
       ANEXO I 

  

PLANO DE TRABALHO 

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL EMBALANDO SONHOS-ISES 

CNPJ: 28.606.007/0001-70 

Endereço: QR 629 CONJUNTO 4 CHÁCARA 01 

Cidade: SAMAMBAIA Bairro: SAMAMBAIA NORTE UF: DF CEP: 72.335.005 

Telefone (DDD):  Telefone (DDD): 61.9. 8580-6864 

E-mail da OSC: embalandosonhosprojetos@gmail.com Site da OSC: www.embalandosonhos.org 

Representante Legal (Dirigente): Lady Laura Caetano Sousa Costa 

Cargo do Representante Legal: Diretora Presidente 

CPF: 730.143.701-34 RG/Órgão Expedidor: 2163397 SSP-DF 

Endereço do Representante Legal: QR 629 conjuntos 04 Chácara 01 Samambaia DF 

  

Telefone (DDD): 61.9. 8580-6864 Telefone (DDD): 61.9. 8580-6864 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Jadiel Teles Neves 

Função na parceria: Coordenador Geral 

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR: 2.917.812 SSP DF CPF: 011.484.491.75 

Telefone (DDD): 61 9.9375.3538 Telefone (DDD): 

Email do Responsável:dz6producoesculturais@gmail.com 

 1.1 DADOS DO PROJETO 

Título do Projeto: LAZER PET STOP – PARA TODA A FAMÍLIA  

Valor do Termo de Fomento: R$ 899,980,22 

Local de realização: DF 

Período de Execução: 6 Meses Início: 30/12/2021 Término:30/06/2022 

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

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

relacionada ao Turismo (   )                      

Valor total do projeto R$ 1.011.340,22 (Um milhão e onze mil, trezentos e quarenta reais e vinte e dois 

centavos): 

Previsão de Atendimento: 10.500 Mil Pessoas 

Previsão de público direto: 3.500 Mil Pessoas em cada Evento 

Previsão de Beneficiários direto e indireto: 15 Mil Pessoas 

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

           O Instituto Embalando Sonhos, regularizado em 12/03/2017, é uma Entidade Civil de direito privado, 
sem fins lucrativos, de duração indeterminada, de caráter social, cultural, desportivo, recreativo e educativo. 

 

                   O Instituto é originário do Projeto Embalando Sonhos, que atua em Samambaia desde 2010. Com a 
criação do Instituto para ampliar as possibilidades de atuação, passamos a atender cerca de 250 crianças e 
jovens adolescentes – de 4 a 17 anos, da Expansão de Samambaia, o setor mais carente e marginalizado da 
cidade, além de realizar o atendimento social de mais de 300 familias locais. O Instituto tem tentado 
transformar a atual realidade da comunidade, criando oportunidades de inclusão social, desportiva e cultural, 
desenvolvendo ações destinadas à melhoria da qualidade de vida dessas crianças e adolescentes, e de suas 



famílias.  

               Em  2020 e até esse momento de 2021 tem sido desafiadores por conta da Covid 19, buscamos atuar 
pricipalmente no apoio social para a população local, o que foi determinante, pois focamos no atendimento 
assistencial neste momento difícil que todos passam. Com o apoio de organizações privadas e governamentais, 
e parceiros solidários de todo DF, o Instituto foi o meio para a entrega de mais de 200 mil KG de alimentos, mais 
materiais de limpeza e higiene pessoal, principalmente para as famílias dos alunos do Instituto, e alcançando 
toda a comunidade local da Expansão de Samambaia. 

 

               Em sua história, o Instituto Embalando Sonhos tem contribuido para reverter um drástico cenário de 
criminalidade, abuso infantil e evasão escolar que acomete as crianças da região, a partir da integração de 
atividades realizadas por parceiros e voluntários. Os reflexos positivos alcançados pelo Instituto têm sido 
imensuráveis, as ações tem sido visíveis na mudança de comportamento, no respeito interpessoal, coletivo e no 
despertar de valores de cidadania entre esses jovens, crianças e familias atendidas. 

O Instituto oferece as seguintes atividades gratuitas à população: 

 
ATIVIDADES ESPORTIVAS: 

✓ CAPOEIRA - 3 horas semanais para crianças de 6 a 17 anos 
✓ VÔLEI - 3 horas semanais para crianças de 10 a 17 anos 
✓ JUDÔ - 3 horas semanais para crianças de 6 a 17 anos 
✓ FUTEBOL - 3 horas semanais para crianças de 06 a 17 anos 
✓ XADREZ - 3 horas semanais para crianças de 06 a 17 anos 

 
ATIVIDADES CULTURAIS: 

✓ BALÉ - 3 horas semanais crianças de 4 a 17 anos 
✓ HIP-HOP - 3 horas semanais para crianças de 8 a 17 anos 
✓ CANTO CORAL - 3 horas semanais para crianças de 7 a 17 anos 
✓ VIOLÃO - 3 horas semanais para crianças de 8 a 17 anos 
✓ ARTESANATO - 3 horas semanais para mães de alunos 
✓ QUADRILHA JUNINA - 3 horas semanais para crianças de 10 a 17 anos 

 
ATIVIDADES EDUCATIVAS: 

✓ REFORÇO ESCOLAR PARA CRIANÇAS E JOVENS - 3 horas semanais para crianças e jovens 
✓ ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO PARA ADULTOS - 2 horas semanais para adultos de todas as idades 

 

GRANDES PARCEIROS INSTITUCIONAIS: 

✓ Instituto Sabin 
✓ Instituto SICOOB 
✓ Instituto BancorBras 
✓ FHOMENTA 
✓ Instituto Banco do Brasil 
✓ Instituto Caixa Seguradora 
✓ Mesa Brasil 
✓ Grupo Brasal 
✓ Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 
✓ Promotoria de Justiça de Samambaia  

 

 

 



PRINCIPAIS PROJETOS: 

✓ Oficinas projeto Embalando Sonhos 

✓ Processo: nº 00150-00006336/2020-13  

✓ Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF  

✓ Valor: R$ 120.000,00 

 

✓ Oficinas dos Sonhos 

✓ Processo: n° 72031.007217/2021-27  

✓ MINISTÉRIO DO TURISMO – Governo Federal 

✓ Valor: R$ 100.000,00 

 

✓ V Desafio FLONA de Moutain Bike 

✓ Processo nº: 00220-00003373/2021-16 

✓ Secretaria de Esportes do DF 

✓ Valor: R$ 100.000,00 

 

✓ Medidas Protetivas 

✓ Processos sob sigilo 

✓ MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS  

✓ Valores já recebidos até 2021: R$ 180.000,00 

 

✓ Fundação Banco do Brasil  

✓ Ações de Assistência na Pandemia 

✓ Valor – R$ 89.000,00 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

            O projeto LAZER PET STOP – Para toda a Família, tem a proposta de ser mais que um evento 

tradicional do mercado pet de nutrição animal, acessórios, higiene e beleza animal, serviços de petshops, 

varejistas, distribuidores, groomers e demais profissionais do mercado pet. A proposta então, chama o público para 

uma grande e divertida “parada obrigatória”. E promete algo diferente e inovador para conectar as pessoas aos 

seus melhores amigos de uma outra forma, ir além de negócios empresariais. Será um lazer para toda a família, de 

crianças a adultos, e isso inclui certamente os pets. 

