
PLANO DE TRABALHO 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

Nome da OSC: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL E CULTURAL - IDISC 

Nome Fantasia: IDISC 

CNPJ: 22.892.369/0001-99 Endereço: St. N Qnn 2, Conjunto A, Lote 02, Sala 201 

Complemento: Sala 201 Bairro/Cidade: Ceilândia Sul CEP: 72.220-021 

Telefone: (61) 98469-4590 Telefone: (DDD) Telefone: (DDD) 

E-mail: institutoidisc@gmail.com Site/Redes Sociais: 
https://www.instagram.com/idisc.instituto/ 

Responsável da OSC (Dirigente): Romualdo Machado Bispo 

CPF: 056.436.241-76 RG/Órgão Expedidor: 3.326.468 
SSP/DF 

Telefone do Dirigente: (61) 98646-3672 

Endereço do Dirigente: QR 403 Conjunto 13 Casa 10 – Samambaia 
Norte 

CEP: 72.319-114 

 

1.1 ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Romualdo Machado Bispo 

Função na parceria: Coordenador Geral 

RG: 3.326.468  Órgão Expedidor: SSP/DF CPF: 056.436.241-76 

Telefone Fixo: (61) 98646-3672 Telefone Celular: (61) 98646-3672 

E-Mail do Responsável: rjunior_adv@outlook.com 

 

1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE  

O Instituto de Desenvolvimento, Inclusão Social e Cultural - IDISC, entidade civil de direito privado, sem fins 

lucrativos, inscrita no CNPJ, sob nº 22.892.369/0001-99, fundado com a finalidade de exercer um caráter social, 

cultural, educativo e informativo, teve seu início em 2015, através do presidente Davi Godoi e nome de Instituo 

Social Beneficente do Brasil - ISBB. Posteriormente, na eleição da diretoria de 2017, assumiu o cargo o Sr. Matheus 

Rodrigues da Silva para dar continuidade as atividades da Associação.  

Em seguida a presidência passou a ser exercida pela então presidente Sra. Thailana Pollyna, a qual trouxe propostas 

inovadoras e uma nova roupagem ao Instituto, sofrendo assim a alteração nominal para INSTITUTO DE 



DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO SOCIAL E CULTURAL - IDISC, ajustando identidade visual, mas não perdendo sua 

essência e proposito inicial, mesmo com todas as dificuldades provenientes da pandemia da Covid-19. 

E agora, o presidente do IDISC é o Sr. Romualdo Bispo, o qual se comprometeu a dar continuidade ao ótimo trabalho 

anteriormente exercido, com o objetivo de aprimorar e enriquecer o Instituto, a fim de estimular o crescimento ao 

desenvolvimento do Distrito Federal. 

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Nome do Projeto: Conexão Sertaneja 2021 

Período de execução: 10/12/2021 a 07/01/2022   

Enquadramento: (X) participação () educacional (   ) rendimento 

Previsão de beneficiários diretos: 150 

Previsão de público indireto: 150 

Valor Total do Projeto: R$ 199.424,40 (cento e noventa e nove mil, quatrocentos vinte e quatro reais e 
quarenta centavos) 

Valor Total do Termo de Fomento: R$ 199.424,40 (cento e noventa e nove mil, quatrocentos vinte e quatro 
reais e quarenta centavos) 

 

2.1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 

Realização do projeto Conexão Sertaneja 2021, que consiste em um evento, no dia 11 de dezembro de 2021, de 

integração de Brasília com os principais polos sertanejos do Distrito Federal, com execução no Parque da Cidade Sarah 

Kubitschek, um dos pontos turísticos de Brasília. Este projeto tem como objetivo de promover a cultura, lazer e recreação, 

pois trará uma forte vertente e possibilidade de fomento ao Turismo Local, uma vez que o evento propicia o suporte a 

programas estratégicos de captação e apoio à realização de shows, bem como a implantação ao empreendimento 

destinados às atividades de expressão cultural, de animação turística, entretenimento e lazer. 

 

2.2 JUSTIFICATIVA 

“Conexão Sertaneja 2021”, é um evento que consiste em apresentações musicais com foco no gênero sertanejo, que é, 

atualmente, um dos estilos mais populares do Brasil que faz parte da história. Diante de tamanha popularidade, o 

Conexão Sertaneja 2021 tem a capacidade de atrair um grande público, trazendo grande perspectiva para o fomento 

ao Turismo do Distrito Federal, bem como garantias aos direitos básicos do lazer e cultura. 

