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PLANO DE TRABALHO 

Razão Social: Casa de Cultura Telar 
CNPJ: 35.523.259/0001-76 
Endereço: Q CRS 502 BLOCO C LOJA 37 - PARTE 1718 
Cidade: Brasília Bairro: ASA SUL UF: DF CEP: 70330 - 530 
Telefone (DDD): 61 98173-5553 Telefone (DDD): 61 98173-5553 
E-mail da OSC: casadeculturatelar@gmail.com Site da OSC: @casadeculturatelar 
Representante Legal (Dirigente): Luiz Claudio de Oliveira França 
Cargo do Representante Legal: Presidente 
CPF: 955.896.191-49 RG/Órgão Expedidor: 1.699.713 SSP/DF 
Endereço do Representante Legal: QS 10, Conjunto 5A, casa 13, Riacho Fundo I – DF CEP: 71.825-105 
Telefone (DDD): 61 98173-5553 Telefone (DDD): 61 98173-5553 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 
Responsável pelo acompanhamento da parceria: Camila Palatucci Arantes 
Função na parceria: Coordenadora Adm e financeira 
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR: 2.349.537 – SSP/DF CPF: 006.274.821-12 
Telefone (DDD): 61 98181-8113 Telefone (DDD): 61 98181-8113 
Email do Responsável: mila.palatucci@gmail.com 

  

1.1 DADOS DO PROJETO 

Título do Projeto: World Food Festival 
Valor do Projeto: R$ 99.997,39 (Novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e sete 
reais e trinta e nove centavos) 
Local de realização: Área especial [estacionamento] em frente ao Instituto Educacional de 
Brasília (INEB) do Gama-DF 
Período de Execução: Dois meses Início: 24/11/2021 Término: 21/01/2022 
Enquadramento: Diagnóstico (   )    Estruturação de Destino (   )  Qualificação/Sensibilização ( X ) 
Promoção e/ou Apoio Comercialização ( X )  Artesanato ( X )  Tecnologia Turística (  ) Pesquisa 
relacionada ao Turismo (   )                      
Valor total do projeto R$ (extenso): Cem mil reais  
Previsão de Atendimento: 3.000 pessoas  
Previsão de público direto: 2.500 visitantes 
Previsão de Beneficiários direto e indireto: 3.000 pessoas entre visitantes, expositores, 
participantes, organizadores, convidados e imprensa. 

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

 A Casa de Cultura Telar é um espaço de criação, produção e difusão das diversas manifestações artísticas, culturais e 
esportivas brasileiras. Este espaço promove encontros para imersão nos saberes e fazeres das atividades desenvolvidas 
pela CCT por meio de cursos, oficinas, produção de eventos e outras tantas ações. Telar porque conecta agentes 
fazedores de cultura, agentes do esporte, arte educadores, com o intuito de que este espaço seja tecido pelas mãos de 
muita gente, atuando no fomento as artes e práticas culturais, esportivas e educacionais, promovendo fortalecimento da 
autoestima, protagonismo e empoeiramento de jovens e adultos, em especial, em situação de vulnerabilidade social.  



A Casa de Cultura Telar, em parceria com a LUFAS – Liga Unificada do Futebol Amador de Samambaia, executa 
juntamente com outras entidades, projetos na cidade em virtude do envolvimento da entidade com as ações da cidade, 
com o intuito de atender as crianças e jovens (meninos e meninas) com idade entre 08 a 18 anos, a fim de diminuir a sua 
evasão escolar e a vulnerabilidade social, permitindo que sejam cidadãos conscientes, íntegros e protagonistas de suas 
histórias. A entidade vem apoiando as ações de futebol amador e outros esportes atuando em termos de fomentos de 
parceiros, tais como o projeto “Da Bola pra Escola – Samambaia”, Termo de Fomento nº 18/2020 – SEL/DF. 

A entidade segue na celebração de parceria junto a Secretaria de Estado do DF (SEL/DF) a realização do Projeto FAMCUP- 
Campeonato de Futebol Amador Feminino do DF [1ª Etapa 2021], que ocorrerá no segundo semestre de 2022, contando 
com 8 equipes, com o intuito de promover a inclusão feminina no esporte, combater preconceitos e incentivar a prática 
futebolística. 

Sob a organização da Casa de Cultura Telar [CCT] – que é uma sociedade sem fins lucrativos que visa o fomento e a 
difusão dos bens culturais tradicionais populares da comunidade negra, da periferia, da mulher e do artista popular –, 
juntamente com a Liga Unida de Futebol Amador de Samambaia [LUFAS], será organizado um campeonato voltado à 
prática futebolística feminina, num exercício de empoderamento das mulheres, estimulando valores não discriminatórios 
e de desconstrução de estereótipos. Mesmo a comunidade feminina negra sendo a mais recorrente nessas competições, 
todas as etnias são bem-vindas. Em seu cerne, o torneio cultiva, entre os participantes, os valores de respeito, de 
humildade, de cooperação, de cidadania e de espírito de equipe. 

A entidade recebeu recursos da Lei Aldir Blanc através do Termo de Ajuste nº 186/2020 – SECEC-DF, com seu coletivo 
“Angoleiros do Cerrado”, coletivo que leva a capoeira enquanto arte e ação social para espaços de diálogo, 
assentamentos e ocupações habitacionais.  

O presidente da OSC foi premiado através do Linha de Apoio nº “1” do edital 19/2020 Aldir Blanc Gran Circular – Edital de 
Premiação para agentes culturais com recursos da lei Aldir Blanc. 

A entidade realiza espetáculos de capoeira como o Espetáculo apresentado no Termo de nº 74/2020 – SECEC/DF, de 
capoeira, maculelê, dança do bastão e samba de roda. 

A entidade realiza 3 vezes por semana (seg/qua/sexta), às 8h30 e 20h aulas de calistenia, e capoeira, as atividades são 
abertas ao público em geral sem cobrança de taxa, contando apenas com limitação de vagas devido a capacidade do 
espaço. 

Diversas ações são realizadas, muitas de forma independente tendo em vista que a entidade existe há muitos anos 
contando com equipe, em sua maioria, voluntária, militante e ativista de causas relacionadas a cultura esporte e ação 
social. 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

World Food Festival será um festival gastronômico, realizado na Região Administrativa do Gama/DF, que trará para a 
população, não somente a local, mas toda a população de Brasília, que tiver interesse em festivais voltados para as áreas 
de gastronomia, cultura e empreendedorismo, oportunidades de desfrutar de uma experiência gastronômica de alto 
nível, com apresentações culturais regionais, feiras de artesanato e de serviços e produtos de produtores rurais locais e
um documentário, afim de promover a cultura Candanga.  