 



2.1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

            O objeto do projeto LAZER PET STOP – Para Toda a Família, realizará 3 eventos com entrada gratuita 

oferecendo: 

✓ Expositores de produtos e serviços pet; 

✓ Expositores de produtos do Artesanato de Brasília; 

✓ Atendimento veterinário gratuito; 

✓ Palestras com profissionais do universo pet: Especialistas, Médicos, Psicólogos, Adestradores; 

✓ Palestra com o Biólogo e astro do mundo animal Richard Rasmussen; 

✓ DJ, atrações artísticas e culturais locais;  

✓ Área de apresentação e treinamento Agility; 

✓ Espaço PET FUN (Diversão Animal); 

✓ Feira de adoção pet; 

✓ Espaço Infantil Kids; 

✓ Praça de alimentação Food Trucks;  

 

2.2 JUSTIFICATIVA DO PROJETO  

A Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet) aponta que o Brasil abriga 

a segunda maior população de animais de estimação do mundo, sendo os mais populares os cães e gatos, perdendo 

apenas para os Estados Unidos, e é também o segundo maior mercado de produtos do gênero, já representando 

cerca de 0,36% do PIB brasileiro, à frente dos setores de utilidades domésticas e automação industrial. De acordo 

com os dados, são 80 milhões de cães e cerca de 66 milhões de gatos no Brasil. Como devemos saber, a 

companhia dos caninos está entre as preferidas, quando se trata de animais de estimação.  

Desde 2020, pessoas do mundo todo passaram por medidas preventivas de distanciamento social e isolamento em 

seus lares para evitar o contágio do Covid-19, causando diversos resultados psicológicos negativos, principalmente 

emocionais. Em muitos casos, os pets foram as únicas companhias para muitos, o que levou a uma maior 

aproximação com seus animais de estimação, passando a entender que o isolamento com a privação da liberdade e 

socialização, mesmo necessária em uma pandemia, é algo prejudicial tanto para pessoas, quanto para animais, 

todos precisamos do lazer, da diversão, do convívio social, pois isso representa qualidade de vida. A volta 

esperada em 2022 do convívio social sem medidas, não pode deixar de fora nossos animais de estimação, agora 

acostumados a nos ver por mais tempo em casa. 

A proposta do projeto, chama o público para uma grande e divertida “parada obrigatória”, para conectá-los aos 

seus melhores amigos de uma outra forma, por meio do lazer social. Afinal, os pets são considerados membros da 

família por 61% dos donos, segundo pesquisas, e sabemos intimamente que isso é verdade. A família é dos bens 

mais preciosos da vida, e para a família ficar completa não pode faltar a presença dos nossos melhores amigos. 

Aqueles que nos recebem com tanta alegria quando chegamos em casa, que estão sempre ao nosso lado e que são 

companheiros fieis. Este evento foi pensado para curtir com esses seres tão especiais num fim de semana muito 

divertido em família. 



Normalmente, todos saímos para cuidar da saúde, fazer exercícios, ir ao cinema, a bares, shows, shoppings, jogos, 

entre outras atividades divertidas ou de negócios e deixamos nossos amiguinhos em casa, sozinhos. O projeto 

“LAZER PET STOP” atenderá alguns interesses do público com atendimentos sociais gratuitos tradicionais 

oferecidos por parceiros privados e governamentais, e atividades de cultura e laser para adultos e crianças, mas, ao 

mesmo tempo que oferecerá as mesmas atividades e laser “especial” para os seus pets, com muitos cuidados, 

diversão, dicas, palestras, mostra de negócios, produtos e serviços com mais de 40 expositores dos diversos 

seguimentos pet, movimentando também esse mercado que cresce a passos largos no País. Não ficará ninguém em 

casa desta vez. E nossos amiguinhos terão também o seu merecido dia de folga. 

De certo, não ficará de fora as novidades e tendências do mercado pet, estarão reunidas também a potencial 

geração de negócios entre o público visitante e os pequenos e médios PetShops locais que são o principal canal de 

acesso aos produtos do seguimento, representando praticamente metade das vendas do setor. O evento oferecerá 

uma grande estrutura aos visitantes, digna de grandes eventos, para impulsionar o turismo na região, e movimentar 

a economia local. A programação será toda especial, de forma gratuita com muitas atividades e conhecimento 

sobre o universo pet. 

Quem vir ao LAZER PET STOP – Para toda a Família, encontrará laser, diversão, cultura, negócios, atendimentos 

essenciais, espaços criativos e um punhado de amor animal para suas vidas ficarem felizes e longe do estresse do 

dia-a-dia ou dos males que a Pandemia de Covid-19 nos deixou.  

2.3 CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA 

No Brasil há praticamente um cachorro ou gato para cada 2 ou 3 habitantes. De acordo com a Associação 

Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet), são cerca de 146 milhões de animais de 

estimação só entre cães e gatos. Pesquisa da Comissão de Animais de Companhia e do Sindicato Nacional da 

Indústria de Produtos para Saúde Animal aponta que o DF seria o terceiro maior mercado do Brasil, já que possui 

mais de 50% de residências com esses amiguinhos de toda hora. 

A Pandemia de Covid-19, apesar das consequências muito ruins na vida e na saúde da população, e na economia 

do País, também forçou um crescimento do setor de produtos e serviços pet, que já vinha a passos largos em 

faturamento muito antes, sendo o Brasil hoje o segundo maior mercado pet do mundo. As pessoas passaram a ficar 

mais tempo em casa e consequentemente redobrar os cuidados com seus animais de estimação, os vínculos 

passaram a ser mais afetivos. Importante registrar que o número de adoções de animais também aumentou durante 

esse período. Os animais de estimação tem sido as melhores companhias.  

O DF tem construído uma relação de amor com os bichos. A criação de espaços específicos para os pets e a 

aceitação cada vez maior dos animais em lugares como restaurantes se Shoppings são bons exemplos. Estudos 

mostram também que cuidar de um pet é terapêutico. E o fato de haver menos pessoas dentro de cada residência, 

nesses temos modernos, abre espaço para os animais domésticos. Assim, a capital reflete os números nacionais. 

Portanto, há demanda e público para a realização de um evento como o “LAZER PET STOP” no Distrito Federal, 

capaz de movimentar toda essa cadeia de produtos e serviços conectada a um público de interesse. Levando à 

população maravilhosos finais de semana de laser e diversão com seus pets no tão esperado pós-pandemia, uma 

opção diferenciada de entretenimento, que incentive o convívio social saudável e familiar, estimulando ainda a 

troca de saberes e a promoção do bem estar de tutores e a saúde animal. 

2.4 ORIGEM DO ORÇAMENTO PARA A DESPESA 

Emenda Parlamentar do Deputado Daniel Donizete 

Emenda nº 01109.01 UO - 27101 

Programa de Trabalho: 23.695.6207.9085.0009 

 

 



2.5 OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL: 

Realizar o primeiro LAZER PET STOP – Para Toda a Família, e possibilitar que os animais de estimação 

compartilhem com seus donos experiências divertidas e agradáveis, promovendo a saúde mental de ambos e 

devolvendo à população o convívio social e cultural saudável. Ainda conectar negócios, produtos e serviços 

do setor pet ao público de interesse, movimentando o comércio e a economia local, além do turismo de 

grandes eventos na Capital Federal e seu Entorno.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Ser meio de integração de negócios em potencial do universo pet, através da realização de um evento 

amplo e inclusivo para adultos, jovens, crianças e idosos de todas as idades, oferecendo experiências únicas 

de laser que promovam seus bem estar mental e físico. 