Uma pesquisa realizada em 2018 pela consultoria JLeiva Cultura & Esporte, com participação do Datafolha, ouviu 

milhares de pessoas e traçou um panorama dos hábitos culturais dos brasileiros. A pesquisa pediu aos entrevistados 

para citar os três gêneros musicais que mais gostavam, por ordem de preferência. O resultado mostrou que o sertanejo 



é o estilo de maior popularidade, citado por 37% dos entrevistados, por jovens a partir dos 16 anos. Seguido pelo funk 

que foi citado por 28% deles. Essa tendência já é predominante há alguns anos, na verdade. 

Outra pesquisa, dessa vez do Ibope, também procurou saber qual o estilo mais ouvido pelo país e, de acordo com os 

resultados, 58% dos brasileiros escutam sertanejo pelo menos uma vez por semana. Ainda de acordo com a pesquisa, o 

público majoritário que aprecia o sertanejo são pessoas da classe B e C, com idade entre 25 e 34 anos. 

O sertanejo brasileiro é um estilo musical que nasceu das raízes do país e se tornou preferência nacional. O ritmo hoje é 

ouvido em qualquer lugar e em todas as classes sociais e surgiu da cultura caipira para se misturar à música eletrônica, 

ao funk, ao arrocha ou qualquer outro ritmo que justifique investimentos – e ganhos milionários. Sim, o sertanejo rende 

milhões a diversas duplas e cantores solos pelo Brasil. 

Em paralelo, o Governo do Distrito Federal (GDF), em maio, lançou o Plano Estratégico do Distrito Federal 2019-2060, 

dentre as tratativas, objetivou o aumento em 10% da participação do turismo no Produto Interno Bruto (PIB) da capital. 

A exemplo, a troca da maior bandeira em mastro do país, integrando atividades para toda a família tem, aos poucos, 

atraído visitantes à Praça dos Três Poderes no primeiro domingo do mês. O passeio já tem sido incluído nos pacotes 

vendidos pelas operadoras da cidade. Dessa forma, a inclusão de mais um grande evento no calendário do Distrito 

Federal auxiliará o GDF a alcançar tal meta através do Turismo local.   

Ao atrair pessoas de fora de outros estados em Brasília, fomentará também as empresas estratégicas ao turismo, como 

o setor hoteleiro. Fato é que após a crise financeira iniciada em 2014, houve a necessidade de intensificação da 

participação do setor turístico na economia e que, em 2016, representou 93,4%, seguido pela indústria, com 6,2% e pela 

agropecuária, com 0,4%. Há setores que serão extremamente beneficiados com o conteúdo do aplicativo. Segundo o 

IBGE, o DF conta com o sexto maior número de leitos hoteleiros do Brasil, com alta desocupação durante os finais de 

semana. 

Ressalta-se que a cultura se tornou uma economia estratégica no mundo, que depende principalmente do investimento 

público. O acesso à cultura e ao lazer está diretamente ligado a um novo ciclo de desenvolvimento do país: a 

universalização do acesso, da diversidade e desenvolvimento da economia criativa.  O evento propicia o suporte a 

programas estratégicos de captação e apoio à realização de feiras e exposições de negócios, bem como a implantação 

ao empreendimento destinados às atividades de expressão cultural, de animação turística, entretenimento e lazer. 

 



A nível Federal, o evento também demonstrará que a Secretaria de Turismo está buscando atender a Política Nacional 

de Turismo, Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008, que prima o planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor 

turístico, onde o resultado atenderá o art. 5º, descrito abaixo: 

 

Art. 5º A Política Nacional de Turismo tem por objetivos: 

I - Democratizar e propiciar o acesso ao turismo no País a todos os 

segmentos populacionais, contribuindo para a elevação do bem-estar 

geral; 

II - Reduzir as disparidades sociais e econômicas de ordem regional, 

promovendo a inclusão social pelo crescimento da oferta de trabalho 

e melhor distribuição de renda; 

III - ampliar os fluxos turísticos, a permanência e o gasto médio dos 

turistas nacionais e estrangeiros no País, mediante a promoção e o 

apoio ao desenvolvimento do produto turístico brasileiro; 

IV - Estimular a criação, a consolidação e a difusão dos produtos e 

destinos turísticos brasileiros, com vistas em atrair turistas nacionais e 

estrangeiros, diversificando os fluxos entre as unidades da Federação 

e buscando beneficiar, especialmente, as regiões de menor nível de 

desenvolvimento econômico e social; 

V - Propiciar o suporte a programas estratégicos de captação e apoio 

à realização de feiras e exposições de negócios, viagens de incentivo, 

congressos e eventos nacionais e internacionais; 

