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       ANEXO I 

  

PLANO DE TRABALHO 

Razão Social: INSTITUTO CONECTA BRASIL 

CNPJ: 03.233.826/0001-99 

Endereço:SCLN 305 BLOCO C N. 34 PARTE 117 – COPA NETWORK 

Cidade: BRASÍLIA Bairro: ASA NORTE UF: DF CEP: 70737-530 

Telefone (DDD): 61. 4102 5159 Telefone (DDD): 99143 0853 

E-mail da OSC: institutoconectabrasil@gmail.com Site da OSC: 

Representante Legal (Dirigente): Eduardo de Lima Moreira  

Cargo do Representante Legal: Diretor Presidente 

CPF: 829.162.331-72 RG/ Órgão Expedidor: 1.771.225 SSP-DF 

Endereço do Representante Legal: Condomínio Prevê Lago Norte Quadra 03 Conjunto G casa 14 CEP. 71.539-335 

Telefone (DDD): 61 9143-0853 Telefone (DDD): 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Eduardo de Lima Moreira 

Função na parceria: Diretor Presidente 

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR: 1.771.225 SSP-DF CPF: 829.162.331-72 

Telefone (DDD): 61 9143-0853 Telefone (DDD): 

Email do Responsável: institutoconectabrasil@gmail.com 

  

1.1 DADOS DO PROJETO 

Título do Projeto: INOVA SUMMIT 

Valor do Projeto:250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) 

Local de realização: Centro de Convenções Ulysses Guimarães 
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Período de Execução:20/11/2021 a 30/04/2022 Início 20/11/2021 Término: 30/04/2022 

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

Valor Total Projeto: R$4.388.040,00 (Quatro milhões, trezentos e oitenta e oito mil reais e quarenta reais) 

Previsão de Atendimento: Alcançaremos um público de 30.000 mil pessoas, mas 1.000.000 de pessoas impactadas nas redes 
sociais; impactadas nas fases públicas do projeto 

Previsão de público direto: 15 000 mil pessoas 

Previsão de Beneficiários direto e indireto: 45 000 mil pessoas 

  

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

O INSTITUTO CONECTA BRASIL nasceu da ideia de ampliar as áreas de atuação de um grupo de empresários com foco em eventos, para 
buscar um melhor desenvolvimento social e humano junto a nossa comunidade. Sua diretoria e associados são formados por diversos 
organizadores dos mais variados tipos de eventos. Destacamos os grandes eventos de governo como as Conferencias Nacional de 
Assistências Social e Saúde da mulher. A realização da primeira Edicao do Innova Summit em 2019 foi outro grande feito do grupo. Vários 
eventos culturais e esportivos da cidade são outros destaques da equipe que hoje está à frente do Instituto. 

  

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

 Realização da segunda edição da conferência Inova Summit no Centro de Convenções Ulysses Guimarães no período de 08 a 10 de março 
de 2022 com propósito de reunir pessoas comprometidas com o futuro, promover ideias e discussões que impactem a sociedade, criar 
relações significativas e desenvolver soluções para os desafios próximos através de palestras, talks , painéis de debate,  exposição 
comercial, performances , experiências imersivas e sensoriais e atividades de networking . 

 

2.2 JUSTIFICATIVA DO PROJETO  

 As mudanças no mundo estão ocorrendo em uma velocidade tão grande que exigem cada dia mais da nossa capacidade de planejar como 
gerar empregos nos próximos anos, como utilizar a inteligência artificial, a internet 5G, nanotecnologia. Estamos apenas arranhando as 
cordas do futuro e, por isso o INNOVA SUMMIT tem como propósito, disseminar experimentos e mudanças amplas e extensivas que 
reestruturam fundamentalmente indústrias e mercados, possibilitando a criação de novas estratégias de negócios, novos métodos 
organizacionais, quebrar barreiras internacionais, e criar um observatório de inovação que possa despertar novos insights para as empresas, 
instituições, empresários, profissionais, entusiastas e idealizadores, comprometidos com o futuro do país. 

O INNOVA SUMMIT será um fórum único onde os mais renomados empresários, inovadores e cientistas, que passaram por muitos desafios 
e os superaram com sucesso, estarão congregando experiências, modelos e novas tecnologias para responder às inquietações do futuro 
nas áreas de governança corporativa e jurídica; na economia da informação, no agronegócio, na indústria, em mobilidade e nos diversos 
serviços.  

Nesta segunda edição do INNOVA SUMMIT, queremos expandir as metodologias do conhecimento e trazer às últimas novidades em 
pesquisas e desenvolvimento experimental; atividades para inovação de produtos e processos; inovação em marketing e organizacionais; 
Design e o uso de softwares em atividades de inovação alinhadas aos impactos financeiros e à produtividade. 
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As novas práticas do Marketing terão lugar de destaque por representar papel central no desempenho das empresas, importante para o 
desenvolvimento e sucesso dos produtos e a inovação conduzida pela demanda. Também será destaque o trabalho com Startups, pelas 
parcerias internacionais fechadas para o INNOVA.  

Em virtude da importância dos fluxos de conhecimento para o desenvolvimento e a difusão da inovação, promoveremos a interação entre 
empresas e instituições no processo de inovação, desde comunicações autônomas ao envolvimento ativo em projetos de inovação. 

Será um ambiente com alta tecnologia que estará disponível aos participantes com espaço que comportará:  palestras, workshops, painéis 
de debates, arena de e-sports, área de exposição, consultorias empresariais, Wellness lounge e Networking  

O Inova aposta num modelo de conferência TED-Tecnologia, Entretenimento e Design, e na utilidade de seu conteúdo para que as empresas 
e instituições brasileiras, empresários, profissionais, entusiastas e idealizadores possam usufruir de seus conceitos, adotá-los ou utilizá-los 
como parâmetro para suas iniciativas de inovação. 

A realização do inova será importante para o turismo porque, ao atrair pessoas de outras cidades, aumenta a taxa ocupacional dos hotéis 

como também beneficia todo o comércio local incentivando a economia e o enriquecimento da vida cultural da cidade. São os eventos que 

mobilizam a opinião pública, geram polêmica, criam fatos, tornam-se acontecimentos, despertam emoções nas pessoas e fazem com que 

o turismo seja a nova indústria do terceiro milênio. 