 

 2.6 METAS 

 

2.6.1 METAS QUANTITATIVAS 

✓ Realizar 3 edições do LAZER PET STOP – Para Toda a Família em Brasília, e mais duas cidades do DF; 

✓ Realizar 9 Palestras informativas e educativas sobre o universo do mundo pet; 

✓ Realizar 18 apresentações artísticas e culturais; 

✓ Oferecer 42 expositores diversos através do Termo de Fomento; 

✓ Buscar o apoio de empresas e fornecedores do setor para a instalação de mais 40 expositores de produtos e 

serviços pet, ampliando a oferta de negócios e atendimento ao público, num total de 92 expositores; 

2.6.2 METAS DE CONTRAPARTIDA 

✓ Disponibilizar no mínimo 20 metros de Stand para o Artesanato com comercialização de produtos, em 

parceria com a Secretaria de Turismo do Distrito Federal; 

✓ Disponibilizar no mínimo 15 metros Stand para a divulgação do destino Brasília, em parceria com a 

Secretaria de Turismo do Distrito Federal; 

✓ Criar um After Movie da conclusão do projeto afim de apresentar resultados obtidos com a parceria do 

fomento com a SETUR; 

✓ Criar um MiniGuia de uma Rota Pet por Brasília e produção de 500 exemplares desse miniguia; 

✓ Criar totem com dispenser para inserir o MiniGuia para distribuição ao público; 

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

Federal em todos os materiais 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 durante 90 dias; 

✓ Posts exclusivos no Instagram fomentando Brasília como destino turístico; 

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

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

2.6.3 METAS QUALITATIVAS 

✓ Oferecer uma programação informativa, cultural, de laser, de negócios, saúde e bem estar para o público e 

seus pets. 

✓ Realizar palestras com especialistas em psicologia animal, doenças infecciosas, educação comportamental 

entre outros assuntos de interesse de saúde e bem estar animal; 

✓ Oferecer ao público expositores de produtos e serviços pet com novidades sobre: Nutrição animal, 

acessórios, higiene, saúde e beleza animal; 

✓ Oferecer ao público expositores para comercialização de produtos do Artesanato de Brasília, para que 

nossa produção cultural circule através dos diversos visitantes presentes no evento. 

✓ Oferecer ao público expositores com informação sobre os produtos e destinos turísticos de Brasília, em 

parceria com a Secretaria de Turismos do Distrito Federal; 

✓ Identificar e criar uma Rota Pet com destinos de lazer e entretenimento na Capital Federal, que ligue tanto 

os visitantes que viajam com seus pets em negócios na capital e/ou brasilienses, aos pets friendly e 

dog walkers pela cidade. Introduzindo o conceito de turismo pet.   

✓ Oferecer opções variadas de laser e entretenimento para o público infantil, adultos e idosos através de 

espaços dedicados, atrações culturais e artísticas; 

✓ Conectar negócios de todas as áreas do universo pet ao seu público de interesse, fortalecendo o mercado de 

produtos e negócios pet de Brasília a região; 

✓ Retomar a rota de grandes eventos de Brasília e seu entorno, com vistas a movimentar o turismo doméstico 

na região; 

✓ Promover a circulação de bens e serviços, gerando emprego e renda para o desenvolvimento econômico do 

Distrito Federal. 

 

 

 

 

 

 



2.7 INDICADORES DE MONITORAMENTO 

Metas Indicadores de Monitoramento 
Parâmetro(s) para aferição de 

cumprimento 

  

Realizar 3 eventos do LAZER 

PET STOP – Para Toda a Família, 

em Brasília, e mais duas cidades 

do DF. 

 

Execução das ações do planejamento 

pelos canais oficiais do projeto na 

internet, divulgação na grande 

imprensa oficial e também pequenas 

e alternativas, além de visitas técnicas 

nos locais de realização. 

Relatórios de execução 

Clippings e reportagens 

Vídeos e registros fotográficos 

Notas Fiscais de Serviço 

Execução do Planejamento com a 

contratação de RH, estruturas, 

serviços e atrações 

Visitas técnicas do gestor do contrato 

nos locais de realização. 

Relatórios de execução 

Clippings e reportagens 

Vídeos e registros fotográficos 

Notas Fiscais de Serviço 

 

Aquisição de materiais essenciais 

para a montagem e realização dos 

eventos 

Conferência in-loco do gestor do 

contrato nos locais de realização. 

Relatórios de execução 

Clippings e reportagens 

Vídeos e registros fotográficos 

Notas Fiscais de Compra 

  

2.8 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS E DE CUMPRIMENTO 

DAS METAS A ELES ATRELADAS 

Toda a execução do projeto obedecerá a um planejamento estratégico de Pré-produção, Produção e Pós-produção 

de cada evento: 

PRÉ PRODUÇÃO: 30/12/2021 à 30/03/2022. 

Contratação de: 

✓ Coordenação Geral – Coordenador Administrativo – Coordenador de Produção: 

✓ Para gerenciar todos os processos de Pré-Produção, Produção e Pós-produção, coordenando a equipe, 

elaborando regulamentos, estratégias, planejamentos, contratações de atrações e serviços, distribuindo 

tarefas da equipe de trabalho, acompanhando todas as ações, negociando com os apoiadores, 

patrocinadores,   e fornecedores em geral, formalizando parcerias, definindo as ações da assessoria e 

comunicação do projeto, organizando a montagem de estruturas, os trabalhos administrativos, o controle 

dos recursos, serviços contábeis, pagamentos de serviços em geral, orientações técnicas e reunindo todo o 

material de prestação de contas. 

✓ Designer Gráfico e Web Designer: 

✓ Para o desenvolvimento materiais gráficos impressos e online, criação da identidade visual do projeto, 

logomarca, produção de banners, flayers, camisetas, materiais de divulgação online, materiais de 

divulgação em mídias sociais e jornalísticas com suporte a todas as fazes de execução. Criação de Web Site 

exclusivo do evento. 

✓ Produtores Executivos:  



✓ Produtor Executivo 01 - Sob a coordenação do Coordenador de Produção, visitará os locais de realização 

dos eventos e iniciará o processo de alvará dos espaços, buscando cumprir com todas as exigências 

vigentes para realização dos 3 eventos, cuidará de todo o processo das estruturas visitando cada fornecedor 

e atestando a qualidade e disponibilidade, executará o plano de montagem conforme o croqui do evento, 

organizará os ARTs, e supervisionará a montagem, execução e desmontagem do evento. 

✓ Produtor Executivo 02 - Sob a coordenação do Coordenador de Produção, estará a todo tempo 

formalizando as parcerias com todos os expositores de produtos e serviços pets em todo o Distrito Federal 

para todos os eventos a realizar, organizando as permutas por serviços gratuitos à população, buscando 

patrocínios dos espaços de estandes não relacionados no Termo de Fomento para instalação de mais 40 

estandes, ofertando mais oportunidades de negócios e atendimento gratuito ao público. Responsável pela 

organização dos 92 expositores esperados para cada evento. 

✓ Produtor Executivo 03 - Sob a coordenação do Coordenador de Produção, estará em contato direto com 

todos os órgãos governamentais de apoio ao evento no DF, principalmente nas regiões de realização, 

fechando parcerias exclusivas para os mais diversos atendimentos gratuitos à população, seja público ou 

parceria privadas, organizando agenda e espaços nos estandes para SEBRAE, Segurança Pública, Trabalho, 

Social, Assessoria Jurídica, Cultura e Turismo, e etc. Realizando um trabalho amplo, objetivo e 

organizado. 

✓ Assessoria de Imprensa: 

✓ Profissional habilitado que iniciará o processo de produção de releases, textos e reportagens para envio de 

matérias para os veículos oficiais e alternativos impressos e online, rádio e TV do Distrito Federal, com 

vistas a ampla divulgação do projeto. 

