$ 893,70 R$10.724,45 

Fomento  

4.1.2 

Hospedagem  

Hospedagem com café da manhã em hotel na 
área central de Brasília. 

Memória de cálculo: 28 diárias x R$ 230,00 

 

1 28 Diárias R$ 230,00 R$ 6.440,00 

Fomento  

4.1.3 
1 

518 
R$ 29,00 

R$ 
15.022,00 

Fomento  



 
 

Alimentação  

Almoço e jantares com bebida não alcoólica, 
para os artistas, convidados, professores e 
equipe.  

Memória de cálculo: Projeção de 518 refeições 
durante os 06 dias do evento, de terça a 
domingo. 

Unidades 

4.1.4 

Van executiva 

Van com motorista para atender artistas e 
professores, nos traslados do aeroporto/ hotel e 
hotel/ festival 

1 

06 

Diárias 

R$ 365,00 R$ 2.190,00 

Fomento  

4.1.5 

Catering 

Abastecimento de camarim para atender 
professores das oficinas, práticas em conjunto, 
alunos, participantes choro-talks e artistas. 
Aproximadamente 110 pessoas por dia, 
incluindo água sem gás, suco, café, sanduíches, 
petit four e fruta. 

Memória de cálculo: 110 pessoas x R$ 10,00 x 
06 diárias 

1 

660 

unidades 

R$ 10,00 R$ 6.670,00 

Fomento  

   
Valor 

Total da 
Etapa 4.1 

R$ 
41.046,45 

 

Etapa 4.2 – Estrutura     
 

4.2.1 

Iluminação de pequeno Porte 

Equipamento de luz complementar para os 06 
dias de projeto para atender choro-talks e 
iluminação cenográfica 

1 

06 

Diárias 

R$ 800,00 

R$ 4.800,00 

 

Fomento  

4.2.2 

Iluminação médio porte - palco externo - Festival 

1 

06 

Diárias 

R$ 
1.500,00 

R$ 9.000,00 

Fomento  

4.2.3 

Sonorização de pequeno Porte 
1 

06 

Diárias 

R$ 
1.000,00 

R$ 6.000,00 

Fomento  



 
 

Equipamento de backline e sonorização 
complementar para os 06 dias de projeto, para 
atender oficinas e práticas de conjunto. 

 

4.2.4 

Sonorização médio porte - palco externo - 
Festival 

 

1 

 

06 

Diárias 

 

R$ 
1.500,00 

 

R$ 9.000,00 

 

Fomento  

4.2.5 

Alambrado 

1 

89 

Metros 

R$ 4,75 R$ 422,75 

Fomento  

4.2.6 

Gerador de 260 kva 

Com abastecimento, transporte, 25 Mts de rede 
BT, CX intermediária, combustível para 12 horas 
e operador, aterramento e ART 

1 

02 

Diárias 

R$ 
2.295,00 

R$ 4.590,00 

Fomento  

4.2.7 

Locação de Container 

Locação de container para recolhimento de 
resíduos sólidos gerados pelo evento (controle 
de limpeza de grandes eventos realizados em 
área pública) 

1 

02 

Diárias 

R$ 432,00 R$ 864,00 

Fomento  

4.2.8 

Contratação de cooperativa especializada para 
tratamento do lixo produzido 

1 

01 

Serviço 

R$ 800,00 R$ 800,00 

Fomento  

4.2.9 

Distribuição elétrica 

Distribuição elétrica para atender as 
necessidades de realização do evento, incluindo 
ramais de energia para atender a diversas 
demandas, tais como: stand, iluminação externa, 
projeção, equipamentos de som e luz na área 
externa, equipamentos de áudio, 
vídeo e projeção, pontos de iluminação na área 
externa, tudo sendo executado dentro das normas 
técnicas de eletricidade para garantir segurança ao 
público e ao projeto. 

 

 

1 

01 

Serviço 

R$ 
1.497,77 

R$  

1497,77 

Fomento  



 
 

4.2.10 

Extintor 

Memória de cálculo: 10 por dia x 3 dias (sexta, 
sábado e domingo) 

10 

03 

Diárias 

R$ 30,00 R$ 900,00 

Fomento  

4.2.11 

Rádio comunicador HT 

Memória de cálculo: 04 rádios x 06 dias 

04 

06 

Diárias 

R$ 28,00 R$ 672,00 

Fomento  

4.2.12 

Palco 

Contratação de profissional de marcenaria para 
ajustes e reforma no Palco da área externa do 
Clube do Choro, incluindo lixamento, pintura, 
laminação, para que possamos utilizar evitando a 
locação de palco. Tamanho do palco 4x2m para 
6x2m com a troca dos painéis laterais, pintura em 
tinta esmalte na cor preta e dressing de palco. 