Mais do que inovação, tecnologia e cultura, somos turismo também. Iremos incentivar o crescimento do setor na cidade. Em toda as 

comunicações e canais oficiais, serão disponibilizados um guia da cidade e será divulgado nos melhores programas culturais, restaurantes, 

bares e pontos turísticos da capital, para que todos os participantes de outras cidades possam se sentir em casa. 

 

 

2.3 CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA 

Principal espaço de convenções de Brasília, localizado no centro da capital do país, um dos mais emblemáticos e modernos prédios da 
cidade. 

A locação oferece conforto e fácil acesso para os participantes, tendo em vista que fica em área central, próxima aos setores hoteleiros, 
shoppings centers e sedes governamentais. 

Para os patrocinadores e expositores, mais de 1000m² para montarem as mais criativas e inovadoras ativações e experiências ao vivo para 
o público presente. Profissionais de diferentes temáticas para que haja uma verdadeira interação através da multidisciplinaridade de 
conhecimento, onde proporcionará incentivo para a geração de novos projetos e empresas, com a geração de emprego e renda para que 
se apresente um futuro melhor não só para os descendentes de Brasília como para todos os participantes. 

O projeto proporcionará benefícios diretos e indiretos para a população através da geração de novos negócios, pela atração de empresas 
com alto valor agregado, pela disponibilização de conteúdos de alto nível e por tantos outros fatores que incentivam o desenvolvimento 
econômico da cidade. Através de um ambiente democrático e informal. Comunidades engajadas de diversos segmentos, como também 
palestrantes, painelistas, empresas privadas e públicas, com um leque de temas que envolvem empreendedorismo, inovação, ciência, 
tecnologia, programação, desenvolvimento, segurança, entre muitos outros conteúdos que alimentam o ecossistema digital.   

Será um espaço democrático que permite que pessoas de diferentes perfis e interesses possam se atualizar e gerar um ciclo de trocas de 
conhecimento. O inova potencializara o conhecimento quando ultrapassa os limites físicos do evento. 

O que podemos perceber dentro desse contexto são as possibilidades de enaltecer turisticamente o DF. Na realização do Inova é uma 

grande oportunidade de aquecer a economia e o seu desenvolvimento com o envolvimento dos empresários, da população e do poder 
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público. A promoção de eventos hoje não só alimenta culturalmente uma determinada cidade, como também supre as necessidades de 

verdadeiros pólos turísticos, que possuem um 4 amplo potencial, com boa infra-estrutura de serviços e equipamentos. 

 

2.4 ORIGEM DO ORÇAMENTO PARA A DESPESA 

Emenda 06152.01 

Parlamenta: Jaqueline Silva  

Unidade Orçamentaria: 27101 

Programa de Trabalho: 27.392.6219.9075.0225 

  

2.5 OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL: Reunir pessoas comprometidas com o futuro em um evento anual focado em Empreendedorismo, Inovação e 
tecnologia de impacto social. 

 

OJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Conectar as pessoas, superar as expectativas e proporcionar experiências inesquecíveis; 

• Acentuar a troca de informações e refinar a capacidade empresarial de aprender e utilizar conhecimentos e tecnologias; 

• Disseminar as últimas inovações nas áreas de Marketing Digital voltados para o mercado em geral; 

• Difundir o impacto econômico das inovações bem-sucedidas; 

• Inspirar jovens talentos a desenvolver suas ideias e a criar novos empreendimentos;  

• Promover ideias e discussões que impactem positivamente a sociedade; 

• Criar relações significativas entre sociedade, governo e empresas; 

• Desenvolver soluções para os próximos desafios e problemas sociais. 

  

2.6 METAS 

2.6.1 METAS QUANTITATIVAS 

 

- Realização de palestras;  

- Realização de talks  

- Realização de uma exposição comercial 

- Realização de uma exposição de arte;  

- Realização de apresentações de performances;  

- Realização de Exposição e apresentações de startup; 

- Realização de workshops;  
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- Realização de uma atividade de networking;  

 

2.6.2 METAS QUALITATIVAS 

- Realizar o novo layout do Innova Summit possibilitará uma dinâmica melhor, mais interessante e agradável a todos os participantes, 
poupando tempo de deslocamento e agregando em mais experiências e conforto, com uma uma programação diversificada e de alto nível, 
unindo atividades culturais, esportivas e de entretenimento geral em um grande evento; 

• Criação de um evento que una turismo de Negócios e Eventos e Turismo Esportivo. 

 

2.7 INDICADORES DE MONITORAMENTO 

Metas 01  - REALIZAÇÃO DO PROJETO INOVA SUMMIT 

ETAPAS Indicadores de Monitoramento Parâmetro(s) para aferição de cumprimento 

ETAPA 1 – ESPAÇO ALA SUL 

 - Planejamento das atividades; 

- Divulgação das atividades da 
programação na imprensa; 

- Aplicação da arte no material site, 
mídias sociais); 

- Monitoramento das atividades; 

- Montagem 

 Registros fotográficos; 

- Legados Sociais; 

- Visibilidade na mídia por  

meio de clipping;  

- Programação oficial do espaço divulgada em 

materiais promocionais do evento e mídias sociais. 

ETAPA 2 - AUDITÓRIO MASTER 

- Planejamento das atividades; 

- Divulgação das atividades da 
programação na imprensa; 

- Aplicação da arte no material site, 
mídias sociais); 

- Monitoramento das atividades; 

- Montagem 

- Registros fotográficos; 

- Legados Sociais; 

- Visibilidade na mídia por  

meio de clipping;  

- Programação oficial do espaço divulgada em 

materiais promocionais do evento e mídias sociais.  

ETAPA 3 – SECRETARIA 

- Planejamento das atividades; 

- Divulgação das atividades da 
programação na imprensa; 

- Aplicação da arte no material site, 
mídias sociais); 

- Monitoramento das atividades; 

- Montagem 

 Registros fotográficos; 

- Legados Sociais; 

- Visibilidade na mídia por  

meio de clipping;  

- Programação oficial do espaço divulgada em 

materiais promocionais do evento e mídias sociais. 
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ETAPA 04 - AREA CREDENCIAMENTO 

- RECURSOS HUMANOS 

- Planejamento das atividades; 

- Divulgação das atividades da 
programação na imprensa; 

- Aplicação da arte no material site, 
mídias sociais); 

- Monitoramento das atividades; 

- Montagem 

Registros fotográficos; 

- Legados Sociais; 

- Visibilidade na mídia por  

meio de clipping;  

- Programação oficial do espaço divulgada em 

materiais promocionais do evento e mídias sociais. 