✓ Assessoria de Comunicação: 

✓ Profissional que iniciará os processos de marketing, publicidade, propaganda e relações públicas das redes 

sociais do projeto. Organizará os canais de interação com o público, trabalhará junto ao Designer Gráfico e 

Web Designer para organizar a publicação de materiais de divulgação, presente durante o período de 

divulgação e realização, zelará pela imagem institucional do evento, além de outros benefícios advindos da 

publicidade programada. 

✓ Aquisição de Materiais: 

✓ Aquisição de todos os materiais para que cheguem a tempo da montagem dos espaços Agility, Kids, Pet 

Fun entre outros espaços essenciais para o completo laser e diversão do público e seus pets.  

PRODUÇÃO: 01/04/2022 à 30/05/2022. 

✓ Finalização de negociações e contratações de todos dos serviços, atrações e estruturas do evento; 

✓ Execução das ações de divulgação direcionada; 

✓ Montagem completa de cada evento, organizado conforme os regulamentos elaborados pela Coordenação; 

✓ Realização das 3 edições do LAZER PET STOP – Para Toda a Família; 

✓ Pós-produção com a divulgação de todos os arquivos registrados em cada evento para transparência e 

publicidade, com vistas a mobilizar público para os eventos seguintes. 

PÓS-PRODUÇÃO: 31/05/2022 à 30/06/2022 

✓ Desmobilização e publicidade dos atos, organização da prestação de contas, prestação de contas final.  

 



2.9 RESULTADOS ESPERADOS 

✓ Gerar emprego e renda por meio do Termo de Fomento, de mais de 200 empregos diretos; 

✓ Gerar a partir de parcerias, mais cerca de 80 empregos diretos; 

✓ Gerar mais de 200 empregos indiretos a partir da execução do projeto; 

✓ Atender um público de até 3.500 mil pessoas em cada evento, totalizando 10.500 mil pessoas. Com 

potencial para muito mais;  

✓ Ser um mediador de negócios de produtos e serviços do universo pet, que produza efeitos econômicos para 

a economia local e retorne em impostos para o GDF; 

✓ Colocar o “LAZER PET STOP” na Rota Turística Doméstica de grandes eventos do Distrito Federal; 

✓ Ser uma opção qualificada de lazer e entretenimento para tutores e seus pets, e para o público em geral; 

 2.10 PROGRAMAÇÃO DETALHADA DO EVENTO 

• Sábado 09/04/2022; 07 e 28/05/2022 - 09:00hàs 17:00h  

✓ Expositores de produtos e serviços pet; 

✓ Expositores de produtos do Artesanato de Brasília; 

✓ Atendimento veterinário gratuito; 

✓ Palestras com profissionais do universo pet: Especialistas, Médicos, Psicólogos, Adestradores; 

✓ Palestra com o Biólogo e astro do mundo animal Richard Rasmussen; 

✓ DJ, atrações artísticas e culturais locais;  

✓ Área de apresentação e treinamento Agility; 

✓ Espaço PET FUN (Diversão Animal); 

✓ Feira de adoção pet; 

✓ Espaço Infantil Kids; 

✓ Praça de alimentação Food Trucks;  

✓ Divulgação do destino Brasília pela SETUR DF 

 

• Domingo: 10/04/2022; 08 e 29/05/2022 - 09:00hàs 17:00h 

✓ Expositores de produtos e serviços pet, e do Artesanato de Brasília; 

✓ Atendimento veterinário gratuito; 

✓ Palestras com profissionais do universo pet: Especialistas, Médicos, Psicólogos, Adestradores; 

✓ DJ, atrações artísticas e culturais regionais;  



✓ Área de apresentação e treinamento Agility; 

✓ Espaço PET FUN (Diversão Animal); 

✓ Feira de adoção pet; 

✓ Pontos de vacinação pet; 

✓ Espaço Infantil Kids; 

✓ Praça de alimentação Food Truks; 

✓ Divulgação do destino Brasília pela SETUR DF. 

 3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Cronograma de Execução 

Metas 
Fase / 

Etapa 
Descrição Valor 

Duração 

Início Término 

Meta 1 

1.1 Contratação de Estrutura R$ 419.262,78  06/04/2022  28/05/2022 

1.2 
Contratação de Recursos 

Humanos 
R$ 198.000,00  30/12/2021  30/06/2022 

1.3 Mão de Obra e Serviços R$ 100.179,84  05/01/2022  31/05/2022 

1.4 Atrações do Evento R$ 91.800,00  07/04/2022  31/05/2022 

1.5 Aquisição de Materiais R$ 53.814,60  30/12/2021  07/04/2022 

1.6 Promoção e Publicidade R$ 36.923,00  05/01/2022  31/05/2022 

 4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Cronograma de Desembolso 

Meta Etapa/Fase Especificação Mês 

Meta 1 

 

1.1 Contratação de Estrutura Fevereiro 2022 

1.2 Contratação de Recursos Humanos 
Dezembro 2021 

1.3 Mão de Obra e Serviços 
Janeiro 2022 

1.4 Atrações do Evento 
Março 2022 

1.5 Aquisição de Materiais 
Dezembro 2021 

1.6 Promoção e Publicidade 
Dezembro 2021 

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

5.1 Planilha de despesas fora do Termo de Fomento  

PLANILHA DE DESPESA FORA DO TERMO DE FOMENTO  

 

Meta 1 – CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

Etapa 1.1 - Captação 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 



Cobertura tipo Galpão 2 Águas nas 

medidas 20x50m - Estrutura montada em 

alumínio Boxtruss, composto por 5 módulos 

de 20m de largura por 10m de comprimento, e 

altura de até 8m, com queda para 3,5m nas 

laterais. Total de 1.000m² x 3 diárias = 

3.000m². Sendo uma diária específica para 

montagem de cada um dos 3 eventos. 

Somando as outras diárias do Termo de 

Fomento em um total de 4 Diárias por evento. 

 Diária/M²  3.000  R$ 22,00  R$ 66.000,00 
Apoio/Patrocínio 

/Permuta 

Estandes Expositor 9m² - Estrutura com piso 

elevado em madeira 10cm, com carpetado, 

paredes com painéis TS dupla face branco, 

emoldurados por perfis octogonais, com 

testeira na parte frontal do estande, com 

aplicação de vinil adesivo. Nas medidas 

3mx3m = 9m². Total de 40 unidades x 9m² = 

360m² x 6 Diárias. 

Diária/M² 2.160 R$ 21,00 R$ 45.360,00 
Apoio/Patrocínio 

/Permuta 

Valor Total da Etapa 1.1 

  

R$ 111.360,00 

  

VALOR TOTAL DA META 1  R$ 111.360,00 
 

 5.2 Planilha Termo de Fomento 

Memória de Cálculo 

Item Descrição da Despesa Referência 
Unidade de 

Media 
Quantidade 

Valor 
Unitário 

Valor Total 

Meta 1 - PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO 

Etapa 1.1 - Contratação de Estrutura 

1.1.1 

Cobertura tipo Galpão 2 Águas nas 
medidas 20x50m –  

Estrutura montada em alumínio 
Boxtruss, composto por 5 módulos 

de 20m de largura por 10m de 
comprimento, e altura de até 8m, 
com queda para 3,5m nas laterais. 
Total de 1.000m² cada x 9 diárias. 

Sendo 1 diária específicas para 
montagem de cada um dos 3 

eventos. 

Orçamento com 
preço de 
Mercado  

Diária/M² 9.000  R$ 22,00  R$ 198.000,00 

1.1.2 

Estandes Expositor 9m² - 
Estrutura com piso elevado em 
madeira 10cm, com carpetado, 

paredes com painéis TS dupla face 
branco, emoldurados por perfis 

octogonais, com testeira na parte 
frontal do estande, com aplicação 

de vinil adesivo. Nas medidas 
3mx3m = 9m². Total de 17 

unidades x 9m² = 153m² x 6 Diárias. 