VI - Promover, descentralizar e regionalizar o turismo, estimulando 

Estados, Distrito Federal e Municípios a planejar, em seus territórios, 

as atividades turísticas de forma sustentável e segura, inclusive entre 

si, com o envolvimento e a efetiva participação das comunidades 

receptoras nos benefícios advindos da atividade econômica; 

VII - criar e implantar empreendimento destinados às atividades de 

expressão cultural, de animação turística, entretenimento e lazer e de 

outros atrativos com capacidade de retenção e prolongamento do 

tempo de permanência dos turistas nas localidades; 

VIII - propiciar a prática de turismo sustentável nas áreas naturais, 

promovendo a atividade como veículo de educação e interpretação 

ambiental e incentivando a adoção de condutas e práticas de mínimo 

impacto compatíveis com a conservação do meio ambiente natural; 



IX - Preservar a identidade cultural das comunidades e populações 

tradicionais eventualmente afetadas pela atividade turística; 

X - Prevenir e combater as atividades turísticas relacionadas aos 

abusos de natureza sexual e outras que afetem a dignidade humana, 

respeitadas as competências dos diversos órgãos governamentais 

envolvidos; 

XI - desenvolver, ordenar e promover os diversos segmentos turísticos; 

(Regulamento) 

XII - implementar o inventário do patrimônio turístico nacional, 

atualizando-o regularmente; 

XIII - propiciar os recursos necessários para investimentos e 

aproveitamento do espaço turístico nacional de forma a permitir a 

ampliação, a diversificação, a modernização e a segurança dos 

equipamentos e serviços turísticos, adequando-os às preferências da 

demanda, e, também, às características ambientais e socioeconômicas 

regionais existentes; 

XIV - aumentar e diversificar linhas de financiamentos para 

empreendimentos turísticos e para o desenvolvimento das pequenas e 

microempresas do setor pelos bancos e agências de desenvolvimento 

oficiais; 

XV - Contribuir para o alcance de política tributária justa e equânime, 

nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, para as diversas 

entidades componentes da cadeia produtiva do turismo; 

XVI - promover a integração do setor privado como agente 

complementar de financiamento em infraestrutura e serviços públicos 

necessários ao desenvolvimento turístico; 

XVII - propiciar a competitividade do setor por meio da melhoria da 

qualidade, eficiência e segurança na prestação dos serviços, da busca 

da originalidade e do aumento da produtividade dos agentes públicos 

e empreendedores turísticos privados; 

XVIII - estabelecer padrões e normas de qualidade, eficiência e 

segurança na prestação de serviços por parte dos operadores, 

empreendimentos e equipamentos turísticos; 

XIX - promover a formação, o aperfeiçoamento, a qualificação e a 

capacitação de recursos humanos para a área do turismo, bem como 

a implementação de políticas que viabilizem a colocação profissional 

no mercado de trabalho; e 



XX - Implementar a produção, a sistematização e o intercâmbio de 

dados estatísticos e informações relativas às atividades e aos 

empreendimentos turísticos instalados no País, integrando as 

universidades e os institutos de pesquisa públicos e privados na análise 

desses dados, na busca da melhoria da qualidade e credibilidade dos 

relatórios estatísticos sobre o setor turístico brasileiro. 

 

A importância de eventos como esse no Distrito Federal e com apoio da Secretaria de Turismo se torna relevante visto a 

guinada econômica na região que a mesma gera, visto que tal movimentação traz um retorno de receita direta e indireta 

aos cofres públicos através da movimentação monetária e o recolhimento de impostos e taxas sobre a mobilização 

material e humana presente na mesma, visto que será gerado em torne de empregos diretos para realização do evento. 

Também relevante ponderar a preocupação da presente Instituição em atender a política de turismo do Distrito Federal, 

em especial o art. 3, incisos I, II e VII, conforme abaixo: 

 

Art. 3º A Política de Turismo do Distrito Federal orienta-se pelos 

seguintes princípios: 

I – Sustentabilidade, buscada por meio da promoção de equidade 

social, eficiência econômica, diversidade cultural, proteção e 

conservação do meio ambiente; 

II – Desenvolvimento socioeconômico, gerando efeitos positivos sobre 

a qualidade de vida da população da RIDE; 

(...) 

VIII – Inclusão social, com a ampliação do acesso ao turismo e da 

geração de emprego e renda oriundos da atividade turística; 

(...) 