ETAPA 05 - MIDIA SOCIAIS   

ETAPA 06  - ESPAÇO SALAS T1, T2 E 

T3 

- Planejamento das atividades; 

- Divulgação das atividades da 
programação na imprensa; 

- Aplicação da arte no material site, 
mídias sociais); 

- Monitoramento das atividades; 

- Montagem 

Registros fotográficos; 

- Legados Sociais; 

- Visibilidade na mídia por  

meio de clipping;  

- Programação oficial do espaço divulgada em 

materiais promocionais do evento e mídias sociais. 

ETAPA 07 - AREA  WELLNESS 

LOUNGE 

- Planejamento das atividades; 

- Divulgação das atividades da 
programação na imprensa; 

- Aplicação da arte no material site, 
mídias sociais); 

- Monitoramento das atividades; 

- Montagem 

Registros fotográficos; 

- Legados Sociais; 

- Visibilidade na mídia por  

meio de clipping;  

- Programação oficial do espaço divulgada em 

materiais promocionais do evento e mídias sociais. 

ETAPA 08 - ALA OESTE 

- Planejamento das atividades; 

- Divulgação das atividades da 
programação na imprensa; 

- Aplicação da arte no material site, 
mídias sociais); 

- Monitoramento das atividades; 

- Montagem 

Registros fotográficos; 

- Legados Sociais; 

- Visibilidade na mídia por  

meio de clipping;  

- Programação oficial do espaço divulgada em 

materiais promocionais do evento e mídias sociais. 

ETAPA 09 - AREANA SMART CITY 

- Planejamento das atividades; 

- Divulgação das atividades da 
programação na imprensa; 

- Aplicação da arte no material site, 
mídias sociais); 

Registros fotográficos; 

- Legados Sociais; 

- Visibilidade na mídia por  

meio de clipping;  
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- Monitoramento das atividades; 

- Montagem 

- Programação oficial do espaço divulgada em 

materiais promocionais do evento e mídias sociais. 

ETAPA 10 - ARENA INTERNACINAL 

- Planejamento das atividades; 

- Divulgação das atividades da 
programação na imprensa; 

- Aplicação da arte no material site, 
mídias sociais); 

- Monitoramento das atividades; 

- Montagem 

Registros fotográficos; 

- Legados Sociais; 

- Visibilidade na mídia por  

meio de clipping;  

- Programação oficial do espaço divulgada em 

materiais promocionais do evento e mídias sociais. 

ETAPA  11  

– PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Produção dos relatórios finais 

- Confecção de relatórios;  

- Levantamento de valoração de mídia, clipagem;  

Prestação de contas final. 

  

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

Oferecendo espaços de comum uso, como: 

− Wellness Lounge 

− Cafeteria  

− Estandes Institucionais 16m² 

− Organização do Evento  

− Estandes Gastronômicos 16m²  

− Estandes games 

− Área de Credenciamento  

− Estandes Institucionais 30m²  

− Palco Multiuso 

- Realização de TALKS - Pequenas palestras inspiracionais, de até 15 minutos, mostrarão jovens que colocaram suas ideias em prática e 
contribuíram para um amanhã mais tecnológico. Cases abordados de forma dinâmica, para gerar discussões e abrir a mente para inúmeras 
possibilidades. 

- Realização de uma EXPOSIÇÃO COMERCIAL- Em um espaço de mais de 4.000m2, as empresas mais inovadoras do mundo poderão 
expor seus produtos, lançar novos produtos, apresentar as novidades, engajar, distribuir amostras e dialogar com um público 100% 
segmentado, buscador de inovação e que estará em um ambiente propício a conversão. Escolha o tamanho do seu stand e vamos, juntos, 
desenhar uma experiência de consumo inédita. 

- Realização de uma EXPOSIÇÃO DE ARTE- A arte é uma das primeiras expressões culturais a mostrar a inovação. Nada mais justo que 
termos um espaço só para ela. Uma incrível exposição de arte digital estará disponível para todos os participantes apreciarem e entenderem 
mais a união arte & tecnologia. 
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- Realização de uma PERFORMANCES - Saxofonistas, pianistas, trios de jazz e djs estarão espalhados pela arena, para presentear o 
público com momentos de descontração e alegria. Afinal, inovação e música sempre andaram de mãos dadas. 

- Realização de STARTUP CHALLENGE - Vamos apoiar as novas ideias! Startups de todo país poderão cadastrar suas ideias/negócios no 
nosso site oficial. Nossa banca julgadora escolherá projetos que geram mais impacto positivo no mundo. Durante o evento, cada um dos 
selecionados terá 05 minutos no palco principal para apresentar sua ideia para 05 respeitados fundos de investimento. 

- Realização de WORKSHOPS- Quer aprender mais um assunto bem específico? Aprender técnicas e o famoso “como fazer”? Com um 
CEO ou Diretor de uma grande companhia? Dessa forma serão nossos workshops: para sair colocando a mão na massa, depois de horas 
de aprendizado com um grande nome do mercado. Com turmas de no máximo 50 participantes, disponibilizaremos workshops com até 08 
horas de duração. 

- Realização de uma ATIVIDADES DE NETWORKING-  Na nossa conferência, espaços e momentos para realizar novas conexões não 
faltarão. Dinâmicas, happy hours, conversas em grupo e até um “Tinder das Ideias”, estarão disponíveis para facilitar o encontro de pessoas 
que compartilhem da mesma visão de mundo e queiram, junto conosco, fazer dele um lugar melhor e mais inovador. 

EXPERIÊNCIAS IMERSIVAS E SENSORIAIS-  O mundo não é do jeito que a gente vê, é do jeito que a gente cria. E no Innova Summit, 
vamos criar o mundo que queremos. Com experiências imersivas e sensoriais, vamos mergulhar em um universo paralelo, um universo 
criado exclusivamente por nós. 

WELLNESS LOUNGE-  03 dias intensos, mais de 50 atividades, inúmeras horas de conhecimento... Em algum momento, o corpo e a mente 
vão cansar. Estaremos prontos para receber os participantes em um mini-spa tecnológico para relaxamento, através de massagens, terapias 
eletromagnéticas, puffs de descanso com realidade virtual, entre outras novidades. 

POP-UP STORE - Mais do que uma conferência, somos uma marca que representa a voz de uma comunidade. Uma comunidade que 
respira inovação, que busca solução para os desafios da sociedade. Com a nossa tribo, queremos ir para todos os cantos e propagar 
nossa mensagem. Para isso, teremos nossa popup store com peças e lembranças dessa experiência transformadora. 