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

O Projeto visa promoção e a integração de diferentes expressões culturais, por meio de uma celebração que abraça a 
culinária, o artesanato regional, as danças típicas, além de um minidocumentário, repleto de saberes e práticas sobre 
gastronomia e empreendedorismo. 
 
 
 



 
2.2 JUSTIFICATIVA DO PROJETO (Descrição da realidade que será objeto da parceria, 
devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e o projeto e metas a serem atingidas) (Razões 
da proposição e interesse público na sua realização) 
 
A Capital federal vem cada vez mais investindo em ações para aperfeiçoar a conexão do turista que visita Brasília com a 
região administrativa, e mostrar aos turistas todas as oportunidades de lazer, cultura e diversão que todo o Distrito 
Federal pode proporcionar ao turista que vem a Brasília, e oferecer outras vertentes de visitações, para além do turismo 
de negócios ou o cívico.  
 
O Gama foi uma das primeiras cidades satélites de Brasília, que foi criada para abrigar a população em virtude da 
construção da Capital, O arquiteto Paulo Hungria, em maio de 1960, desenvolveu a planta urbanística da cidade, na 
forma de colmeia, dividindo-a em cinco setores: Norte, Sul, Leste, Oeste e Central. O Setor Central (para atividades 
mercantis) não foi detalhado em função das necessidades futuras. Porém, coube ao engenheiro José Maciel de Paiva, por 
ordem do então prefeito Israel Pinheiro (ex-presidente da Novacap), iniciadas a partir de setembro de 1960. Foi auxiliado 
pelo engenheiro José Carlos Godoy, pelo fiscal Agnelo Dias Correia (que juntamente com sua mulher são considerados os 
moradores pioneiros da cidade), pelo mestre-de-obras Joaquim Santana, entre outros. A então cidade-satélite foi 
fundada no dia 12 de outubro de 1960. O povoamento inicial foi efetuado com a remoção de 30 famílias residentes na 
Barragem do Paranoá, em 1960. Posteriormente a cidade recebeu grande parte dos moradores da Vila Amaury e da Vila 
Planalto. 
 
Recentemente a Secretaria de Turismo do DF (Setur-DF) entregou à população do Gama um Centro de Atendimento ao 
Turista (CAT), feito especialmente para apresentar as belezas e vocações turísticas da segunda cidade mais antiga do DF. 
Também será reservado um local para exposição e venda de produtos feitos por artesãos locais.  Servidores receberam 
treinamento para orientar, moradores e visitantes, quanto à história, pontos turísticos e dicas de como melhor aproveitar 
a cidade, além da capacidade de geração de emprego que esse setor tem na cidade.  

Uma das grandes vertentes do turismo é o Turismo Gastronômico, essa modalidade de turismo que tem ganhado força 
no mundo, é um convite para ir além da contemplação de lindas paisagens e pontos turísticos e estar disposto a 
experimentar também novas sensações. O turismo gastronômico é a tendência de apreciar sem pressa a culinária local 
do destino. É entender que os pratos típicos também são uma parte importante da experiência dos turistas para vivenciar 
um destino. A culinária da região centro-oeste tem muitas receitas e pratos de outras regiões, mas com um toque 
especial! 

Além de todos os atrativos turísticos que o Gama dispõe, com circuito turístico de aventura, cívico e religioso, o Gama 
também possui grande potencial para realização de grandes eventos, os eventos gastronômicos têm sua importância por 
serem capazes de integrar uma cadeia de valor complexa que pode envolver desde os pequenos produtores, os 
prestadores de serviços, o varejo e até mesmo a indústria de alimentos. Quando promovidos de forma estratégica, 
possibilitam a valorização da cultura local, os saberes e os fazeres populares característicos de uma região, do comércio e 
do próprio destino turístico, configurando-se em um diferencial competitivo para a região, para os empresários e os 
profissionais da gastronomia envolvidos nestes eventos. Aspectos como cultura, clima, localização geográfica e estação 
do ano interferem diretamente no resultado final da gastronomia, e, por conseguinte, dos eventos gastronômicos em 
que os elementos naturais e humanos se misturam para formar um só produto, singular, único e memorável quando bem 
elaborado e conduzido. Os eventos gastronômicos corroboram no sentido de dar visibilidade aos pratos típicos e à 
culinária, com identidade cultural. 

A principal função dos eventos é promover causas, ideias e conceitos, por meio da provocação dos afetos e da 
sensibilidade humana, e mesmo quando possuem objetivos comerciais, eles precisam tocar as pessoas de forma 
diferenciada, promovendo sensações marcantes para tornarem-se inesquecíveis. Ninguém vai a um evento para ver mais 
do mesmo, por isso a importância de serem elaborados e planejados com antecedência e zelo. O conceito amplo de 
eventos é definido por Meirelles (1999) como um: 

 Instrumento institucional e promocional, utilizado na comunicação 



dirigida, com a finalidade de criar conceito e estabelecer a imagem de 
organizações, produtos, serviços, ideias e pessoas, por meio de um 
acontecimento previamente planejado, a ocorrer em um único espaço de 
tempo com a aproximação entre os participantes, quer seja física, quer 
seja por meio de recursos de tecnologia (MEIRELLES, 1999, p. 21). 

Como um dos aspectos mais singulares da cultura, a culinária (local, regional e mundial) revela elementos da simbologia 
social cotidiana que constitui as tradições de um povo e forma um patrimônio que traduz o que não é dito, mas sentido. 
Além disso, a alimentação aguça todos os sentidos, com aromas, apresentação visual de pratos, exibição da atmosfera 
local, sabores e sons emitidos no manuseio, na preparação e na degustação, que provocam lembranças e sensações.  

Com um espectro de atividades tão amplo, os benefícios do turismo gastronômico vão muito além de proporcionar 
entretenimento e agradar nossos paladares. O turismo gastronômico é um caminho para experiências significativas em 
que as pessoas não costumam participam no seu dia a dia, mas estão dispostas a fazê-lo enquanto viajam. Estas 
experiências têm um efeito positivo duradouro porque a maioria das pessoas buscam incorporar estes aprendizados em 
sua própria vida quando retornam para casa. São experiências e aprendizados através da singularidade da cultura 
gastronômica regional e da biodiversidade do destino que têm o potencial de intensificar a conexão entre as pessoas e o 
alimento, além de gerar uma memória duradoura e marcante para o turista. 