Orçamento com 
preço de 
Mercado  

Diária/M² 918  R$ 21,00  R$ 19.278,00 

1.1.3 Estandes Expositor 4m² -  
Estrutura com piso elevado em 

Orçamento com 
preço de 

Diária/M² 600  R$ 21,00  R$ 12.600,00 



madeira 10cm, com carpetado, 
paredes com painéis TS dupla face 

branco, emoldurados por perfis 
octogonais, com testeira na parte 
frontal do estande, com aplicação 

de vinil adesivo. Nas medidas 
2mx2m = 4m². Total de 25 

unidades x 4m² = 100m² x 6 Diárias. 

Mercado  

1.1.4 

Tenda 10 x 10m –  
Tenda tipo piramidal com armação 

em ferro tubular galvanizado e 
revestida em lona de PVC Branca 

antichama. Total de 13 unidades x 
6 Diárias.  

Orçamento com 
preço de 
Mercado  

Diária 78  R$ 543,58  R$ 42.399,24 

1.1.5 

Locação de Camarim 4 x 6m - 
Estrutura com piso elevado em 
madeira, com carpete, paredes 

com painéis TS dupla face branco, 
emoldurados com perfis 

octogonais, cobertura em 
pergolado, com instalação elétrica 
e ar condicionado. São 2 unidades 

de 4 x 6m = 48m² x 6 Diárias 

SalicNet - 
Produto / Festival 

/ Mostra / 
Camarim / M² DF 
/ Preço Mínimo.  

Diária/M² 288  R$38,00  R$ 10.944,00 

1.1.6 

Gerador Singular de 250 KVA - 
Equipamento com potência 

máxima em regime de trabalho de 
250 KVA, com combustível, 

operador e cabos elétricos para até 
2 ligações de 50m. Diária de 12h de 

trabalho x 9 Diárias. Sendo uma 
diária específica para montagem de 

cada um dos 3 eventos. 

Ref. FGV/2012 
(nº 18 - Serviços) 
- Corrigido pelo 
índice de preços 

IGP-M para 
10/2021  

Diária/12h 9  R$ 1.800,00  R$ 16.200,00 

1.1.7 

Fechamento Cego –  
Estrutura de painéis metálicos 

revestidos em chapa de aço para 
fechamento, medindo 2,20m de 
comprimento e 2,40m de altura, 

fixada ao solo por ponteiras 
metálicas e sustentada por braços 

tubulares travados com pinos 
metálicos de aço. Total de 200 M/L 

x 6 Diárias. 

SalicNet - 
Produto / Festival 

/ Mostra / 
Fechamentos 

com Ferragens/ 
Metro DF / Preço 

Médio.  

Diária do M/L 1.200  R$ 8,26  R$ 9.912,00 

1.1.8 

Aterramento de Tendas –  
Ponto de aterramento para 

estruturas metálicas, atendendo a 
NBR 5410, NBR 5419 e NR 10. Cada 

haste cobrindo 3 M/L, para 
proteção contra falha de isolação 
elétrica e descargas atmosféricas. 
São 13 serviços para 13 Tendas x 3 

Eventos. 

Orçamento com 
preço de 
Mercado  

Serviço 39  R$ 150,00  R$ 5.850,00 

1.1.9 

Sistema de Sonorização Médio 
Porte –  

Sonorização com sistema PA de 16 
para até 5 mil pessoas, composto 

de mesa digital até 24 canais, 
monitores, microfones, Backline e 

equipe de operação. 

Orçamento com 
preço de 
Mercado  

Serviço 6  R$ 4.500,00  R$ 27.000,00 

1.1.10 

Banheiro Químico Standard - 
Unidade em polietileno ou material 
similar, masculino e feminino, com 
limpeza e higienização conforme as 

normas sanitárias 

Ref. FGV/2012 
(nº 45 - Serviços) 

Diária 144  R$ 140,00  R$ 20.160,00 



1.1.11 

Banheiro Químico Standard PCD- 
Unidade em polietileno ou material 
similar, masculino e feminino, com 
limpeza e higienização conforme as 

normas sanitárias. Unidade para 
Pessoas com Deficiência. São 4 

Unidades x 6 Diárias. 

Ref. FGV/2012 
(nº 45 - Serviços) 

Diária 12  R$ 160,00  R$ 1.920,00 

1.1.12 

Palco Sem Cobertura - Palco sem 
cobertura tamanho 6x4m 24m² 

com até 1m de altura. São 24m² x 
por 6 Diárias 

Ref. FGV/2012 
(nº 32 - Serviços) 
- Corrigido pelo 
índice de preços 

IGP-M para 
10/2021 

Diária/M² 144  R$ 45,00  R$ 6.480,00 

1.1.13 

Grade de Isolamento –  
Estrutura de grade metálica em 

módulos de 2,00 x 1,00, 
organizador de espaço e público. 

São 555 M/L x 6 Diárias 

Ref. FGV/2012 
(nº 20 - Serviços) 

Metro Linear 3336  R$ 3,98  R$ 13.277,28 

1.1.14 

Rádio comunicador HT- 
Rádio intercomunicador UHF/VHF, 
para comunicação à distância da 

equipe de trabalho do projeto. São 
15 unidades x 6 Diárias. 

Ref. FGV/2012 
(nº 15,1 - 
Serviços) 

Diária 90  R$ 22,93  R$ 2.063,70 

1.1.15 

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. 

Ref. FGV/2012 
(nº 159,1 - 
Serviços) - 

Corrigido pelo 
índice de preços 

IGP-M para 
10/2021 

Diária 6  R$ 1.400,00  R$ 8.400,00 

1.1.16 

Mobiliário para Camarins – 
Kit mobiliário para ambientes de 

camarim artístico e produção, com 
1 mesa de centro, 1 sofás 3 lugares, 

4 cadeiras, e 4 puffs, para 
acomodar até 8 pessoas. 

Orçamento com 
preço de 
Mercado  

Diária 6  R$ 592,26  R$ 3.553,56 

1.1.17 

Iluminação com Refletor –  
Locação e instalação de Refletor 

Holofote MicroLED Slim Branco Frio 
para iluminação de Estandes e 

demais áreas do espaço do evento. 
São 50 refletores x 9 Diárias, sendo 
uma diária de montagem para cada 

um dos 3 eventos. 

Ref. FGV/2012 
(nº 10,5 - 
Serviços)  

Diária 450  R$ 35,00  R$ 15.750,00 

1.1.18 

Locação de Cadeiras Plásticas - 
Cadeira tipo poltrona de plástico 

branca para eventos. São 250 
cadeiras por 6 Diárias 

Ref. FGV/2012 
(nº 16 - Serviços) 
- Corrigido pelo 
índice de preços 

IGP-M para 
10/2021 

Diária 1470  R$ 2,50  R$ 3.675,00 

1.1.19 

Locação de Mesas Plástica – 
Mesa de plástico tipo monobloco 

para eventos. São 50 unidades por 
6 Diárias. 

Ref. FGV/2012 
(nº 154 - 

Serviços) - 
Corrigido pelo 

índice de preços 
IGP-M para 

10/2022 

Diária 300  R$ 6,00  R$ 1.800,00 

 
Sub-Total 

 
 

l  

R$ 419.262,78 



Etapa 1.2 - Contratação de Recursos Humanos  

1.2.1 

Coordenador Geral –  
Serviço profissional de 

coordenação geral na execução de 
médios e grandes projetos. 