No período de 09 a 11 de novembro de 2021, o Innova Summit, vai agitar brasília com muita transformações tecnológicas, soluções para o 

futuro, inovando no mercado digital com novas profissões e negócios e produção de conteúdo. 

Tudo para promover todo o conforto enquanto o público se diverte. Com toda a estrutura para o público aproveitar o mais importante: as 

atrações do evento. 

• Auditório principal para até 3000 participantes; 

• Área para exposições, stands e ativações; 

• Arenas Temáticas; 

• Área de credenciamento; 

• Arena gastronômica; 

• Wellness lounge; 

• Salas para workshops. 

 

 - PROTOCOLO COVID  

- Obrigatoriamente público/colaboradores farão uso de máscaras; 

- Disponibilizaremos álcool gel 70%, para uso de todos os colaboradores; - Iremos dispor de máscaras descartáveis para os 

colaboradores;  
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- Monitoramento ativo das pessoas circulando, informando ao público/colaboradores que se eles tiverem qualquer sintoma respiratório ou 

não se sintam bem, não devem participar do evento e devem se retirar imediatamente;  

- Campanhas on line prévias e de engajamento quanto a formas de cumprimentar sem o toque;  

- Incentivo à lavagem frequente das mãos nos banheiros ou uso de álcool de álcool-gel 70% por todos;  

- Incentivo que público/colaboradores adotem a etiqueta respiratória, cobrindo o rosto com o cotovelo ou com um lenço de papel ao tossir 

ou espirrar;  

- Lixeiras espalhadas em pontos estratégicos no espaço do projeto para o público/colaboradores;  

- Banheiros higienizados a cada 2 horas com registro contendo nome, CPF, RG e telefone do colaborador;  

- Organização das atividades a serem oferecidas de forma que as pessoas mantenham distância;  

- Disponibilizaremos para equipe de produção, apoio, serviços, imprensa, associações parceiras, governo: Squeezes promocionais com a 

identidade visual do projeto com foco em ações de engajamento, quanto ao não uso de copos plásticos no projeto minimizando os 

impactos ambientais e as medidas sanitárias.  

- Agiremos com transparência e agradeceremos aos participantes pela cooperaça ̃o com as medidas adotadas.  

Teremos também ações de sustentabilidade e acessibilidade.  

 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

• Ponto de recolha de lixo eletrônico;  

• Evento lixo zero (seguindo as normas da ONU); 

 • Redução e classificação dos resíduos;  

• Reciclagem de materiais;  

• Redução de material impresso;  

• Utilização de papel reciclado para a impressão de 100% do material gráfico do evento;  

• Uso de sacolas ecológicas (no lugar de pastas, carteiras ou mochilas);  

• Priorização de fornecedores com consciência ambiental;  

• Fomento da cultura de compartilhamento de veículos e uso de bicicleta; 

 

BICICLETÁRIO  

Como amigos do planeta e incentivadores dos meios alternativos de transporte, construiremos um bicicletário com capacidade para até 102 
bicicletas, disponível para todos os participantes do Innova Summit. Durante toda campanha de comunicação, informaremos sobre os 
benefícios e facilidades do uso da bicicleta como meio de locomoção 

 

MÉTODOS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

O objetivo é medir a satisfação dos usuários dos espaços identificados. Será feita pesquisa de satisfação para o feedback referente a tudo 
do evento, da infraestrutura a conteúdo.  
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A pesquisa qualitativa será realizada após o evento de forma online com toda a base de banco de dados dos participantes do evento. Por 
meio dos elogios, críticas e sugestões recebidas saberemos o que poderá ser melhorado para futuras edições do evento 

 

2.9 RESULTADOS ESPERADOS 

− Valorizar a identidade local;  

− Incentivar negócios (dentro dos segmentos) e gerar inovações e diferenciais competitivos nas cadeias produtivas (por meio da 

transversalidade);  

− Gerar conhecimento e disseminar informação sobre economia criativa;  

− Identificar vocações e oportunidades de desenvolvimento local regional;  

− Promover a realização de palestras, workshop e demais atividades, promovendo interação e mostra pública da produção 

musical.  

− Impacto na cadeia de serviços para o turista da cidade, incluindo rede hoteleira, artesanato, bares e restaurantes, transporte e 

comércio local, com a venda de produtos e serviços;  

− Impacto em toda a cadeia de produção de grandes eventos, como estrutura, equipamentos, limpeza, segurança, serviços 

técnicos, entre outros necessários para realização de eventos de grande porte.  

Além de ser a capital da política, Brasília também promete também  assumir a posição de ser também um centro da tecnologia, ganhou um   
Parque Tecnológico de Brasília – BIOTIC, que foi  criado para se tornar o principal polo de desenvolvimento científico, tecnológico e de 
inovação do Distrito Federal, com o potencial para alavancar a matriz socioeconômica regional, com geração de novos negócios e emprego 
de alta qualificação, e se tornar um hub nacional e internacional de negócios, tecnologia e inovação. 

  Podemos ressaltar que  o primeiro laboratório de testes 5G do Brasil foi inaugurado no DF, e não podemos deixar de dizer que Brasília 
realiza o Festival Campus Party desde 2017 um festival  que  reúne interessados no mundo da tecnologia, da inovação e do 
empreendedorismo. "É um espaço de cocriação para trazer soluções em prol do mundo.  

Nesse contexto não poderia ter melhor local para se realizar o Inova, um evento com a visão de ser o movimento que impulsiona a inovação 
e o desenvolvimento tecnológico para melhorar a sociedade.  E que tem como missão ser a principal conferência de inovação e tecnologia 
do Brasil, gerando uma base de conhecimento acessível, que seja reconhecida como referencial para toda a América Latina. Além do 
propósito de reunir pessoas comprometidas com o futuro, promover ideias e discussões que impactem a sociedade, criar relações 
significativas e desenvolver soluções para os desafios próximos. 

Reforçando o que a cidade tem de único, o projeto busca estimular desdobramentos no campo do turismo com a circulação de um público 

com interesse em negócios, eventos, esporte, cultura e gastronomia, entre outros.  

Por outro lado, o aperfeiçoamento e a capacitação pratica para as diferentes funções necessárias na produção, montagem e 

manutenção de um evento deste porte, é parte inerente do projeto, fundamental para que os benefícios promovidos – em termos de 

geração de emprego e renda, por exemplo – fiquem na cidade e fortaleçam a economia do distrito federal.  