Fazer turismo gastronômico é contribuir para um turismo mais responsável e sustentável que beneficia tanto o viajante 
como os residentes locais, Desenvolve a consciência social e cultural, conecta os turistas com o destino em diferentes 
níveis da sociedade, distribui e gera renda adicional ao longo da cadeia de valor do produto, possibilita a inclusão e 
oportunidades para grupos minoritários, valoriza a biodiversidade e preserva o patrimônio cultural, Contribui para um 
desenvolvimento mais amplo das comunidades locais, fomenta o empreendedorismo, mitiga o êxodo rural e gera 
orgulho nos próprios costumes, história e tradições, Reduz a assimetria regional, dispersa turistas para mais localidades 
do país e trabalha em harmonia com a sazonalidade, diversifica a oferta turística ao longo do ano de forma mais 
sustentável. 

Do ponto de vista de acesso a mercados, a concepção, a execução e os resultados dessas ações propõem aos 
empresários aderentes uma série de oportunidades no que diz respeito à abertura de canais de comercialização, ao 
aumento no volume de negócios gerados, ao faturamento e à ampliação da rede de contatos alcançando toda a cadeia 
de valor, à conquista de novos mercados e ao consequente crescimento do negócio. Para o segmento de Alimentação 
Fora do Lar, a realização de eventos gastronômicos pode ser vista como ferramenta efetiva de comercialização e 
recomenda- -se a adesão e o engajamento dos pequenos negócios que demandem por soluções de acesso a mercados. 
No escopo de oportunidades é importante destacar a ação como ferramenta de alavancagem para a apresentação de 
outras soluções de mercado que incentivem a aproximação comercial, o Inter empresas e a geração de negócios locais 
entre os pequenos negócios.  

A visibilidade da gastronomia, por meio dos seus eventos, tem colocado também em evidência os processos de produção 
rural e a integração do campo com os bares e os restaurantes. A aproximação entre os setores gera um processo virtuoso 
de desenvolvimento sustentável alinhado com a melhoria da qualidade da oferta de alimentos e de bebidas nas cidades.  

Os eventos gastronômicos também são capazes de revitalizar as tradições locais, elevar a autoestima da comunidade, 
resgatar os saberes e fazeres e as receitas originais vindos com o processo de imigração, gerando o fortalecimento e a 
revitalização da identidade cultural. 

PÚBLICO-ALVO 
 
O projeto destina-se aos empresários dos diversos segmentos de venda e prestação de serviços do mercado de 
restaurantes, chefs de cozinhas, estudantes de gastronomia, nutrição, administração e cursos afins, empreendedores 
interessados em entrar no ramo de alimentação fora do lar, produtores rurais, amantes da gastronomia e público em 
geral, principalmente da Região Administrativa do Gama/DF e adjacências atraídos pela feira gastronômica. A expectativa 
é de 3.000 pessoas entre visitantes, expositores, participantes, organizadores, convidados e imprensa. 



 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

O Festival World Food acontecerá no estacionamento da administração do Gama/DF no endereço Área Especial s/n - 
Gama, Brasília - DF, 72045-610, porém atrairá visitantes, expositores, artistas e participantes de todo o Distrito Federal. 
Além de alcance ilimitado através da produção do minidocumentário sobre o evento que ficará disponível nas redes 
sociais da Instituição Casa de Cultura Telar.  

 

2.3 CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA 

A gastronomia como um produto, ou mesmo um atrativo de uma determinada localidade, é muito importante do ponto 
de vista turístico, pois apresenta novas possibilidades, na verdade, não tão novas, mas nem sempre bem exploradas, que 
são as diversas formas de turismo voltadas para as características gastronômicas de cada região. Várias são as matérias 
primas utilizadas no desenvolvimento da atividade turística, entre elas o patrimônio cultural de uma localidade constitui-
se um importante elo entre o turismo e a cultura. Associar patrimônio e turismo é algo fundamental para o sucesso da 
atividade, tendo em vista que este patrimônio detém, a princípio, o potencial para atrair turistas a uma determinada 
destinação. 

O ato de se alimentar não é apenas biológico, mas é também social e cultural. Possui um significado simbólico para cada 
sociedade, e para cada cultura. É fator de diferenciação cultural, uma vez que a identidade é comunicada pelas pessoas 
também através do alimento, que reflete as preferências, as aversões, identificações e discriminações. Através da 
alimentação, é possível visualizar e sentir tradições que não são ditas. A alimentação é também memória, opera muito 
fortemente no imaginário de cada pessoa, e está associada aos sentidos: odor, a visão, o sabor e até a audição. Destaca 
as diferenças, as semelhanças, as crenças e a classe social a que se pertence, por carregar as marcas da cultura. 

Pensando na questão mercadológica da alimentação, do agricultor ao consumidor final, todos estão envolvidos, de 
maneira direta ou indireta, na produção mundial de alimentos. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 
Agricultura (FAO, do inglês Food and Agriculture Organization) estima que será necessário um aumento de 70% na 
produção de alimentos para que seja possível alimentar as 9 bilhões de pessoas previstas para 2050.  

Compreender como e onde cada alimento é produzido e inseri-lo no mercado de Alimentação Fora do Lar por meio dos 
eventos gastronômicos, trabalhando simultaneamente todos os elos desta cadeia produtiva será sempre um desafio. 
Cada dia que passa fica mais evidente a importância de se trabalhar o segmento de alimentação de forma integrada, 
envolvendo todos os elos da sua cadeia, de forma que todos obtenham bons resultados.  

A integração da cadeia de alimentos com os eventos gastronômicos pode ser considerada uma das principais formas de 
aproveitamento para o desenvolvimento dos negócios, e para o desenvolvimento turístico local, que contribui para a 
disseminação e o esclarecimento dos consumidores a respeito da variedade e da qualidade de produtos e suas opções de 
utilização na gastronomia.  