Gerenciador de todos os processos 
de Pré-Produção, Produção e Pós-
produção conforme o cronograma 

de atividades. Coordenar toda a 
equipe, elaborar regulamentos, 

elaborar estratégias, 
planejamentos, planejar 

contratações. Fazer o controle 
geral, executar todas as etapas, 

coordenar e distribuir as tarefas da 
equipe de trabalho do início ao fim 

das atividades. Produzir os 
relatórios de Prestação de Contas. 

O valor inclui despesas com 
Combustível / Carro Próprio / 

Almoço. 

Ref. FGV/2012 
(nº 153 - Mão de 
Obra) - Corrigido 

pelo índice de 
preços IGP-M 
para 10/2021 

Semana 26  R$ 1.800,00  R$ 46.800,00 

1.2.2 

Coordenador de Produção - 
Profissional auxiliar do 

Coordenador Geral, responsável 
pela coordenação da produção 

executiva. Garante a execução de 
todo o planejamento estratégico, 

acompanha todas as ações, 
compartilha com o Coordenador 

Geral o contato direto com os 
apoiadores e fornecedores em 

geral, organização e montagem de 
estruturas, coordena ainda a 

execução dos serviços dos 
produtores executivos, assistentes 

de produção, assessoria e 
comunicação do projeto. O valor 

inclui despesas com Combustível / 
Carro Próprio / Almoço. 

Ref. FGV/2012 
(nº 44 - Mão de 

Obra) - Corrigido 
pelo índice de 
preços IGP-M 
para 10/2021 

Semana 22  R$ 1.500,00  R$ 33.000,00 

1.2.3 

Produtor Executivo 1 – 
Serviço profissional de produção 

executiva para execução das ações 
do núcleo 1 do Plano de Trabalho. 

O valor inclui despesas com 
Combustível / Carro Próprio / 

Almoço. 

Ref. FGV/2012 
(nº 109 - Mão de 

Obra) 
Semana 22  R$ 1.200,00  R$ 26.400,00 

1.2.4 

Produtor Executivo 2 –  
Serviço profissional de produção 

executiva para execução das ações 
do núcleo 2 do Plano de Trabalho. 

O valor inclui despesas com 
Combustível / Carro Próprio / 

Almoço. 

Ref. FGV/2012 
(nº 109 - Mão de 

Obra) 
Semana 22  R$ 1.200,00  R$ 26.400,00 

1.2.5 Produtor Executivo 3 – 
Serviço profissional de produção 

executiva para execução das ações 
do núcleo 3 do Plano de Trabalho. 

O valor inclui despesas com 
Combustível / Carro Próprio / 

Almoço. 

Ref. FGV/2012 
(nº 109 - Mão de 

Obra) 
Semana 22  R$ 1.200,00  R$ 26.400,00 



1.2.6 

Coordenador Administrativo - 
Serviço profissional de 
administração e gestão 

especializada na execução de 
projetos. Necessário para organizar 
os trabalhos administrativos desde 

a pré-produção, produção e 
preparação da prestação de contas. 
Realizando o controle dos recursos, 
serviços contábeis, pagamentos de 
serviços em geral, além de orientar 

e acompanhar o Coordenador 
Geral e equipe técnica em suas 

funções para uma gestão 
profissional e organizada do 

projeto. O valor inclui despesas 
com Combustível / Carro Próprio / 

Almoço. 

Ref. FGV/2012 
(nº 42 - Mão de 

Obra) - Corrigido 
pelo índice de 
preços IGP-M 
para 10/2021 

Semana 26  R$ 1.500,00  R$ 39.000,00 

Sub-Total R$ 198.000,00 

Etapa 1.3 - Mão de Obra e Serviços 

1.3.1 

Assistente de Produção - 
Profissional da equipe de apoio 

para execução de demandas diárias 
na execução do projeto. 

Distribuídos nas diversas tarefas de 
realização do evento como: Apoio 

ao Camarim, montagem e 
desmontagem de estruturas e 

equipamentos de uso da equipe, 
atendimento e controle de público, 

organização de espaços, 
alimentação, suporte geral em 
todas as atividades nos dias de 

realização do evento. São 8 
assistentes por dia, sendo uma 

montagem + 2 dias de cada evento. 
Total de 30 diárias por evento. 

Ref. FGV/2012 
(nº 22 - Mão de 

Obra) 
Diária 81  R$ 150,00  R$ 12.150,00 

1.3.2 

Assessoria de Imprensa - 
Profissional responsável pela 

produção de releases, textos e 
reportagens para envio de matérias 

para os veículos oficiais e 
alternativos impressos e online, 
rádio e TV do Distrito Federal. 

Ref. FGV/2012 
(nº 6 - Mão de 

Obra) - Corrigido 
pelo índice de 
preços IGP-M 
para 10/2021 

Mês 3  R$ 2.500,00  R$ 7.500,00 

1.3.3 

Assessoria de Comunicação - 
Profissional para lidar com o 

processo de marketing, 
publicidade, propaganda e relações 

públicas das redes sociais do 
projeto. Zelando pela imagem 

institucional do evento, além de 
outros benefícios advindos da 

publicidade programada. 

Ref. FGV/2012 
(nº 172 - Mão de 
Obra) - Corrigido 

pelo índice de 
preços IGP-M 
para 10/2021 

Mês 4  R$ 1.800,00  R$ 7.200,00 

1.3.4 Criação Áudio Visual – 
Captação e criação de vídeo 

publicitário de cada um dos 3 
eventos, incluindo entrevistas e 

imagens aéreas por Drone, de até 5 
minutos. Para divulgação pública e 

prestação de contas. 

Ref. FGV/2012 
(nº 60 - Serviços)  

Serviço 3  R$ 2.500,00  R$ 7.500,00 



1.3.5 

Fotógrafo – 
Serviço de fotografia artística para 

evento, disponível por 8 horas. 
Serão 2 fotógrafos para 6 Diárias. 

Ref. FGV/2012 
(nº 52 - Serviços)  

Serviço 12  R$ 600,00  R$ 7.200,00 

1.3.6 

Designer Gráfico –  
Profissional especializado no 

desenvolvimento materiais gráficos 
impressos e online. Responsável 

pela criação da identidade visual do 
projeto, logomarca, produção de 

banners, flayers, camisetas, 
materiais de divulgação online, 

materiais de divulgação em mídias 
sociais e jornalísticas com suporte a 

todas as fazes de execução. 

Ref. FGV/2012 
(nº 50 - Mão de 

Obra) 
Mês 3  R$ 1.800,00  R$ 5.400,00 

1.3.7 

Web Designer –  
Profissional especializado na 

criação de Web Site. Responsável 
pelo desenvolvimento completo do 
Site oficial do projeto. Hospedagem 

e domínio por conta do Instituto. 

Ref. FGV/2012 
(nº 130 - Mão de 
Obra) - Corrigido 

pelo índice de 
preços IGP-M 
para 10/2021 

Mês 3  R$ 1.800,00  R$ 5.400,00 

1.3.8 

Auxiliar de Limpeza –  
Profissional responsável pela 
manutenção da limpeza do 

ambiente do evento, tanto do local 
de circulação do público, quanto 

dos ambientes coletivos utilizados 
pela equipe de trabalho, parceiros 
e apoiadores. São 5 auxiliares x 6 

Diárias. 

SalicNet - 
Produto / Festa 

Popular / Auxiliar 
de serviços gerais 

/ Diária DF / 
Preço Mínimo. 