Além disso, para ilustrar importância da ação na geração de empregos estão previstos, somando a estimativa de empregos diretos 

gerados entre equipe técnica, administrativa, comunicação, artística e todos os fornecedores - considerando estrutura, segurança, 

limpeza, alimentação, design e comunicação – a criação de cerca de 1.000 empregos diretos. Já́ em relação a cadeia econômica 

beneficiada pelo acréscimo de pessoas na cidade e pela concentração de público propiciada pelo Projeto – como bares e restaurantes, 

taxis e aplicativos, estima-se a geração de cerca de 3000 empregos indiretos.   

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/07/23/primeiro-laboratorio-de-testes-5g-do-brasil-e-inaugurado-no-df/
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Quanto aos impostos a serem arrecadados e que deverão permanecer no DF, estima-se cerca de R$ 645.000,00 calculados em 15%, a 

partir da estimativa do montante em notas fiscais emitidas pelos contratos a serem firmados.  

 

2.9 CONTRAPARTIDAS 

 

DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. (A) 
QTD. 

VALOR UNITÁRIO 

PROPOSTO 

VALOR TOTAL 

PROPOSTO 
/DIÁRIAS (B) 

Espaço para stand de 100 m2 em 

local de Destaque do evento 
m2 100 1 500 R$ 50.000,00 

Montagem de Stand contruido com 

100m2 totalmente mobiliado para a 

Secretaria em local de destaque 

do evento 

m2 100 1 350 R$ 35.000,00 

Espaço para 100 Standes de 9m2 

na Arena Innova Expo 
m2 900 1 500 R$ 450.000,00 

Montagem de 100 Standes com 

9m2 totalmente mobiliado para as 

Startups selecionadas pela 

secretaria na Arena Innova Expo 

m2 900 1 350 R$ 315.000,00 

Ingressos para acesso ao Innova  unidade 200 3 70 R$ 42.000,00 

Menção do nome da Secretaria 

como co-realizador do evento em 

todo material de divulgação do 

evento 

Serviço 1 1 R$ 1,00 R$ 1,00 
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210 CROQUI DO EVENTO (se houver) 

 

 

 

  

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

Cronograma de Execução 

Metas Fase / Etapa Descrição Valor 
Duração 

Início Término 

Meta 1 
 

1.1  ESPAÇO ALA SUL  R$1.372.400,00 20/11/2021 30/03/2022 

1.2  AUDITÓRIO MASTER  R$449.616,00 20/11/2021 30/03/2022 

1.3  SECRETARIA  R$12.864,00 20/11/2021 30/03/2022 

1.4 
 AREA CREDENCIAMENTO - 
RECURSOS HUMANOS 

 R$1.229.320,00 30/11/2021 30/03/2022 

1.5  MIDIA SOCIAIS  R$250.000,00 20/11/2021 30/03/2022 

1.6  ESPAÇO SALAS T1, T2 E T3  R$59.040,00 20/11/2021 30/03/2022 

1.7  AREA  WELLNESS LOUNGE  R$44.400,00 20/11/2021 30/03/2022 

1.8  ALA OESTE  R$474.700,00 20/11/2021 30/03/2022 
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1.9  AREANA SMART CITY  R$147.850,00 20/11/2021 30/03/2022 

1.10 ARENA INTERNACINAL R$147.850,00 20/11/2021 30/03/2022 

1.11 PRESTAÇÃO DE CONTAS R$0.00 01/04/2022 30/04/2022 

  

4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Cronograma de Desembolso 

Meta Etapa/Fase Especificação Novembro/2021 

Meta 1 
1.4 AREA CREDENCIAMENTO - RECURSOS HUMANOS R$250.000,00 

   

  

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

 

5.1 Planilha Global 

META 01 - REALIZAÇÃO DO PROJETO INOVA SUMMIT 

ETAPA 1.1- ESPAÇO ALA SUL   

Item DESCRIÇÃO Un. Medida 
Quat. 

Item 

Quat. 

Medida 
Valor Unitário Valor Total 

1.1.1 

ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE 

EVENTOS –  Espaços para realização de 

eventos conforme especificado pelo gestor do 

evento. Remuneração em forma de taxa de 

administração (%) sobre o valor do contrato 

com o locador do espaço, mais o valor dos 

impostos incidentes sobre o valor da nota 

fiscal a ser emitida pela Organizadora de 

Eventos (comprovar impostos incidentes). O 

contrato com o locador deverá ser 

apresentado. 

Diária 1 5 R$ 32.000,00 R$160.000,00 
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1.1.2 

PAINEL DE LED - ARENA GAMER:Painel de 

Led com precisão, e contratação inclusa, de 

estrutura para fixação e/ou sustentação do 

painel e todo cabeamento necessário. 

Definição do módulo: 32dots x 1dots 

Dimensão do módulo (WxH):960mmx12mm; 

Definição do gabinete:32dotsx32dots; 

Dimensão do 

gabinete(WxHxD):960mmx960mmx94mm; 

Aalta capacidade de atualização e de 

resolução,  cabo de alimentação e o de 

processamento estão ligados fora do gabinete, 

eliminando a necessidade de abrir o mesmo, e 

assim, reduzindo bastante o tempo de 

instalação e de desmontagem,  gabinete feito 

de alumínio é estético, com processador de 

vídeo, compatível com várias fontes de sinal 

de entrada, como AV, Vídeo S, VGA, DVI, 

YPbPr, HDMI, SDI, etc. 

m²/diária 60 3 R$ 350,00 R$ 63.000,00 

1.1.3 MOBILIARIO ARENA GAME: Diária 1 3 R$ 10.000,00 R$30.000,00 

1.1.4 EQUIPAMENTOS ARENA GAME: Diária 1 1 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 

1.1.5 

GERADOR DE USO CONTÍNUO 180 KVA´S  

- COM STANDBY COM OPERADOR E 

ATERRAMENTO: Locação de grupo gerador 

em container silenciado e de uso contínuo, 

com cabeamento até o quadro de distribuição. 

Durante todo o evento deverão estar cercados 

com alambrado atendendo as exigências do 

corpo de bombeiros. Com passa cabo, aonde 

houver necessidade. O quadro de energia 

deverá estar devidamente instalado com 

proteção. Com operador durante todo o 

evento. Com aterramento elétrico. 