Seja no Turismo, agronegócio, seja na indústria, ou no comércio, a integração existe e já é percebida em muitas 
modalidades de eventos gastronômicos. Agricultores realizam festivais para compartilhar o bom resultado da lavoura, da 
produção e da safra do ano. A indústria concentra-se em grande parte nas feiras, expondo inovações, produtos e 
tecnologias disponíveis para o mercado de alimentação. Já o comércio é valorizado a partir da integração com os 
produtores locais e da intensificação do movimento de consumidores promovido pelo evento, ao mesmo tempo em que 
se apropria das inovações trazidas pela indústria, no turismo possibilita inúmeras oportunidades para todos aqueles que 
souberem explorar direta ou indiretamente, esse nicho de mercado. A gastronomia como produto turístico é um 
importante motivador e mesmo quando não é o motivo e/ou elemento principal, sempre estará inserida no contexto e 
terá o seu papel de destaque num evento turístico, como uma viagem, passeio, feira ou reuniões. 

 



2.4 ORIGEM DO ORÇAMENTO PARA A DESPESA 

Emenda Parlamentar 07077.01; Unidade Orçamentária 27101; Transferência de recursos para apoio a eventos no Distrito 
Federal; Parlamentar: Jaqueline Silva 

 

2.5 OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL: 

 Realizar o projeto World Food Festival proporcionando ao público, uma imersão no diversificado mundo da 
gastronomia, proporcionando viabilizar o acesso a expressões artísticas que compõem a rica cadeia cultural do 
Distrito Federal, além feiras de exposição de produtos e serviços e a produção de um documentário com a gravação 
de todo o festival e seus bastidores.   
OJETIVOS ESPECÍFICOS: 
  
- Realizar o projeto World Food Festival nos dias 11 e 12 de dezembro de 2021; 

- Realizar um documentário curta metragem sobre o festival incluindo os bastidores e os dois dias de evento;  

- Incentivar o empreendedorismo gastronômico; 

- Movimentar o turismo na localidade do Gama e fomentar os empreendimentos turísticos locais; 

- Oferecer acesso gratuito à população, principalmente da Região administrativa do Gama/Df, onde ocorrerá o 
evento, a uma experiência diferenciada e de alto padrão cultural;  

- Fomentar a cultura regional, através da feira de artesanato e de apresentações de artistas locais; 

- Propiciar workshops e palestras gratuitas aos participantes do evento e também aos empreendedores a respeito 
da culinária e gastronomia local e mundial; 

- Promover a divulgação e geração de empregos e rendas através das feiras de produtos e serviços, dos moradores 
da Região do Gama/DF; 

- Apoiar iniciativas colaborativas para inserção de Brasília na rota internacional do turismo de alta gastronomia. 

- Promover o cadastramento dos artesãos do D.F. no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro – 
SICAB, realizado pela Secretaria de Turismo.  

 2.6 METAS 

2.6.1 METAS QUANTITATIVAS 

1- Contratação de RH especializado 

2- Serviços de Comunicação e divulgação 

3- Contratação de artistas  

4- Locação de estrutura e serviços de instalações para o Evento e produção do documentário 

5- Serviços de Apoio 



6- Serviços de Apoio e Cuidados com a Saúde 

2.7 INDICADORES DE MONITORAMENTO 

Metas Indicadores de Monitoramento 
Parâmetro(s) para aferição de 

cumprimento 

 1- Contratação de RH 
especializado  Portfólios e Notas Fiscais 

Através de Unidade de mediada (%) 
aferição ao final do projeto em 
relatório de execução   

2- Serviços de Comunicação e 
divulgação Orçamentos, e Notas Fiscais 

Através de Unidade de mediada (%) 
aferição ao final do projeto em 
relatório de execução   

3- Contratação de artistas  Portfólios, Notas Fiscais e 
registros fotográficos 

Através de Unidade de mediada (%) 
aferição ao final do projeto em 
relatório de execução   

4- Locação de estrutura e serviços 
de instalações para o Evento e 
produção do documentário 

Orçamentos, Notas Fiscais e 
produto final do documentário 

Através de Unidade de mediada (%) 
aferição ao final do projeto em 
relatório de execução   

5- Serviços de Apoio Orçamentos e Notas Fiscais 
Através de Unidade de mediada (%) 
aferição ao final do projeto em 
relatório de execução   

6- Serviços de Apoio e Cuidados 
com a Saúde 

Orçamentos e Notas Fiscais 
Através de Unidade de mediada (%) 
aferição ao final do projeto em 
relatório de execução   

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

 METODOLOGIA 

De antemão, antes de entrar no mérito metodológico em si, se faz impreterível esclarecer que, em tempos de pandemia 
de Covid-19, há uma série de restrições que afetam a interação e a aglomeração de pessoas em locais fechados. Assim 
sendo, este Proponente estará atento a todas as exigências e aos Decretos que tangem essa temática, e, portanto, à 
época da realização do Projeto, as devidas providências sobre distanciamento social serão levadas em consideração, 
salvaguardando o bem-estar e a segurança de todos os envolvidos. 

Serão dois dias de festival, sábado e domingo, 11 e 12 de dezembro, com horário de funcionamento de 10 horas da 
manhã às 22 horas. As atividades serão as seguintes:  

 Exposição e venda de produtos regionais de produtores locais e/ou rurais, além de feira de artesanato e 
exposição de obras de artistas independentes do Distrito Federal, em stands montados pela organização do 
evento, os expositores e empreendedores serão convidados a participar e poderão mostrar seus produtos e 
vende-los, de forma independente, afim de agregar valor ao festival. Os artesãos para participarem do projeto 
deverão ter o cadastro no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro – SICAB na Secretaria de 
Turismo e apresentar a carteirinha.  

  

 O evento contará com a participação de empreendedores gastronômicos, principalmente do ramo de Street food
(comidas de rua), bebidas artesanais e sobremesas, que oferecerão aos participantes seus produtos, em food 
trucks e tendas, tudo dentro das normas sanitárias vigentes, onde as pessoas poderão acompanhar o preparo 
culinário e comprar os produtos para degustação.  
 



 Haverá apresentações Culturais nos dois dias de eventos, sendo apresentações gratuitas para entretenimento do 
público e agregar valor cultural ao evento, as apresentações acontecerão nos dois dias de evento; 
 
 

 Produção de um documentário curta metragem com duração de até 30 minutos, relatando desde os bastidores, 
como reuniões de equipe, montagem do festival, depoimentos dos produtores, artistas, profissionais 
contratados expositores e participantes; até o produto final do festival com os melhores momentos dos dois 
dias de eventos, apresentações culturais e exposição.  

 
O Projeto terá duração de 02 (dois) meses, do dia 24 de novembro de 2021 ao dia 21 de janeiro de 2022.  
 