(grifo nosso) 

 

O projeto surge para suprir a necessidade de fomento a cultura e ao lazer presente ao art. 59 do ECA, unido a dificuldade 

de promoção no núcleo familiar de atividades recreativas em detrimento da necessidade da garantia de direitos que 

prezem a subsistência, pois é um espaço de entretenimento e diversão.  

 

Nessa toada, há benefícios desenvolvidos através de atividades recreativas, como maior interação do indivíduo no seu 

meio social, a melhoria do nível intelectual e desenvolvimento de habilidades. São esses os pontos importantes da 

recreação no desenvolvimento humano consciente do indivíduo. A variabilidade das atividades recreativas pode ajudar 



a ampliar a mente em diversos tipos de conhecimento, além de ter funções de divertimento, recuperação psicossomática 

e acrescimento positivo à personalidade, aprendendo a ter companheirismo e solidariedade, e a tomar decisões 

individuais, dependendo da atividade.   

A montagem e participação do público será toda trabalhada no sistema de acessibilidade e inclusão, favorecendo a 

inclusão das pessoas com deficiência em vários âmbitos sociais. A acessibilidade será fundamental a ação, incentivando 

os mesmos a pensar, viver, criar e concretizar a participação cidadã plena. A cidadania cultural é uma base para ação. 

Respeitando a lei de incentivo à cultura, o projeto contempla a inclusão através de formatos acessíveis e entrega de 

estrutura de acesso às pessoas com deficiência, em cumprimento as boas práticas de acesso, em todas as dimensões da 

acessibilidade, seja arquitetônica, comunicacional, atitudinal e outras. 

A necessidade de geração de emprego e renda tem aumentado ininterruptamente em decorrência do significativo 

crescimento populacional. No Distrito Federal, as políticas econômicas se restringem, na maioria das vezes, à destinação 

de áreas para a indústria, entretanto quase todas foram objeto de especulação imobiliária, ocupadas com habitações, 

boa parte delas, precárias.  

O evento será público e gratuito, além de que serão implementadas ações que devem promover a assistência adequada 

às pessoas, com sensível e oportuna atuação da vigilância a saúde, bem como ações de informação e comunicação, 

seguindo as seguintes diretrizes: 

• Estabelecer a utilização de protocolos e procedimentos padronizados para a resposta ao coronavírus (SARS-

CoV-2);  

• Higienizar as mãos com álcool a 70% por 20 segundos; 

• Orientar a evitar tocar nas mucosas dos olhos, nariz e boca; 

• Quando houver necessidade de circulação, manter o afastamento de 2 metros das demais pessoas;  

• Realizar a limpeza e a desinfecção de todos os ambientes e superfícies (com álcool 70%, produtos à base de 

cloro ou outros similares) com frequência, sobretudo nos pontos comumente mais tocados (maçanetas, corrimão de 

escadas, entre outros); 

• Aferir temperatura na entrada do evento; 

• Os funcionários e os manipuladores devem higienizar as mãos frequentemente; 

• Reforçar os procedimentos de higiene das mãos e antebraços; 

• Implementar medidas de controle de acesso ao estabelecimento para evitar grande fluxo e aglomeração de 

pessoas; 

• Evitar abrir latas e garrafas que possam ser abertas pelo próprio cliente, priorizando e orientando que sirvam 

as próprias bebidas no copo a ser utilizado; 

• A comercialização de produtos será com garçons usado máscara de proteção facial viseira plástica no rosto e 

máscara de pano. 

 



2.3 DETALHAMENTO DAS AÇÕES 

A execução do Conexão Sertaneja 2021 será realizada em 5 metas, sendo elas:  

 01 – PRÉ PRODUÇÃO  

 10/12/2021 

Composição da equipe RH para Produção do Projeto; Definição de Cronograma de Produção, Detalhamento Técnico; 

Elaboração do Croqui; Elaboração do Plano de Divulgação; Início da divulgação das atividades; Início das Inscrições; 

Contratação de serviços; Contratação de empresas especializadas para o fornecimento de Infraestrutura e serviços 

operacionais para o projeto. 

 

02 – PRODUÇÃO 

11/12/2021  

Realização do evento social; Montagem da estrutura no local do evento; Realização da Programação; 

Realização/acompanhamento do evento, com toda equipe envolvida; Registro Fotográfico e videográfico de todas as 

etapas/fases/metas do projeto; Encerramento. 

 

03 – PÓS-PRODUÇÃO 

13/12/2021 – 07/01/2022 

Finalização de contratos e pagamentos; Composição de relatório de prestação de contas, reunindo fotos, vídeos, notas 

fiscais, contratos de prestadores de serviços e profissionais, entre outros elementos que comprovem a execução do 

objeto proposto; Desmontagem dos itens de infraestrutura utilizados da realização das atividades.  