Unidade / 

diária 
2 4 R$ 1.800,00 R$ 14.400,00 

1.1.6 

LINK DE 100 MBPS RADIO/CABO:Link 

radio/cabo de 50 Mbits  - link exclusivo para a 

transmissão de dados, sem compartilhamento 

deste link com os outros espaços. Para 

garantir acessibilidade, estabilidade e altas 

diária 1 4 R$ 3.000,00 R$ 12.000,00 
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taxas de transferência na medida em que 

possui um link próprio para o 

compartilhamento de dados. Este link deverá 

estar conectado diretamente a uma porta 

roteadora, eliminando congestionamento de 

redes e obtendo mais desempenho no uso da 

internet.  

1.1.7 PALCO ARENA GAMER 
Unidade / 

diária 
1 3 R$ 6.000,00 R$ 18.000,00 

1.1.8 SERVICO ILUMINACAO ARENA GAMER: 
Unidade / 

diária 
1 3 R$ 4.000,00 R$ 12.000,00 

1.1.9 

SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO ARENA 

GAMER: Serviços de sonorização completa 

para eventos, em local fechado para até 3000 

pessoas  

Unidade / 

diária 
1 3 R$ 6.000,00 R$ 18.000,00 

1.1.10 
CADEIRA ESTOFADA ARENA GAMER: Fixa 

sem braço em cores 

unidade / 

diária 
300 3 R$ 10,00 R$ 9.000,00 

1.1.11 

MONITOR TV  42" INNOVA EXPO: LED ou 

LCD, entrada para: VGA(D-

Sub)/UHF/VHF/CATV/HDMI, S-Video, Hd 

Ready, Tecnologia  Digital, com Suporte de 

parede ou Pedestal. 

Unidade / 

diária 
200 3 R$ 150,00 R$ 90.000,00 

1.1.12 
CADEIRA ESTOFADA INNOVA EXPO:  Fixa 

sem braço em cores 

Unidade / 

diária 
600 3 R$ 10,00 R$ 18.000,00 

1.1.13 PISO CARPETADO INNOVA EXPO:  M² 2000 1 R$ 20,00 R$ 40.000,00 

1.1.14 
BALCAO DE APOIO INNOVA EXPO: Balcão 

de apoio INNOVA EXPO 

Unidade / 

diária 
200 3 R$ 50,00 R$ 30.000,00 

1.1.15 

MESA REDONDA INNOVA EXPO: mesa 

redonda de inox e tampo de vidro INNOVA 

EXPO 

Unidade / 

diária 
200 3 R$ 100,00 R$ 60.000,00 

1.1.16 PALCO INNOVA EXPO: 
Unidade / 

diária 
1 3 R$ 2.000,00 R$ 6.000,00 
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1.1.17 ILUMINACAO INNOVA EXPO:  
Unidade / 

diária 
1 3 R$ 2.000,00 R$ 6.000,00 

1.1.18 
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO INNOVA 

EXPO:  

Unidade / 

diária 
1 3 R$ 2.000,00 R$ 6.000,00 

1.1.19 

NOTEBOOK INNOVA EXPO: Configuração 

Mínima: Processador padrão CORE i5, 

Memória RAM: 4 GB, Disco rígido (HD): 500 

GB, 04 Interfaces USB, Placa de rede: 

Integrada 10/100/1000 Mbit, wireless 801.11, 

com monitor LCD mínimo de 15 polegadas, 

webcam imbutida de 1.3 megapixel, microfone 

imbutido,CD-rom 24x/gravador de CD/leitor e 

gravador de DVD até 8x (DVD-R,DVD R+, 

DVD RW) e 2.4 (DVD+R Dual Layer), entrada 

PCMCIA Express Card 54, Wireless Sim B/G, 

Blutooth Sim 1.2, mouse touchpad, caixa de 

som, saída para vídeo, HDMI; Softwares - 

Windows 7, IExplorer e Office ou Sistema 

Linux, Mozila Firefox e Broffice Última Versão 

e Completo, instalados, aplicativos ZIP, 

acrobat reader e flash reader licenciados; 

Unidade / 

diária 
200 3 R$ 100,00 R$ 60.000,00 

1.1.20 

LINK DE 100 MBPS RADIO/CABO INNOVA 

EXPO : Link radio/cabo de 50 Mbits  - link 

exclusivo para a transmissão de dados, sem 

compartilhamento deste link com os outros 

espaços. Para garantir acessibilidade, 

estabilidade e altas taxas de transferência na 

medida em que possui um link próprio para o 

compartilhamento de dados. Este link deverá 

estar conectado diretamente a uma porta 

roteadora, eliminando congestionamento de 

redes e obtendo mais desempenho no uso da 

internet.  

diária 1 4 R$ 3.000,00 R$ 12.000,00 



 
 
 
 
 
 
 

SCLN 305 BLOCO C Nº 34 PARTE 117 – COPA NETWORK 
ASA NORTE – BRASÍLIA DF – CEP 70737-530 

CNPJ 03.233.826/0001-99 
FONES (61) 4102-5159 – (61) 99143-0853  

CONTATO@INSTITUTOCONECTABRASIL.ORG.BR 
 

1.1.21 

CENOGRAFIA INNOVA EXPO:  Montagem e 

desmontagem de Cenografia composta por: 

elementos ligados ao tema do evento; 

trabalhos com fechamento em malhas, tecidos 

em cores variadas (lycra/TNT/voil) para 

forrações internas e externas de estrutura e 

demarcações, peças decorativas para mesas 

de centro, canto e bistrôs, velas, decoração 

aérea, ambientação temática, parede 

canaletada construída em madeira pintada 

com aplicação de logomarca; Paisagismo 

natural, montagem, iluminação e instalações 

elétricas necessárias, carpete de acordo com 

o tema do evento fixado em fita banana dupla 

face; lâminados TS diversos; rampas;  Tudo 

deverá estar ligado à temática do evento. A 

metragem será computada pelos epaços 

ambientados. 

m² 100 1 R$ 300,00 R$ 30.000,00 

1.1.22 
STAND INNOVA EXPO: Stand INNOVA 

EXPO para STARTUP: 
M² 2000 1 R$ 180,00 R$ 360.000,00 

1.1.23 STAND ARENA GASTRONOMICA:  M² 300 1 R$ 180,00 R$ 54.000,00 

1.1.24 MESA ARENA GASTRONOMICA: 
Unidade / 

diária 
200 3 R$ 50,00 R$ 30.000,00 

1.1.25 CADEIRA ARENA GASTRONOMICA: 
Unidade / 

diária 
800 3 R$ 10,00 R$ 24.000,00 

1.1.26 

GERADOR DE USO CONTÍNUO 180 KVA´S  

- COM STANDBY COM OPERADOR E 

ATERRAMENTO - ALA SUL: Gerador de 

uso contínuo 180 KVA´s  - com StandBy com 

operador e aterramento 

Unidade / 

diária 
1 3 R$ 2.000,00 R$ 6.000,00 
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1.1.27 