PRÉ PRODUÇÃO: Entre os dias 24/11/2021 a 10/12/2021 serão executadas as atividades de pré produção do evento, 
onde o coordenador geral, coordenador administrativo e financeiro começam as contratações de profissionais para 
trabalhar durante o evento, elaborar contratos, locar estruturas e buscar autorizações para a realização do festival, 
também nessa etapa o diretor cinematográfico e o responsável pela filmagem, bem como seus auxiliares começam a 
documentar as primeiras cenas do curta metragem e divulgação do evento.  
 
PRODOÇÃO: Nos dias 11 e 12/12/2021 acontece o evento conforme relatado acima; 
 
PÓS PRODUÇÃO: E entre os dias 13/12/2021 a 21/01/2022 acontece a pós produção do evento, onde acontecem as 
devoluções de estruturas locadas para a montagem do festival, pagamentos, emissão de notas fiscais e recibos, bem 
como a montagem da prestação de contas, com relatórios, fotografias, planilhas financeiras, notas fiscais, dentre outras 
ações administrativas e também a finalização e edição do documentário, guardando uma semana de recesso para as 
festas de final de ano, entre os dias 24/12 a 03/01/2022.  

 

2.9 RESULTADOS ESPERADOS 

 - Curta metragem de até 30 minutos em formato de documentário dobre o World Festival Food; 

- Fomentar o turismo local, trazendo mais visibilidade aos pontos turísticos da cidade do Gama/DF. 

- Geração de novos negócios na área; 

- Participação de novos empreendimentos;  

- Envolvimento de cooperativas e pequenos produtores;  

- Divulgação de elementos culturais e regionais;  

- Envolvimento de setores públicos e privados;  

- Consolidação de atividades dos artistas locais; 

- Alavancar variedades de produtos e serviços;  

- Oportunidade de networking e relações com parceiros do setor;  

-  Geração de emprego e renda para a localidade; 

- Crescimento econômico; 

- Reconhecimento e valorização da culinária local. 

 



 

2.10 PROGRAMAÇÃO DETALHADA DO EVENTO 

Programação Data 
 Circuito de Street Food (comidas de rua), bebidas artesanais e sobremesas 11 e 12/12/2021 
 Feira de artesanato (exposição e vendas de produtos artesanais de artesãos locais) 11 e 12/12/2021 
 Feira de produtos naturais de produtores rurais locais  11 e 12/12/2021 
 Apresentações culturais de bandas e artistas musicais do Distrito Federal 11 e 12/12/2021 

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Cronograma de Execução 

Metas Fase / Etapa Descrição 
Valor 

unitário 
Duração 

Início Término 

Meta 1 

1.1 
 COORDENAÇÃO 
ADM. E FINANCEIRA 

R$ 3.000,00 24/11/2021 21/01/2022 

1.2 
 COORDENADOR 
GERAL 

R$ 3.192,93 24/11/2021 21/01/2022 

1.3 
 COORDENAÇÃO DE 
PRODUÇÃO 

R$ 1.000,00 06/12/2021 13/12/2021 

1.4 
DIRETOR 
CINEMATOGRAFICO 

R$ 1.800,00  24/11/2021 21/01/2022 

1.5 EDITOR R$ 1565,81 13/12/2021 20/01/2022 

1.6 
PROFISSIONAL OP. DE 
CAMERA COM 
EQUIPAMENTO 

R$ 450,00 24/11/2021 21/01/2022 

1.4 
 AUXILIARE DE 
PRODUÇÃO 

R$ 307,23 06/12/2021 13/12/2021 

Meta 2 

2.1 
ASSESSORIA DE 
IMPRENSA  

R$ 1.500,00 24/11/2021 15/12/2021 

2.2 Designer Gráfico  R$ 2.032,44  24/11/2021 10/11/2021 

2.3 
GERENTE DAS REDES 
SOCIAIS 

R$ 1.300,00 24/11/2021 15/12/2021 

2.4 BANNER R$ 80,00 11/12/2022 12/12/2022 

Meta 3 

3.1 Artista/Grupo musical R$ 1.687,50 11/12/2021 11/12/2021 
3.2 Artista/Grupo musical R$ 1.687,50 11/12/2021 11/12/2021 
3.3 Artista/Grupo musical R$ 1.687,50 12/12/2021 12/12/2021 
3.4 Artista/Grupo musical R$ 1.687,50 12/12/2021 12/12/2021 

Meta 4 

4.1 PAINEIS DE LED R$ 186,00 11/12/2021 12/12/2021 
4.2 BOX TRUSS Q30  R$ 17,70 11/12/2021 12/12/2021 

4.3 
COBERTURA COM 
TENDA 10 X 10m 

R$ 300,00 11/12/2021 12/12/2021 

4.4 ALAMBRADOS R$ 4,00 11/12/2021 12/12/2021 

4.5 
LOCAÇÃO DE PISO 
CARPETADO 

R$ 9,22 11/12/2021 12/12/2021 



4.6 
 COBERTURA BOX 
TRUSS 20X35 

R$ 28,00 11/12/2021 12/12/2021 

4.7 
ATERRAMENTO DE 
TENDAS 

R$ 120,00 11/12/2021 12/12/2021 

4.8 FECHAMENTO CEGO R$ 7,29 11/12/2021 12/12/2021 

4.9 
LOCAÇÃO DE 
ESTANDES 09M² 

R$ 140,00 11/12/2021 12/12/2021 

4.10 
LOCAÇÃO DE 
ESTANDES 16M² 

R$ 300,00 11/12/2021 12/12/2021 

4.11 
SISTEMA DE 
SONORIZAÇÃO 
MÉDIO PORTE 

R$ 2.983,33 11/12/2021 12/12/2021 

4.12 
GERADOR SINGULAR 
DE 180KVA 

R$ 1.398,66 11/12/2021 12/12/2021 

4.13 
BANHEIRO QUÍMICO 
PORTATIL MODELO 
STANDARD 

R$ 145,00 11/12/2021 12/12/2021 

Meta 5 

5.1 
SERVIÇO DE 
AUXILIAR DE 
LIMPEZA 

R$ 121,64 11/12/2021 12/12/2021 

5.2 RECEPCIONISTAS R$ 120,00 11/12/2021 12/12/2021 

5.3 

BRIGADISTAS DE 
EMERGÊNCIA DE 
PRIMEIROS 
SOCORROS 

R$ 142,48 11/12/2021 12/12/2021 

5.4 SEGURANÇA R$ 138,80 11/12/2021 12/12/2021 
Meta 6 6.1 ALCOOL GEL R$ 5,80 11/12/2021 12/12/2021 

 