 

Estratégia de Comunicação: 

A partir das estratégias traçadas para a comunicação, será desenvolvida a Identidade visual do projeto. A comunicação 

do projeto com o seu público se dará majoritariamente através de ações online através de uma comunicação específica 

para as redes sociais. Além disto a Assessoria de Imprensa irá disparar releases e efetuar contatos com a imprensa para 

garantir mídia espontânea em Jornal Impresso, Jornal Virtual, TVs, Rádios, Blogs e outros meios de Comunicação durante 

o Período de execução do projeto. As fotos e depoimentos em vídeo publicados durante o projeto também serão 

utilizadas como estratégias de divulgação do projeto. A execução dos serviços de comunicação é crucial, mas necessitam 

se estender até o fim da execução do projeto, adentrando produção e pós-produção devido ao acompanhamento das 

informações e materiais durante o evento e após o evento para comprovação sua execução.  

 



04 - CRONOGRAMA: 

- Parque da Cidade Sarah Kubitschek 

Data: 11/12/2021 

 

Conexão Sertaneja 2021 

Tempo de apresentação Artista Horário 

30’ Abertura DJ  18:30 à 19:00 

60’ Apresentação Artista Local  19:00 às 20:00 

15’ Intervalo - DJ 20:00 às 20:15 

60’ 
Apresentação Artista 

Nacional - Eduarda Nunes 

20:15 às 21:15 

15’ Intervalo - DJ 21:15 às 21:30 

60’ 
Apresentação Artista 

Nacional – Nego Reiner 
21:30 às 22:30 

15’ Intervalo - DJ 22:30 às 22:45 

60’ 
Apresentação Artista 

Nacional – Mario e Thizil 
22:45 às 23:45 

15’ Intervalo - DJ 23:45 às 00:00 

60’ 
Apresentação Artista 

Nacional – Alisson e Ariel 
00:00 às 01:00 

  

05 - OBJETIVOS E METAS: 

 

“Conexão Sertaneja 2021” tem por objetivo geral ser uma ação cultural do instituto IDISC a ser realizado, com a 

oportunidade de aumento potencial para o setor turístico do Distrito Federal, onde ocorrerá uma mobilização musical, 

fomentando a cultura, lazer e atividade econômica da região, além de uma feira gastronômica ao público participante. 

 

OBJETIVOS: 

• Realizar o entretenimento do evento “Conexão Sertaneja 2021”, com shows e atividades afins, seguindo as 

medidas de segurança contra o Covid-19; 

• Incentivar o aumento do fluxo turístico voltado ao entretenimento em Brasília, bem como o uso dos 

equipamentos e serviços locais; 

• Estimular a economia local, por meio da geração de renda e arrecadação de impostos; 

• Contribuir para a formação de hábitos permanentes de atividades em Brasília; 



• Valorizar as manifestações artísticas, considerando a qualidade artística e o público cativo; 

• Proporcionar, com fomento ao lazer, melhor desenvolvimento humano, com inclusão educacional e social. 

 

METAS: 

• Realização das apresentações artísticas do evento que fomenta a cultura; 

• Realização de evento que vise a atrair turistas nacionais; 

• Proporcionar, com fomento ao lazer, melhor desenvolvimento humano, com inclusão educacional e social. 

 

INDICADORES DE MONITORAMENTO 

 

Metas 
Indicadores de 

Monitoramento 
Parâmetro(s) para 

aferição de cumprimento 

Realização de apresentações artísticas 
nos dias do evento. 

 Apresentação 

Fiscalização in loco; 
Relatório Fotográfico junto 

ao relatório de execução 
do objeto; 

Registro Fotográfico; 

Realização de evento que fomenta o 
turismo na região; 

Número de visitantes Registro Fotográfico. 

 

PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO: 

150 pessoas no dia de entretenimento (show), atingindo direta e indiretamente 150 pessoas. 

 

CONTRAPARTIDA: 

Como contrapartida a SETUR, o Instituto IDISC irá inserir a chancela de APOIO para divulgação da marca da Secretaria 

de Estado de Turismo do Distrito Federal em todos os materiais de promoção e comunicação do projeto, tais como: 

- Site durante 90 dias; 

- Marca como apoio na capa do facebook, Twitter e YouTube durante 90 dias; 

- 2 Posts exclusivos no Instagram/Facebook do documentário agradecendo o apoio e fomentando Brasília como destino 

turístico; 

- Inclusão da #seturdf #juntosporbrasília #maisbrasilia #visitebrasilia em posts; 

- Materiais impressos no local do evento como: boias, banners, totens e etc. 