CENOGRAFIA ARENA GASTRONOMICA: 

Montagem e desmontagem de Cenografia 

composta por: elementos ligados ao tema do 

evento; trabalhos com fechamento em malhas, 

tecidos em cores variadas (lycra/TNT/voil) 

para forrações internas e externas de estrutura 

e demarcações, peças decorativas para 

mesas de centro, canto e bistrôs, velas, 

decoração aérea, ambientação temática, 

parede canaletada construída em madeira 

pintada com aplicação de logomarca; 

Paisagismo natural, montagem, iluminação e 

instalações elétricas necessárias, carpete de 

acordo com o tema do evento fixado em fita 

banana dupla face; laminados TS diversos; 

rampas;  Tudo deverá estar ligado à temática 

do evento. A metragem será computada pelos 

espaços ambientados. 

m² 300 1 R$ 300,00 R$ 90.000,00 

1.1.28 
PALCO ARENA GASTRONOMICA: PALCO 

INNOVA EXPO 

Unidade / 

diária 
1 3 R$ 2.000,00 R$ 6.000,00 

1.1.29 
ILUMINACAO ARENA GASTRONOMICA: 

ILUMINACAO INNOVA EXPO 

Unidade / 

diária 
1 3 R$ 2.000,00 R$ 6.000,00 

1.1.30 

SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO ARENA 

GASTRONOMICA: Serviços de sonorização 

INNOVA EXPO 

Unidade / 

diária 
1 3 R$ 2.000,00 R$ 6.000,00 

1.1.31 
TOTEM DE LED: Totem de sinalização 

estrutura em Led 
m²/diária 20 3 R$ 400,00 R$ 24.000,00 
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1.1.32 

LINK DE 50 MBPS RADIO/CABO ARENA 

GASTRONOMICA: Link exclusivo para a 

transmissão de dados, sem compartilhamento 

deste link com os outros espaços. Para 

garantir acessibilidade, estabilidade e altas 

taxas de transferência na medida em que 

possui um link próprio para o 

compartilhamento de dados. Este link deverá 

estar conectado diretamente a uma porta 

roteadora, eliminando congestionamento de 

redes e obtendo mais desempenho no uso da 

internet.  

diária 1 4 R$ 3.000,00 R$ 12.000,00 

ETAPA 1.1 R$ .372.400,00 

ETAPA 1.2 - AUDITÓRIO MASTER           

1.2.1 

ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS – 

Espaços para realização de eventos conforme 

especificado pelo gestor do evento. Remuneração 

em forma de taxa de administração (%) sobre o 

valor do contrato com o locador do espaço, mais 

o valor dos impostos incidentes sobre o valor da 

nota fiscal a ser emitida pela Organizadora de 

Eventos (comprovar impostos incidentes). O 

contrato com o locador deverá ser apresentado. 

Diária 1 3 R$ 35.000,00 R$ 105.000,00 
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1.2.2 

SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO COMPLETA 

PARA EVENTOS, EM LOCAL FECHADO PARA 

ATÉ 3000 PESSOAS: Sistema de sonorização 

com mesa de som pré-amplificada, com 24 canais 

com controle de saída de efeitos por canal, com 3 

bandas, processador de efeitos com até 100 multi-

efeitos incluindo reverb, equalizador gráfico de 7 

bandas. 04 Caixas de som acústicas amplificadas, 

com resposta de frequencia mínima de 

70HZ~20HZ, com alto falante de 15" e 200W RMS 

de potência (mínimo), com equalizador de 3 

bandas e USB integrado, fixadas em tripé ou box 

truss.  Caso as caixas acústicas não sejam 

amplificadas, deve ser fornecido PA adequado ao 

seu funcionamento.Deve ser fornecido todo o 

cabeamento e pessoal necessário para o perfeito 

funcionamento do sistema de sonorização. 

Unidade / 

diária 
1 3 R$ 6.000,00 R$ 18.000,00 

1.2.3 

PAINEL DE LED CENTRAL:  Painel de Led com 

precisão, e contratação inclusa, de estrutura para 

fixação e/ou sustentação do painel e todo 

cabeamento necessário. Definição do módulo: 

32dots x 1dots 

Dimensão do módulo (WxH):960mmx12mm; 

Definição do gabinete:32dotsx32dots; Dimensão 

do gabinete(WxHxD):960mmx960mmx94mm; 

Aalta capacidade de atualização e de resolução,  

cabo de alimentação e o de processamento estão 

ligados fora do gabinete, eliminando a 

necessidade de abrir o mesmo, e assim, 

reduzindo bastante o tempo de instalação e de 

desmontagem,  gabinete feito de alumínio é 

estético, com processador de vídeo, compatível 

com várias fontes de sinal de entrada, como AV, 

Vídeo S, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI, etc. 

m²/diária 100 3 R$ 350,00 R$ 105.000,00 
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1.2.4 

PAINEL DE LED LATERAL: Painel de Led com 

precisão, e contratação inclusa, de estrutura para 

fixação e/ou sustentação do painel e todo 

cabeamento necessário. Definição do módulo: 

32dots x 1dots 

Dimensão do módulo (WxH):960mmx12mm; 

Definição do gabinete:32dotsx32dots; Dimensão 

do gabinete(WxHxD):960mmx960mmx94mm; 

Aalta capacidade de atualização e de resolução,  

cabo de alimentação e o de processamento estão 

ligados fora do gabinete, eliminando a 

necessidade de abrir o mesmo, e assim, 

reduzindo bastante o tempo de instalação e de 

desmontagem,  gabinete feito de alumínio é 

estético, com processador de vídeo, compatível 

com várias fontes de sinal de entrada, como AV, 

Vídeo S, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI, etc. 