4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Cronograma de Desembolso 
Meta Especificação Mês 

Meta 1 
Contratação de RH especializado 

Nov/2021 

Meta 2 Serviços de Comunicação e 
divulgação 

Nov/2021 

Meta 3 
Contratação de artistas e palestrantes 

Nov/2021 

Meta 4 
Locação de estrutura e serviços de 
instalações para o Evento e produção 
do documentário 

Nov/2021 

Meta 5 Serviços de Apoio Nov/2021 

Meta 6  Serviços de Apoio e Cuidados com a 
Saúde 

Nov/2021 

 

 



 

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

5.1 Planilha Global 

  
PLANILHA DE ORIGEM ORÇAMENTÁRIA - TERMO DE FOMENTO 

Item Descrição Financiad
o por: 

Unidad
e de 

Medid
a 

Quant 
 Valor 
Unitári

o  

Valor 
Total 

Meta 
1 -  Contratação de RH especializado           

1.1 

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

Emenda 
Parlamentar 

Mês 2 
R$ 

3.000,00 
R$ 6.000,00 

1.2 

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

Emenda 
Parlamentar 

Mês 2 
R$ 

3.192,93 R$ 6.385,86 

1.3 

COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO  - Profissional 
responsável por coordenar a produção do projeto, com 
ajuda do auxiliar de produção, acompanha a montagem 
das estruturas de som, luz, palcos, galpoes e LEDs, 
coordenar a prestação de serviços dos fornecedores e 
alinhar horários das prestações de serviço e 
acompanhar o produçãos dos produtos. (carga horária 
média de 20 horas a 30 horas semanais) 

Emenda 
Parlamentar 

SEMANA 1 
R$ 

1.000,00 
R$ 1.000,00 

1.4 

DIRETOR CINEMATOGRÁFICO - cria a obra 
cinematográfica, supervisionando e dirigindo sua 
execução, utilizando recursos humanos, técnicos e 
artísticos, responsável pelo planejamento e pela 
execução de todas as ações que viabilizam o filme.  

Emenda 
Parlamentar 

MÊS 2 
R$ 

1.800,00 
R$ 3.600,00 



1.5 

Editor:  Profissional é responsável por pegar um 
material bruto (geralmente uma gravação sem cortes) e 
editá-lo. Nesse processo, ele elimina as falhas, corta os 
excessos e estrutura a sequência de cenas para que o 
vídeo faça sentido, tenha continuidade e seja mantido o 
contexto de cada acontecimento. 

Emenda 
Parlamentar 

SERVIÇO 1 
R$ 

1.100,00 R$ 1.100,00 

1.6 

PROFISSIONAL OP. DE CAMERA COM EQUIPAMENTO - 
Responsável por operar a câmera profissional para 
registro de todas as cenas para a criação do 
documentário 

Emenda 
Parlamentar 

SEMANA 8 R$ 450,00 R$ 3.600,00 

1.7 

 AUXILIAR DE PRODUÇÃO  - Prestação de serviços de 
profissional qualificado, responsável por auxiliar o 
coordenador de produção  durante o período de 
montagem, organização e acontecimento do festival. 
Ficará encarregado de receber e confirir os itens 
contratados para montagem do espaço, acompanhas os 
tecnicos,  verificar notas fiscais e demais soluçoes 
necessárias para que o evento aconteça. (carga horária 
média de 20 horas a 30 horas semanais)  

Emenda 
Parlamentar 

SEMANA 1 R$ 307,23 R$ 307,23 

 SUBTOTAL  R$ 
21.993,09 

Meta 
2 -  Serviços de Comunicação e divulgação           

2.1 

ASSESSORIA DE IMPRENSA - Profissional responsável 
por divulgar as oficinas e os espetáculos em todos os 
meios de comunicação buscando matérias sobre o 
projeto. Período de contratação de 1 mes, incluindo o 
periodo para elaboração de relatório de imprensa e 
clipping com o resultado da assessoria de imprensa. 

Emenda 
Parlamentar 

SERVIÇO 1 
R$ 

1.500,00 
R$ 1.500,00 

2.2 
DESIGNER GRÁFICO: responsável por criar projetos de 
comunicação visual, como logotipos e banners do 
projeto  

Emenda 
Parlamentar 

SERVIÇO 1 
R$ 

1.200,00 
R$ 1.200,00 

2.3 

GERENTE DAS REDES SOCIAIS - Profissional com 
experiencia em gestão das redes socias desde o 
processo de planejamento e organizaçao da informação 
por meio processo de o processo de análise, definição 
de estratégia e linguagem, administração, produção de 
conteúdo, monitoramento e o relacionamento diário e 
ativo com o público da marca. 

Emenda 
Parlamentar 

SERVIÇO 1 
R$ 

1.000,00 
R$ 1.000,00 

2.4 

BANNER: Confecção e instalação de testeira em lona de 
PVC, branco fosco, 380g, impressão digital e alta 
qualidade de acabamento gráfico, até 4/0 cores, com 
acabamento definido pelo contratante, que serão 
usados para divulgação do evento (food truck, feiras e 
artistas), serão 4 peças de 2,3X3 m cada um distribuídos 
no local do evento 

Emenda 
Parlamentar 

UNIDADE 4 R$ 80,00 R$ 320,00 

 SUBTOTAL  R$ 
4.020,00 



Meta 
3 Contratação de artistas e palestrantes           

3.1 Artista/Grupo musical (apresentação dia 11/12) 
Emenda 

Parlamentar 
CACHE 1 

R$ 
1.687,50 

R$ 1.687,50 

3.2 Artista/Grupo musical (apresentação dia 11/12) 
Emenda 

Parlamentar CACHE 1 
R$ 

1.687,50 R$ 1.687,50 

3.3 Artista/Grupo musical (apresentação dia 12/12) 
Emenda 

Parlamentar 
CACHE 1 

R$ 
1.687,50 

R$ 1.687,50 

3.4 Artista/Grupo musical (apresentação dia 12/12) 
Emenda 

Parlamentar 
CACHE 1 

R$ 
1.687,50 

R$ 1.687,50 

 SUBTOTAL  R$ 
6.750,00 

Meta 
4 -  

Locação de estrutura e serviços de 
instalações para o Evento e produção 
do documentário 

          