Diária 30  R$ 128,80  R$ 3.864,00 

1.3.9 

Brigadistas –  
Profissional especializado na 

prestação de serviços 
socorrista/brigadista, que darão o 

suporte na prevenção de acidentes 
nas áreas de circulação. São 5 

brigadistas x 6 Diárias. 

Orçamento com 
preço de 
Mercado 

Diária 30  R$ 170,00  R$ 5.100,00 

1.3.10 

Segurança Patrimonial – 
Profissional especializado em 

segurança desarmada para evento. 
necessário para a guarda 

patrimonial de estruturas, controle 
geral e suporte do público, 

segurança de estacionamento e 
controle de acessos autorizados. 

São 20 Seguranças por cada um dos 
3 eventos, que incluem dias e 

noites de montagem + dias e noites 
da execução e realização. 

SalicNet - 
Produto / Festa 

Popular / 
Segurança / 

Diária DF / Preço 
Médio. 

Diária 60  R$ 180,00  R$ 10.800,00 

1.3.11 

Intérprete de Libras - 
Para promoção da acessibilidade 

para Pessoas Especiais, realizando a 
tradução em libras para pessoas 

surdas não usuárias da linga 
portuguesa. São 2 Intérpretes x 6 

Diárias de 4 horas. 

SalicNet - 
Produto / Festival 

/ Mostra / 
Intérprete de 

Libras / Serviço 
DF / Preço 

Médio.   

Serviço de 4 
horas 

12  R$ 452,00  R$ 5.424,00 

1.3.12 

Adestrador Educador de Cães - 
Profissional habilitado na arte de 
adestrar cães. Estará responsável 

pela área de agility do evento, onde 
teremos apresentações com 

animais adestrados e 
demonstrações com os próprios 

Ref. FGV/2012 
(nº 83 - Mão de 

Obra) - Corrigido 
pelo índice de 
preços IGP-M 
para 10/2021 

Hora 96  R$ 120,00  R$ 11.520,00 



PETs do público presente. São 2 
Profissionais disponíveis por 8 

horas. Total de 16 horas x 6 Diárias 

1.3.13 

Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART) para contratos 

acima de R$ 300.000,00. - 
Responsável técnico habilitado 
para orientar, supervisionar e 

assinar a montagem das estruturas 
de cada evento, para atender as 
exigências dos órgãos de alvará 

eventual. 

Ref. FGV/2012 
(nº 43 - Serviços) 

corrigido pelo 
índice de preços 

IGP-M para 
10/2021  

Unidade 3  R$ 1.000,00  R$ 3.000,00 

1.3.14 

Eletricista -  
Profissional habilitado na 

instalação distribuição do sistema 
elétrico do evento até o Gerador de 

Energia Singular. 

SalicNet - 
Produto / Festival 

/ Mostra / 
Eletricista / 
Serviço DF / 

Preço Médio.   

Serviço 3  R$ 800,00  R$ 2.400,00 

1.3.15 

Extintores –  
Locação de extintor Gás carbónico 
(CO2) para eventos, cumprindo as 

determinações e segurança dos 
órgãos de controle de Alvará 

Eventual. São 7 Unidades por 6 
diárias 

SalicNet - 
Produto / Festival 

/ Mostra / 
Extintores / 

Unidade DF / 
Preço Máximo.   

Unidade/Diária 42  R$ 50,52  R$ 2.121,84 

1.3.16 

Fornecimento de Cathering para 
camarins –  

Composto de: Salgados fritos e 
assados, mini sanduiches, frutas, 
variedade de 3 sucos, café, água 

mineral, devendo ainda ter copos, 
pratos e talhes descartáveis. Para 

até 50 pessoas por dia x 6 dias. 
Total de 300 pessoas. 

Orçamento com 
preço de 
Mercado 

Por Pessoa 300  R$ 12,00  R$ 3.600,00 

Sub-Total R$ 100.179,84 

Etapa 1.4 - Atrações do Evento 

1.4.1 

Palestrante Principal –  
Palestra com Richard Rasmussen, o 
apresentador, economista, biólogo 

e naturalista, conhecido 
nacionalmente nas TVs abertas TV 

Globo, SBT, RECORD, Bandeirantes, 
TV Brasil e Canais fechados como: 
FOX LATIN AMERICA, através do 

canal NATGEO – NATIONAL 
GEOGRAPHIC CHANNEL onde já 

entregou cinco séries distribuídas e 
dubladas para toda América Latina 
pelo canal NATGEO WILD. Também 
pelo canal ANIMAL PLANET. Uma 

extensa carreira e trabalho 
reconhecido no mundo animal que 

vai abrilhantar o Evento. 

Orçamento Palestra 3  R$ 10.000,00  R$ 30.000,00 

1.4.2 Palestrantes Convidados - 
Profissionais especializados no 
mundo PET como: Veterinários, 

Adestradores, Psicólogos de 
Animais que ministram palestras 

exclusivas sobre questões 
comportamentais dos animais, 

SalicNet - 
Produto / 
Palestra / 

Palestrante / 
Cachê / Preço 

Médio. 

Palestra 6  R$ 800,00  R$ 4.800,00 



saúde mental e física, cuidados 
com doenças de risco, vacinação, 

beleza, laser, segurança entre 
outros assuntos que deixarão o 

público informado em como cuidar 
melhor de seus amigos animais. 
São 2 Palestrantes x 3 eventos. 

1.4.3 

Disc Jockey DJ -  
Profissional da área Disc Jockey 
com equipamento próprio, que 

estará responsável pela execução 
diária de animação musical do 

evento. Será um profissional por 6 
diárias de 6 horas. 

SalicNet – 
Produto / 

Apresentação 
Musical / Disc 

Jockey / Cachê / 
Preço Médio. 

Cachê 6  R$ 500,00  R$ 3.000,00 

1.4.4 
Artista Local –  

Contratação de artista musical local 
para apresentação de até 1 hora. 

SalicNet - 
Produto / 

Apresentação 
Musical / Músico 

Local / Cachê / 
Preço Médio. 

Cachê 3  R$ 2.000,00  R$ 6.000,00 

1.4.5 

Artista Convidado –  
Contratação de artista local 

consagrado pelo público do DF para 
apresentação de até 1 hora 

SalicNet - 
Produto / 

Apresentação 
Musical / Músico 

Convidado / 
Cachê / Preço 

Máximo. 

Cachê 3  R$ 10.000,00  R$ 30.000,00 

1.4.6 

Artistas Circense –  
Contratação de artistas ou grupos 
circenses locais para apresentação 

de até 1 hora 

SalicNet - 
Produto / 

Espetáculo de 
Artes Cênicas / 

Grupos Circenses 
/ Cachê / Preço 

Médio. 

Cachê 6  R$ 3.000,00  R$ 18.000,00 

 
 

Sub-Total 

 
 

R$ 91.800,00  
Etapa 1.5 - Aquisição de Materiais 

1.5.1 

Kit Tatame EVA –  
Kit 20 Tatame Tapete Eva 

100x100x1cm 1x1 Metro 10mm, 
para criação do Espaço Kids. São 2 

Kits para atingir um espaço de 
40m². 

Orçamenta 
Empresa 

Especializada 
KIT 2  R$ 545,00  R$ 1.090,00 

1.5.2 

kit Área Kids –  
3 Escorregador Grande com Escada 
e Rampa; 3 Escorregador Baby com 

Escada Rampa; 3 Banco Lápis 
Divertido Grande; 5 Cama Elástica 

2,44m Completa; 8 Piscina de 
Bolinhas Medidas 1,20m x 1,20m 

com 1.000 Bolinhas TOP Coloridas; 
10 Gangorra Cavalinho. 