Sendo facultada a ação de contrapartida de acordo com a Portaria MROSC SECEC, conforme art. 14, PORTARIA Nº 21, 

DE 23 DE JANEIRO DE 2020, onde a exigência justificada de contrapartida em bens e serviços, cuja expressão monetária 

será identificada no instrumento de parceria, não podendo ser exigido o depósito do valor correspondente. 

 

CRONOGRAMA EXECUTIVO 

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 



Pré-Produção 10/12/2021 10/12/2021 

Produção 11/12/2021 11/12/2021 

Pós-Produção 13/12/2021 07/01/2022 

 

MARCOS EXECUTORES  

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

Pré-Produção 10/12/2021 10/12/2021 

Produção 11/12/2021 11/12/2021 

Pós-Produção 13/12/2021 07/01/2022 

 

06 - PLANILHA TERMO DE FOMENTO: 

Memória de Cálculo 

Item Descrição 
Financiado 

por: 
Unidade 

de Medida 
Qtd 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

Area 1 - Contratações de Recursos Humanos 

1.1 

Coordenador Geral - Coordenar 
todos os aspectos do evento para 
que ele se efetive como o planejado. 
Delegar funções, acompanhar o 
planejamento, a divulgação e a 
motivação da equipe. Acompanhar 
com check-list todas as fases do 
plano de trabalho, desde o tema até 
a escolha dos prestadores de 
serviço, além de acompanhar toda a 
execução. Responsável pelas 
diretrizes do projeto, alinhando as 
demandas de todas as áreas junto 
com a produção executiva. Aprovar, 
coordenar, acompanhar, controlar e 
executar cada uma das 
coordenações do projeto.  

FOMENTO SEMANA 4 
R$ 

1.400,00 
R$ 

5.600,00 

1.2 

Produtor Executivo - Profissional 
responsável pela execução, fazendo 
o link entre todas as áreas de 
coordenações e área financeira. 
Responsável a criação de planos, 
organogramas e documentos de 
modelo para utilização da equipe, 
controle de orçamento juntamente 
com a coordenação administrava e 
financeira, organização de fontes de 

FOMENTO SEMANA 4 
R$ 

1.280,00 
R$ 

5.120,00 



recurso do projeto, negociação e 
contratação de fornecedores, 
artistas e equipe, reserva de locais e 
equipamentos do projeto, alinhar 
com a coordenação de comunicação 
a estratégia de divulgação do 
evento, acompanhamento das 
entregas de cada área visando a 
prestação de contas e fechamento 
dos resultados do evento, 
acompanhamento das ações de 
sustentabilidade e acessibilidade. 

1.3 

Diretor de Comunicação - Serviço 
de elaboração da estratégia de 
comunicação e coordenação de 
planejamento e execução de todos 
os itens relacionados à 
comunicação, tais como: 
desenvolvimento da 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 offline, aprovação de 
logomarcas com patrocinadores e 
órgãos realizadores, 
desenvolvimento de peças de 
divulgação, briefing de conteúdo e 
linguagem a ser utilizadas, 
acompanhamento da assessoria de 
imprensa local e nacional com 
entrega dos resultados, 
direcionamento dos vídeos do 
evento e dos fotógrafos.  

FOMENTO SEMANA 4 
R$ 

687,50 
R$ 

2.750,00 

Sub-Total R$ 13.470,00 

Area 2 - Contratações Artísticas  

2.1 

Mario e Thizil - Apresentação 
Artística de Banda reconhecida 
Nacionalmente, no dia 11/12/2021, 
com duração de 60’. 

FOMENTO CACHÊ 1 
R$ 

50.000,00 
R$ 

50.000,00 

2.2 

Alisson & Ariel - Apresentação 
Artística de Banda reconhecida 
Nacionalmente, no dia 11/12/2021, 
com duração de 60’. 

FOMENTO CACHÊ 1 
R$ 

25.000,00 
R$ 

25.000,00 

2.3 

Eduarda Nunes - Apresentação 
Artística de Banda reconhecida 
Nacionalmente, no dia 11/12/2021, 
com duração de 60’. 

FOMENTO CACHÊ 1 
R$ 

20.000,00 
R$ 

20.000,00 

2.4 
Nego Reiner - Apresentação 
Artística de Banda reconhecida 

FOMENTO CACHÊ 1 
R$ 

20.000,00 
R$ 

20.000,00 



Nacionalmente, no dia 11/12/2021, 
com duração de 60’. 