4.1 

PAINEIS DE LED PARA USO EM AMBIENTES EXTERNOS 
– com equipamento para transmissão simultânea com 
no mínimo duas câmeras - Características dos painéis 
OUTDOOR: Painéis de LED modular com gabinetes slim 
fabricados em liga de alumínio e com peso inferior a 18 
Kg/gabinete, placas com medidas de 0,768x0,768 – 
fator de proteção : IP65 Frontal e Traseiro. –painéis tipo 
SMD (3 em 1) ou RGB, com resolução (dot pitch) entre 
2.6mm e 9mm real, taxa de refresh rate de no máximo 
2500Hz, temperatura de cor entre 5.000°K 9.000°K, 
ângulo de visão mínimo de 140° graus e brilho de 6.000 
cd/m², painéis dotados de sistema de hanging 
(sustentação) compostos de bumper e hastes verticais 
em alumínio com resistência mecânica a tração de no 
mínimo 260Mpa, com encaixes macho e fêmea 
compartilhado em linhas verticais, com capacidade de 
sustentar em cada apoio até 500 kgf.Equipe de 
Montagem e Operação – LED: 01 Coordenador de 
Montagem; 03 Técnicos de montagem Sênior; 02 
Assistentes de Montagem. Sendo 10m² X 02 dias de 
feira. 

Emenda 
Parlamentar M² 20 R$ 186,00 R$ 3.720,00 

4.2 

BOX TRUSS Q30 – Fornecimento de locação e serviços 
de Montagem, manutenção e desmontagem de pórticos 
– composição: Estrutura Treliça em Alumínio Box Truss 
Q30 com cubos e sapatas – destinado a montagem de 
pórticos de entrada, fixação de sistema de sonorização, 
painel de led, Torres de Daley e Porta Banner, etc  (80 
metros por dia x 06 dias) Sendo 30 mts linear por 02 
dias de feira. 

Emenda 
Parlamentar 

ML 60 R$ 17,70 R$ 1.062,00 

4.3 

COBERTURA COM TENDA 10 X 10m - Com Cobertura - 
Tenda tipo  
piramidal com armação em ferro tubular galvanizado e 
revestida em lona de PVC Branca anti-chama (2 tendas 
X 02 diárias) 

Emenda 
Parlamentar 

DIÁRIA 4 R$ 300,00 R$ 1.200,00 



4.4 

ALAMBRADOS – Fornecimento de locação e serviços de 
Montagem, manutenção e desmontagem de Alambrado 
Disciplinador de público - Estrutura de grade, em 
modulo de 2,00 x 1,00, do tipo grade metálica tubular, 
fixados ao solo por pés tubulares com altura de 1,20m 
de altura, fixação com abraçadeira de nylon, com 
acabamento em pintura metalizada na cor alumínio ou 
zincada. (sendo 50 metros linear X 02 dias de feira) 

Emenda 
Parlamentar 

M. LINEAR 100 R$ 4,00 R$ 400,00 

4.5 
LOCAÇÃO DE PISO CARPETADO- Tipo Estruturado 10cm 
de altura com estrutura metálica e compensado 15mm 
(150 m² X 02 dias de feira) 

Emenda 
Parlamentar 

M2/DIA 300 R$ 9,22 R$ 2.766,00 

4.6 

 COBERTURA BOX TRUSS 20X35. Cobertura de 20 m de 
largura por 40 m de comprimento com 8 m de altura e 
com queda para 3,5 m nas laterais. Montado em 
estrutura  alumínio, composto por 06 módulos de 10 m 
de comprimento, inter-travados por cinco vigas de 
ligação, formando uma cobertura tipo Galpão. Estrutura 
estiada e fixada a pinos fincados ao chão com 60cm 
estanhados com cabos de aço 5/8. Cobertura em lona 
black and grey anti-chama e antifungo e com reforço 
em cintas nylon catracas e fechamos laterais, com vão 
livre), Iluminação adequada para todo espaço, instalação 
elétrica completa ligada a painéis de proteção 
(disjuntores), cabeamento tipo PP, incluindo até 01 
tomada monofásicas 220v para cada 4m² de galpão 
contratado. Montagem, desmontagem e aterramento 
incluídos na locação.  (1 Galpão de 700 m2 cada x 02 
dias = 1.400 m2)  

Emenda 
Parlamentar 

M2/DIA 1.400 R$ 26,00 R$ 36.400,00 

4.7 

ATERRAMENTO DE TENDAS - Aterramento de ponto de 
estruturas especiais (compreendendo: tendas 
piramidais, torres de delay, barricadas, estruturas de 
octanorm, estrutura pne, house mix, etc.) Ponto de 
aterramento para estruturas especiais: Serviço de 
fornecimento e instalação de serviço de ponto de 
aterramento para estruturas especiais de diversos 
tamanhos, atendendo a NBR 5410, NBR 5419 e NR 10. 
Cada haste deverá cobrir 03 (três) metros lineares, para 
proteção contra falha de isolação elétrica e descargas 
atmosféricas. Materiais: 01 hastes de aterramento 5/8” 
x 3m tipo copeld; 01 fio de cobre com área transversal 
de 16mm², medindo 01 metro; 01 conector de 
compressão em latão ou cobre; Gel para tratamento de 
solos de alta resistividade; 01 abraçadeiras em aço inox 
de 50mm.  (sendo 04 tendas)Total de 04 serviços de 
aterramento. 

Emenda 
Parlamentar SERVIÇO 4 R$ 120,00 R$ 480,00 

4.8 

FECHAMENTO CEGO - Fornecimento de locação e 
serviços de Montagem, manutenção e desmontagem de 
Fechamento de área – composição: estrutura de painéis 
metálicos formados em quadros de tubo retangular 
50x30#18, revestidos em chapa de aço modelo GR4 
#18, 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. Estrutura pintada em tinta do tipo 
esmalte sintético na cor alumínio ou zincada. (160 
metros x 02 diárias) 

Emenda 
Parlamentar 

M. LINEAR 320 R$ 7,29 R$ 2.332,80 



4.9 

LOCAÇÃO DE ESTANDES, medindo 09 m², com piso 
elevado em madeira, com carpetado, paredes com 
painéis ts dupla face branco com 04 mm de espessura, 
emoldurados por perfis octogonais, travessas em cor 
natural leitosa de alumínio anodizados, instalação 
hidráulica adequada para todo espaço e iluminação com 
no mínimo uma lâmpada de 100 watts ou equivalente e 
uma tomada monofásica, testeira na parte frontal do 
estande, com aplicação de vinil adesivo.  (06 estandes x 
02 dias) total 12 diárias. 