1 04 semanas R$ 912,50 R$ 3.650,00 

Fomento  

4.2.13 

Locação de Q30, tamanho 10 x 10 para pórtico 
de identificação do evento. 

Memória de cálculo: 48m de q30 x R$ 22,00m 

1 

48 

Metros 

R$ 22,00 R$ 1.056,00 

Fomento  

4.2.14 

Banheiro químico standard 

Memória de cálculo: 02 banheiros x 06 diárias 

2 

06 

Diárias 

R$ 49,00 R$ 588,00 

Fomento  

4.2.15 

Tenda calhada de 10x10, com RRT para 
cobertura da área externa da marquise do Clube 
do Choro. 

Memória de cálculo: 01 tenda x 06 diárias 

1 

06 

Diárias 

R$ 437,92 R$ 2.627,52 

Fomento  

4.2.16 

Projeto cenográfico 

Arquiteto para idealização de projeto 
cenográfico, contemplando croqui, com vistas a 
criar ambiente cenográfico para área externa, 
salas de aula do Clube do Choro, palco, pórtico, 
feirinha exposição vinil e luthieria 

1 

01 

Serviço 

R$ 
7.385,08 

R$ 7.385,08 

Fomento  



 
 

4.2.17 

Cenografia confecção e materiais 

Execução de projeto cenográfico criado por 
cenógrafo, contemplando todo o material 
necessário, pintura de estruturas, laminados de 
madeira para confecção de cenários, 02 
instagramáveis, 02 kit de mobiliário para lounge 
e PCD, placas de PVC para salas de aula. 

Memória de cálculo: 

INSTAGRAMÁVEL 
Confecção e instalação de 02 instagramáveis 
nas pilastras do Clube do Choro contendo: 
- Um fundo adesivado com uma das artes da ID 
da marca do Clube do Choro; 
- Letreiro em ps recortado e adesivado 
retroiluminado; 
Valor: R$ 1.500,00 x 2= R$ 3.000,00 
 
Locação de barraquinhas 
- 4 unidades dobráveis medindo 1,20x 0,70 x 
2,20m com estrutura em madeira compensada 
15mm e adesivos. 
Valor: R$ 500,00 x 4= R$ 2.000,00 
 
 
Locação de 02 kit de mobiliário para lounge 
contemplando pufes, mesinhas e mesas bistrô 
Valor: R$ 956,00 x 2= R$ 1.912,00 

1 

01 

Serviço 

R$ 
6.000,00 

R$ 6.000,00 

Fomento  

Valor Total da Etapa 4.2 

R$ 
59.853,12 

 

  

Etapa 4.3 – Operacional 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

4.3.1 

Segurança 

Diária de 12h 

Memória de cálculo: 08 seguranças x 08 diárias, 
sendo 01 na montagem e 01 na desmontagem. 

 

8 

08 

Diárias 

R$ 188,67 
R$ 
12.074,88 

Fomento  



 
 

4.3.2 

Brigadista  

Diária de 12h, de acordo com NT 009/2002 
CBM-DF 

Memória de cálculo: 04 brigadistas x 06 diárias 

4 

06 

Diárias 

R$ 140,00 R$ 3.360,00 

Fomento  

4.3.3 

Limpeza 

Diária de 12h 

Memória de cálculo: 08 auxiliares de limpeza x 
08 diárias, sendo 01 na montagem e 01 na 
desmontagem, além de 06 dias do festival, 
incluindo material de limpeza 

8 

08  

Diárias 

R$ 121,46 R$ 7.773,44 

Fomento  

4.3.4 

Carregadores 

Diária de 10h 

Memória de cálculo: 02 carregadores x 08 
diárias, sendo 01 na montagem e 01 na 
desmontagem, além de 06 dias do festival 

2 

08  

Diárias 

R$ 107,52 R$ 1.720,32 Fomento 

4.3.5 

Interpretação em libras para shows 

200,00 a diária 

1 

06  

Diárias 

R$ 200,00 R$ 1.200,00 

Fomento  

4.3.6 

Operadores de luz 

Contratação de operadores de luz para atender 
demandas de iluminação cenográfica, shows e 
choro-talks 

Memória de cálculo: 02 operadores x 06 diárias 
x R$ 314,94 

2 

06  

Diárias 

R$ 314,94 R$ 3.779,28 

Fomento  

4.3.7 

Operadores de som  
2 

06  

Diárias 

R$ 245,00 R$ 2.940,00 

Fomento  



 
 

Contratação de operadores de som para atender 
demandas de iluminação cenográfica, shows e 
choro-talks 