Orçamenta 
Empresa 

Especializada 
KIT 1  R$ 20.898,00  R$ 20.898,00 

1.5.3 

Rolo de Grama Sintética –  
Grama Sintética em rolo unitário 

com 12m² , para criação do espaço 
Agility e para a criação do espaço 

PET Fun 

Orçamenta 
Empresa 

Especializada Unidade/M² 20  R$ 447,48  R$ 8.949,60 



1.5.4 

KIT Agility –  
1 Gangorra Ossinhos para cães; 1 
Dog Agility Jump; 1 Rampa Sobe e 
Desce Pet Place; 1 Rampa Sobe e 

Desce mod ll Pet Place; 3 Pet Place 
Salto; 1 Jogo de Estacas Pet Agility; 
2 Túnel Petplace 3 metros; 1 Dog 
AgilityJump; 1 Jogo de Estacas Pet 

Agility Zig Zag. Kit de estruturas 
para montagem de percurso Agility 

para demonstração de animais 
adestrados e demonstração de 
adestramento com animais do 

próprio público. 

Orçamenta 
Empresa 

Especializada 
KIT 1  R$ 9.725,00  R$ 9.725,00 

1.5.5 

KIT Tapetes Educativos –  
3 Tapetes educativos em EVA. 

Destinado à integração do Espaço 
Kids. 

Orçamenta 
Empresa 

Especializada 
KIT 1  R$ 599,00  R$ 599,00 

1.5.6 

Tela Toldo Retangular 9x5mts - 
Lona tipo tenda sombreamento 

feita de Polietileno de alta 
densidade para proteção contra 
raios ultravioleta e a redução da 

luminosidade solar, com Bainha em 
ilhós reforçada. Destinado a 

cobertura estética e protegida da 
área de alimentação. 

Orçamenta 
Empresa 

Especializada 
Unidade 8  R$ 1.307,00  R$ 10.456,00 

1.5.7 

Kit 4 Lixeiras P Coleta Seletiva 60 
Litros / C Suporte –  

KIT 4 lixeiras para coleta seletiva de 
lixo 60L, fabricados com material 
de polietileno de alta densidade 
(PEAD) ou polipropileno (PP), em 

acordo com as normas vigentes da 
agência nacional de vigilância 

sanitária (ANVISA). Destinado a 
conservação e consciência do 

ambiente limpo. 

Orçamenta 
Empresa 

Especializada 
KIT 3  R$ 699,00  R$ 2.097,00 

 
 

Sub-Total 

 
 

R$ 53.814,60 

Etapa 1.6 - Promoção e Publicidade 

1.6.1 

Promoção de Conteúdo - 
promoção de conteúdo do projeto 

nas plataformas Facebook e 
Instagram para a execução das 

ações do projeto. Destinado a cada 
um dos 3 eventos. 

Serviço/Facebook Unidade 3  R$ 2.500,00  R$ 7.500,00 

1.6.2 

Impressão de Banner –  
Impressão de banner em 

policromia fosco 4/0 cores com 
ilhós. Destinado à identidade visual 

dos espaços do evento, como: 
Pórtico, Backdrops, Fundo de Palco, 

Testeiras, entre outros locais 
estratégicos. 

Ref. FGV/2012 
(nº 156 - 
Serviços)  

M² 82  R$ 33,50  R$ 2.747,00 

1.6.3 

Backdrop Divulgação de Rua 3 x 3 
x 3 x 3m –  

Estrutura em Boxtruss Q15, Q20 ou 
Q30. Necessário 15 M/L para 

montagem com pés de sustentação 
nas duas pontas e dobradiças. São 

SalicNet - 
Produto / Festival 

/ Mostra / 
Estrutura 

Metálica/ Metro 
DF / Preço 

Diária do M/L 

900  R$ 19,00  R$ 17.100,00 



2 Unidades de 15 M/L = 30 M/L, 
por 10 dias de divulgação = 150 

M/L x 3 Eventos. 

Médio.   

1.6.4 

Backdrop Apoiador 3 x 2 x 2 x 3m - 
Estrutura em Boxtruss Q15, Q20 ou 

Q30. Necessário 12 M/L para 
montagem com pés de sustentação 
nas duas pontas e dobradiças. São 
3 Unidades de 12 M/L = 36 M/L x 6 

diárias = 216 M/L. 

SalicNet - 
Produto / Festival 

/ Mostra / 
Estrutura 

Metálica/ Metro 
DF / Preço 

Médio.   

Diária do M/L 216  R$ 19,00  R$ 4.104,00 

1.6.5 

Backdrop Fundo de Palco 4 x 6 x 6 
x 4m – 

 Estrutura em Boxtruss Q15, Q20 
ou Q30. Necessário 24 M/L para 

montagem com pés de sustentação 
nas duas pontas, dobradiças e base 

inferior do mesmo tamanho da 
base superior. São 24 M/L x 6 

Diárias. 

SalicNet - 
Produto / Festival 

/ Mostra / 
Estrutura 

Metálica/ Metro 
DF / Preço 

Médio.   

Diária do M/L 144  R$ 19,00  R$ 2.736,00 

1.6.6 

Pórtico de Entrada 4 x 6 x 6 x 4m - 
Estrutura em Boxtruss Q15, Q20 ou 

Q30. Necessário 24 M/L para 
montagem com pés de sustentação 
nas duas pontas, dobradiças e base 

inferior do mesmo tamanho da 
superior para Testeira. São 22 M/L 

x 6 Diárias. 

SalicNet - 
Produto / Festival 

/ Mostra / 
Estrutura 

Metálica/ Metro 
DF / Preço 

Médio.   

Diária do M/L 144  R$ 19,00  R$ 2.736,00 

Sub-Total R$ 36.923,00 

  

VALOR TOTAL>>> R$ 899.980,22 

5.3 Previsão de Receitas 

PREVISÃO DE RECEITAS 

QTD. Nome Receitas 

1 Emenda Parlamentar Deputado Daniel Donizet R$ 899.980,22 

2 Apoio/Patrocínio/Permuta R$ 111.360,00 

Total R$ 1.011.340,22 

6. DECLARAÇÕES 

6.1 Declaração Unificada 

DECLARAÇÃO UNIFICADA 

 

Eu, Lady Laura Caetano de Sousa Costa, inscrito no RG sob o nº 2.163.397 SSP DF e CPF nº 730.143.701-34, na qualidade 
de presidente do INSTITUTO EMBALANDO SONHOS, CNPJ: 28.606.007/0001-70, declaro, para os devidos fins e sob as 
penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

  

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

✓ ( X   ) A referida entidade, até a presente data, não possui ações judiciais em trâmite ou transitada em julgado, 



para a habilitação do presente processo de Termo de Fomento, estando ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores; 

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

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

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

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

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

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

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

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

✓ (  X ) 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. 

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

 Brasília, 20 de dezembro de 2021 

 

 ----------------------------------------------------------------- 
Lady Laura Caetano de Sousa Costa  

CPF: 730.143.701-34 

 

  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, 20 de dezembro de 2021. 

__________________________________________ 

Instituto Embalando Sonhos 
Lady Laura Caetano de Sousa Costa 

CPF: 730.143.701-34  

6.3. DECLARAÇÃO 

Na qualidade de Presidente da OSC, declaramos, para fins de provação junto à Secretaria de 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, 20 de dezembro de 2021 

  

 

 Nome do Presidente: Lady Laura Caetano de Sousa Costa  

  

7. APROVAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO/SECRETÁRIO ADJUNTO 

  

Aprovo o presente Plano de Trabalho 

  

Brasília-DF,_____/_____/2021 

 _______________________________ 

   ASSINATURA 

  