2.4 

Artista Local - Apresentação 
Artística de Banda reconhecida 
Nacionalmente, no dia 11/12/2021, 
com duração de 60’. 

FOMENTO CACHÊ 4 
R$ 

6.000,00 
R$ 

24.000,00 

2.5 
DJ - Apresentação Artística com 
duração de 75’, sendo 5 dj's para o 
evento. 

FOMENTO CACHÊ 5 
R$ 

400,00 
R$ 

2.000,00 

Sub-Total R$ 141.000,00 

Area 3 - Contratações de Estruturas e Serviços 

3.1 

Sonorização de Grande Porte - 04 
Caixas para subgraves (08 falantes, 
18 polegadas com 800W RMS 
cada); 04 Caixas vias médio grave 
e médio agudo (1.000W RMS 
cada); amplificadores compatível 
com o sistema de PA; 01 Divisores 
de freqüência com no mínimo 04 
vias com mínimo 24 db por oitava, 
ajuste de ângulo de fase entre as 
bandas, entradas e saídas 
balanceadas; 02 Equalizador 
estéreo com no mínimo 32 bandas 
e filtros de 12 db por oitava; 02 
Processadores de efeitos com 
REVERB e DELAY com entradas e 
saídas balanceadas e conversores 
AD/DA de no mínimo 20 bits; 08 
Canais compressores/limitadores 
com entradas e saídas 
balanceadas; 01 Multicabo com no 
mínimo 36 vias (60mts); 08 Canais 
de GATES com entradas e saídas 
balanceadas; 01 Aparelho de CD 
Player; 02 Mixing Console digital 
com no mínimo 40 canais contendo 
o mínimo de 08 subgrupos, 08 vias 
auxiliares máster LR, 04 bandas de 
equalização mais 01 paramétrico 
com ponto de INSERT em todos os 
canais, 10 Monitores tipo Spot 
passivo/ativo com 300W RMS cada; 
05 Equalizadores gráficos estéreo 
com no mínimo 31 bandas por 
canal e filtros de 12 db por oitava; 
amplificadores compatível com o 
sistema de monitores; 

FOMENTO Diária 1 
 R$ 

3.078,00  
R$ 

3.078,00 



3.2 

Sistema de Iluminação - 08 
Claypaky Mythos; 12 Robe Robin 
Led 600wash; 08 movings heads 
Elations Platinum 5 R; 04 
Claypapaky Aleda Bye K20; 10  Par 
Led Mslight Rgbwauv; 01 Maquina 
Hazer Antari; 8 ribaltas DTS 
RGBW; 8 refletores Elipsoidais; 01 
Console Digital Avolites Quartz; 12 
refletores led Wash SGM P5; 
cabeamento geral; 24 canais de 
dimmer rack CITronics; 48 canais 
de Propower CITronics 

FOMENTO Diária 1 
R$ 

2.290,00 
R$ 

2.290,00 

3.3 

PAINEL DE LED - Painel de Led 
para parte superior do palco 
principal, LED tipo modular de alta 
definição montados com gabinetes 
do tipo super slim medindo 
500mmx500mm e 70mm de 
profundidade. 

FOMENTO M2 10 
R$ 

250,00 
R$ 

2.500,00 

3.4 

Palco - Locação de Palco Treliçado 
de 10x08m, incluindo: 
Cobertura em box truss P-30; 
Escadas com Corrimão; 
Pára-peito; 
Lonas teto, laterais e fundos; 
House Mix coberta; 
Área de Serviços laterais; 

FOMENTO Diária 1 
R$ 

4.900,00 
R$ 

4.900,00 

3.5 

Rádios comunicadores HT - 
Rádio UHF/VHF, com 16 Canais, 
faixa de comunicação longa, 
110/220V, Entradas MIC e SP com 
frequência 400 ~ 470mHz, 
1500mAh. 

FOMENTO Diária 10 R$ 14,29 
R$ 

142,90 

3.6 

Brigadista - Profissional 
responsável em prevenir situações 
de risco e executar salvamentos 
terrestres, estando próximo ao 
público e participantes, protegendo 
pessoas e patrimônios de incêndios, 
explosões, vazamentos, ou qualquer 
outra situação de emergência, com 
o objetivo de salvar e resgatar vidas.  

FOMENTO Diária 10 
R$ 

140,00 
R$ 

1.400,00 

3.7 

UTE Móvel - Unidade móvel de 
atendimento, através de ambulância 
de Suporte Básico, responsável pelo 
atendimento Pré-Hospitalar, tendo 
por equipe um motorista (socorrista) 
e um enfermeiro. 