Memória de cálculo: 02 operadores x 06 diárias 
x R$ 245,00 

Valor Total da Etapa 4.3 
R$ 

32.847,92 
  

VALOR TOTAL DA META 4 
 R$ 
133.747,52 

  

Meta 5 – Pós-Produção 

Etapa 5.1 – Pós-produção/ prestação de contas 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

5.1.1 

Direção Geral 

Profissional atuará em todas as fases do projeto, 
participando desde a idealização e planejamento 
da edição, captação de recursos, curadoria, bem 
como direcionará todas as atividades previstas 
na execução (pré-produção, produção e pós-
produção), delegando funções e atribuições e 
respondendo pela plena execução de tudo que 
foi delineado. 

 1 04 semanas 
 R$ 
1.439,40 

 R$ 5.757,60  Fomento  

5.1.2 

Coordenação administrativo-financeira 

Profissional responsável por coordenar todas as 
rotinas administrativas e financeiras que darão 
suporte às diversas áreas do projeto. Realiza o 
arrolamento e arquivo e conciliação bancária 
para entrega de relatório financeiro final. 

1 

04 

Semanas 

875,00 3.500,00 

Fomento  

5.1.3 

Produção Executiva 

Responsável por atuar em todas as fases do 
projeto, elaboração e gestão, englobando a 
contratação dos artistas definidos pela direção 
artística e musical, o direcionamento de todas as 
demandas dos mesmos como emissão de 
passagem aérea, reserva de hospedagem, 
organização do transporte local e contratação de 
alimentação. Esse profissional também organiza 
a estratégia de comunicação juntamente com. a 
coordenação de comunicação, além de 

 1 04 semanas 
 R$ 
1.500,00  

 R$ 6.000,00 

Fomento  



 
 

participar e aprovar a contratação do plano de 
mídia junto à equipe especializada. É quem 
orienta as demandas da equipe que engloba o 
alinhamento com todas as áreas, criação de 
planejamento, agenda de reuniões de controle e 
monitoramento de ações, criação de 
organogramas e documentos de modelo para 
utilização da equipe, controle de orçamento 
juntamente com a coordenação administrativo-
financeira, organização de fontes de recurso do 
projeto, negociação e contratação de 
fornecedores, artistas e equipe. 

5.1.4 

Contabilidade 

Assessoria contábil para a execução dos 
projetos e recolhimento de impostos devidos, 
além da validação da prestação de contas e 
conciliação bancária 

1 11 Semanas 
 R$ 
500,00  

 R$ 5.500,00 

Fomento  

Valor Total da Etapa 5.1 
R$ 

20.757,60 
  

VALOR TOTAL DO EVENTO 
 R$ 
399.982,85 

  

 5.2 Planilha Termo de Fomento 

Planilha acima. 

5.3 Previsão de Receitas 

PREVISÃO DE RECEITAS 

QTD. Nome Receitas 

1 

Bilheteria Shows sábado e domingo, 29 e 30 de 
janeiro de 2022 

Estimativa de público sentado: 200 pessoas por dia 

Memória de cálculo:  

100 x 2 dias x 60,00 meia = R$ 12.000,00 

100 x 2 dias x 120,00 inteira = R$ 24.000,00 

 R$ 36.000,00 

Total R$ 36.000,00 

  



 
 

 

 

 

6. DECLARAÇÕES 

6.1 Declaração Unificada 

  

DECLARAÇÃO UNIFICADA 

Eu, HENRIQUE LIMA SANTOS FILHO, inscrito no RG sob o nº 273863  SSP/ DF e CPF nº 144.750.301-53, 

na qualidade de presidente do CLUBE DO CHORO DE BRASÍLIA, CNPJ: 00.507.103/0001-42, 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, 11 de janeiro de 2022. 

  

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

HENRIQUE LIMA SANTOS FILHO  

CPF 144.750.301-53 
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6.2 Declaração de Encargos Trabalhistas - inciso V e VI Art. 28º Decreto nº 37.843/2016 (em caso de 
não haver encargos trabalhistas). 

  

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS 

  

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

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

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

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

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

  

Atenciosamente, 

 

 

Brasília, 11 de janeiro de 2022. 

  

__________________________________________ 

Clube do Choro de Brasília 

Henrique Lima Santos Filho - Presidente 

CPF 144.750.301-53 
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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, 11 de janeiro de 2022. 

  

___________________________________________ 

Henrique Lima Santos Filho 

  

7. APROVAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO/SECRETÁRIO ADJUNTO 

  

Aprovo o presente Plano de Trabalho 

  

Brasília-DF,_____/_____/2021. 

  

_______________________________ 

   ASSINATURA 
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