Emenda 
Parlamentar DIÁRIA 12 R$ 140,00 R$ 1.680,00 

4.10 

LOCAÇÃO DE ESTANDES, medindo 16 m², com piso 
elevado em madeira, com carpetado, paredes com 
painéis ts dupla face branco com 04 mm de espessura, 
emoldurados por perfis octogonais, travessas em cor 
natural leitosa de alumínio anodizados, instalação 
hidráulica adequada para todo espaço e iluminação com 
no mínimo uma lâmpada de 100 watts ou equivalente e 
uma tomada monofásica, testeira na parte frontal do 
estande, com aplicação de vinil adesivo.  (03 estandes x 
02 dias) total 06 diárias. 

Emenda 
Parlamentar 

DIÁRIA 6 R$ 300,00 R$ 1.800,00 

4.11 

SISTEMA DE SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE SISTEMA DE 
P.A. - sonorização de medio porte com distribuição de 
caixas pelos 4 galpões e área externa do festival.   Sendo 
01 diária por dia de feira - total 02 diárias. 

Emenda 
Parlamentar DIÁRIA 2 

R$ 
2.983,33 R$ 5.966,66 

4.12 

GERADOR SINGULAR DE 180KVA - Com potência 
máxima em regime de trabalho de 180 KVA´s - com 
combustível, operador e cabos elétricos para ligação até 
50mt do local do evento, período de funcionamento de 
no máximo 12h. - Nota: Unidade de medida (Diária de 
12h).  Sendo 01 diária por dia de feira - total 02 diárias 

Emenda 
Parlamentar 

DIARIA 2 
R$ 

1.398,66 
R$ 2.797,32 

4.13 

BANHEIRO QUÍMICO PORTATIL MODELO STANDARD - 
Fornecimento de locação e serviços de Banheiro 
químico portátil, em polipropileno ou material similar, 
com teto translúcido, tubo de suspiro de 3” do tipo (08 
banheiros por dia ( 3 maculinos, 2 femininos, 1 PNE 
masc e 1 PNE fem.)  com lavagem diária e higenização 
conforme normas sanitárias - 8 bandheiros X 2 dia = 16 
unidades 

Emenda 
Parlamentar 

DIÁRIA 16 R$ 145,00 R$ 2.320,00 

 SUBTOTAL  R$ 
62.924,78 

Meta 
5 -  Serviços de Apoio           

5.1 

SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA -  Apoio para 
serviços gerais Pessoa uniformizada capacitada para 
realização do serviço de limpeza incluído (panos de 
chão, aspirador, vassouras, baldes, papel higiênico, 
sabonete cremoso, papel toalha, álcool em gel, 
desinfetante para as mãos, protetor de assento 
descartáveis, sacos de lixo, e demais produtos 
necessários à conservação do ambiente), diárias de 8 
horas de serviço (05 profissionais x 05 dias, com 
material de limpeza incluindo alvejante para limpeza 
todos os dias dos equipamentos, ferragens e estandes) 
Sendo 03 profissionais (diárias) por 2 dias de feira. 

 Emenda 
Parlamentar  DIÁRIA 8 R$ 121,46 R$ 971,68 

5.2 

RECEPCIONISTAS - profissionais que vai atuar na 
organização dos seviços e apoio aso estandes e 
controles de acesso para os shows. Sendo 04 
profissionais  por 02 dias de feira. 

 Emenda 
Parlamentar  DIARIA 8 R$ 120,00 R$ 960,00 



5.3 

BRIGADISTAS DE EMERGÊNCIA DE PRIMEIROS 
SOCORROS – Fornecimento de locação e serviços de 
prestação de serviços de mão de obra de 
socorrista/brigadista – serviço de brigada anti pânico 
para atuar em primeiros socorros em linha de show, 
unifomizado com carga horária de 12h. (3 por dia)  
Sendo 04 profissionais (diárias) por 02 dias de feira. 

 Emenda 
Parlamentar  

DIÁRIA 8 R$ 142,48 R$ 1.139,84 

5.4 

SEGURANÇA  - Fornecimento de locação e de prestação 
de serviços de mão de obra de Segurança Desarmada, 
para atuar como segurança na area externa o evento, 
uniformizado com camiseta e identificação da empresa, 
com carga horária de 12h, Com registro na Secretaria de 
Segurança Pública ou Órgão equivalente, conforme 
previsto no art. 14 c/c art. 20 da Lei nº Lei Nº 7.102, de 
20 de Junho de 1983. Sendo 04 profissionais (diárias) 
por 2 dias de feira.  

 Emenda 
Parlamentar  

DIÁRIA 8 R$ 138,80 R$ 1.110,40 

 SUBTOTAL  R$ 
4.181,92 

Meta 
6 -  Serviços de Apoio e Cuidados com a Saúde           

6.1 
ALCOOL GEL- Álcool etílico, tipo: hidratado, teor 
alcoólico: 70% (70°gl), apresentação: gel.  Frasco 500 ml 

Emenda 
Parlamentar UNIDADE 22 R$ 5,80 R$ 127,60 

 SUBTOTAL  R$ 127,60 

 TOTAL  R$ 
99.997,39 

 

5.3 Previsão de Receitas 

PREVISÃO DE RECEITAS 
QTD. Nome Receitas 

1  Emenda Parlamentar R$ 99.997,39 

Total R$ 99.997,39 

6. DECLARAÇÕES 

6.1 Declaração Unificada 

Eu, Luiz Claudio de Oliveira França, brasileiro, solteiro, inscrita no CPF sob n°. 955.896.191-49 e RG sob n°. 
1699713, SSP- DF, na qualidade de presidente da Casa de Cultura Telar, CNPJ: 35.523.259/0001-76, 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. () 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 de Turismo do Distrito 
Federal, sejam eles cônjuges, companheiro, parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau; 

 

11. ( X ) O Plano de Trabalho apresentado pela referida Entidade 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 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. 

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). 

 

 
 

                Luiz Claudio de Oliveira França  
Presidente CCT 

CPF: 955.896.191-49 



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, 19 de novembro de 2021. 

    

                 Luiz Claudio de Oliveira França  
Presidente CCT 

CPF: 955.896.191-49  
  

 

 

 

 

 

 

 

  



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, 19/11/2021 

  

  

7. APROVAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO/SECRETÁRIO ADJUNTO 

  

Aprovo o presente Plano de Trabalho 

  

Brasília-DF,_____/_____/2018 

  

_______________________________ 

   ASSINATURA 

  