FOMENTO Diária 1 
R$ 

2.253,50 
R$ 

2.253,50 

3.8 
Serviços de VJ - Pesquisa e edição 
de conteúdo dentro da temática, 
Mapeamento dos pixels para o 

FOMENTO Diária 1 
R$ 

300,00 
R$ 

300,00 



painel de LED, Performance Visual e 
Atendimento aos VJS dos artistas 

3.9 

Fornecimento de Cathering para 
camarins - composto de: Salgados 
fritos e assados, mini sanduiches, 
frutas, variedade de 3 sucos, café, 
água mineral, devendo ainda copos, 
pratos e talhes descartáveis. 50 
pessoas por dia, no dia 11/12/2021. 

FOMENTO Diária 50 R$ 21,00 
R$ 

1.050,00 

3.10 

Gerador 240 kva - Locação de 
gerador singular de 240kva com 
capacidade para mínima para 300 
litros diesel e consumo médio de 59 
litros por hora, com autonomia de 10 
horas. 

FOMENTO Diária 1 
R$ 

1.700,00 
R$ 

1.700,00 

3.11 

Locação de Tenda Camarim - 
acabamento em lona plástico 
branco, isolamento termoacústico 
em lã de pet, espessura 50mm, 
iluminação em Led, sendo 02 
luminárias. 07 tomadas três pinos 
110v, 06 pontos de rede, painel em 
vidro temperado de 8mm incolor nas 
dimensões de 5,50m x 1,20m, piso 
vinifico, espessura 1,8mm, porta de 
acesso em uma das laterais maiores 
e preparação para ar condicionado 
tipo Split de 220v, no tamanho 10m 
x 10m. Será disponibilizada no dia 
11/12/2021.  

FOMENTO SERVIÇO 1 
R$ 

2.500,00 
R$ 

2.500,00 

3.12 
Back Drop - Locação de 01 Back 
Drop servindo como suporte para 
painel de led medindo 5 x 2 

FOMENTO Diária 1 
R$ 

280,00 
R$ 

280,00 

3.13 

Fechamentos – Locação, 
montagem e desmontagem de 350 
metros de fechamento cego, sendo 
necessário 350 metros para o dia 
11/12/2021.  

FOMENTO Diária 1 
R$ 

4.200,00 
R$ 

4.200,00 

Sub-Total R$ 26.594,40 

Area 4 - Contratações de Publicidade 

4.1 

Vídeo Audiovisual de Making Of - 
Produção de vídeo, com duração 
superior a 5' do projeto para 
apresentação pós produção. 

FOMENTO SERVIÇO 1 
R$ 

3.180,00 
R$ 

3.180,00 

4.2 
Clipe/Vídeo Audiovisual - 
Produção de vídeo clipe de um dia 
de show, com duração superior 5' 

FOMENTO Unidade 1 
R$ 

3.180,00 
R$ 

3.180,00 

4.4 
Diretor Cinematográfico - 
Profissional responsável por dirigir, 
coordenar, controlar e aplicar o 

FOMENTO Diária 1 
R$ 

1.500,00 
R$ 

1.500,00 



planejamento do Vídeo Audiovisual 
de Marking Of. 

Sub-total R$ 7.860,00 

Area 5 - Prestação de Serviços Especializados 372.223 

5.1 

Assessoria de imprensa local - 
Serviço de assessoria de imprensa 
incluindo clipping impresso e on-line, 
valoração de mídia e relatório final 
de mídia espontânea 

FOMENTO SEMANAS 4 
R$ 

1.030,00 
R$ 

4.120,00 

5.2 

WebDesigner e Gestão de 
publicação - Serviço de 
gerenciamento das redes sociais, 
bem como a criação das peças web 
como posts facebook, vídeos e 
posts instagram e convites virtuais 
via email e whatsapp. 

FOMENTO SEMANA 4 
R$ 

1.160,00 
R$ 

4.640,00 

5.4 
Fotógrafo - Serviço de registro 
fotográfico de todas as áreas e dias 
do evento, tratadas e editadas 

FOMENTO DIARIA 1 
R$ 

300,00 
R$ 

300,00 

5.6 

Alimentação de equipe - Serviço 
de alimentação (jantar) para equipe 
de produção montada no local do 
evento 

FOMENTO DIARIA 40 R$ 36,00 
R$ 

1.440,00 

Sub-total R$ 10.500,00 

VALOR TOTAL>>> R$ 199.424,40 
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