m²/diária 48 3 R$ 350,00 R$ 50.400,00 

1.2.5 

NOTEBOOK: Configuração Mínima: Processador 

padrão CORE i5, Memória RAM: 4 GB, Disco 

rígido (HD): 500 GB, 04 Interfaces USB, Placa de 

rede: Integrada 10/100/1000 Mbit, wireless 

801.11, com monitor LCD mínimo de 15 

polegadas, webcam imbutida de 1.3 megapixel, 

microfone imbutido,CD-rom 24x/gravador de 

CD/leitor e gravador de DVD até 8x (DVD-R,DVD 

R+, DVD RW) e 2.4 (DVD+R Dual Layer), entrada 

PCMCIA Express Card 54, Wireless Sim B/G, 

Blutooth Sim 1.2, mouse touchpad, caixa de som, 

saída para vídeo, HDMI; Softwares - Windows 7, 

IExplorer e Office ou Sistema Linux, Mozila Firefox 

e Broffice Última Versão e Completo, instalados, 

aplicativos ZIP, acrobat reader e flash reader 

licenciados; 

Unidade / 

diária 
2 4 R$ 120,00 R$ 960,00 

1.2.6 

ILUMINAÇÃO - REFLETOR SETLIGHT LED - -

ESPAÇO AUDITÓRIO MASTER: Refletor 

decorativo set light LED 

Unidade / 

diária 
12 4 R$ 100,00 R$ 4.800,00 
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1.2.7 

ILUMINAÇÃO - CANHÃO SEGUIDOR: Canhão 

seguidor HMI 1200. Equipamento 

computadorizado para uso externo e interno para 

destacar pessoas e ambientes com 08 cores, 

capacidade de projeção de gobos (desenhos), 

efeito arco íris, efeito estrobo, íris elétrica, e 

programa para 01 cena, com possibilidade de 

projetar desenhos, nomes e logomarcas de 

produtos e empresas . 

Unidade / 

diária 
2 4 R$ 600,00 R$ 4.800,00 

1.2.8 

ILUMINAÇÃO - MOVING HEAD LED: 

Equipamento de luzes em led com movimento e 

controle computadorizado por mesa de comando 

Unidade / 

diária 
12 4 R$ 300,00 R$ 14.400,00 

1.2.9 
ILUMINAÇÃO - REFLETOR PAR 64 LED: 

Refletor em LED par 64 RGBW 

Unidade / 

diária 
30 4 R$ 100,00 R$ 12.000,00 

1.2.10 

ILUMINAÇÃO- REFLETOR ELIPSOIDAL:  

Refletor especialmente projetado para recortes de 

luz ou iluminação pontual de precisão. Ajusta 

abertura e foco e ainda pode projetar imagens 

com gobos 

Unidade / 

diária 
20 4 R$ 300,00 R$ 24.000,00 
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1.2.11 

MESA DE ILUMINAÇÃO: Mesa de luz digital -  12 

canais de saída com 3000W cada, com cargas em 

220V. Fusíveis externos. Disjuntores traseiros de 

100 ampères. Refrigeração interna. 

 24 cenas programáveis; Efeito fade;   sequenciais 

de cenas;  funções de operação;  Painel de 

controle embutido;  Suporte para rack 19 

polegadas do Painel 

 Para a entrada de áudio (padrão RCA) podem ser 

conectados sinais provindos de discmans e 

semelhantes e de saídas de amplificadores para 

caixas de som até 20W 

 Podem ser ligadas lâmpadas incandescentes em 

geral e cargas indutivas como ventiladores e 

transformadores para lâmpadas PAR__ e 

equipamentos de iluminação que não 

necessitarem de sincronismo de rede (por 

exemplo, a Bola Multi-Raios Luz de Prata);  

Memória do último estado de funcionamento da 

Mesa;  Bivolt sem chave de seleção – 60Hz 

(OBS.: a tensão e corrente das cargas devem 

estar de acordo com a rede elétrica). 

Unidade / 

diária 
1 4 R$ 350,00 R$ 1.400,00 

1.2.12 

SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO 

SIMULTÂNEA PARA EVENTOS ESPECIAIS : 

Filmagem contendo: - 04 Câmeras LDK 400 

digitais 14 bit´s, CCU Triax Digital LDK4417, 

Lentes Canon 02 J11x4, 5,  02 J16x8, 03 J17x7, 

02 J20x8, 01 J22x7,6, EFP View Finder 4 

Conjuntos, 04 Microfones Ambientes Sennheiser 

ME 66, Tripés Hidráulicos SACHTLER Vídeo 

18/20/25, 60 e 75 Plus, Monitoração Técnica de 

Vídeo Tektronix 1760/601 e Videotek 150, Matrix 

de Vídeo SDI & Áudio Stereo 32x32concerto 

Thomson, Sistema completo de Comunicação 

Digital RTS ZEUS II c/ Trunk, Sistema de 

Comunicação com 4 canais Híbridos TIF 2000, 

Sistema de Comunicação por LP’s Isoladas por 

Trafos, Switcher Kayak DD2 32 entradas SDI 10 

Saidas Auxiliares 2 Chroma Keyers/2 Ch DVE 

Monitoração DTV com PVW & PGM de 15” e 12 

diária de 12 

horas 
1 3 R$ 8.000,00 R$ 24.000,00 
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Monitores LCD, Monitoração Técnica 

independente e para dois Operadores de Vídeo, 

Mesa de Áudio – LS9 Digital  42 canais Line/Mic  

4 Group Out  / 8 Aux Out, Monitoração de Áudio- 

Phonic, Dorrough Model 1200/ Videotek ASM-

100&APM 800, Gerador de Time Code Máster – 

EVERTZ 5010, Gerador de Sync com GenLock e 

Changeover Videotek  

VSG201D/VSG201&VSX11D, Conversores de 

Vídeo SDI/NTSC e NTSC/SDI 8950 Thomson com 

Fonte Redundante, Encoders e decoders de 

Vídeo com Frame sync 8964 com fonte 

Redundante, Distribuidores de Vídeo Digital e 

analógico Thomsom Grass Valley, Distribuidores 

de Áudio analógico Grass Valley, Paineis de Patch 

de Vídeo Digital Canare & ADC, Paineis de Patch 

de áudio analógico ADC, 1200 metros de cabos 

triax, 500 metros de cabos de áudio, 02 caçapas 

de áudio de 140 mts. Cada, Tração FORD Cargo 

1521, Transformador Isolador de AC 12 KVA 

220/220 Volts, No-Break Powerware-12KVA – 20 

Minutos de Baterias a  plena carga, Estabilizador 

de Voltagem de Emergência 10KVA, Energia de 

Entrada em 220 Volts Monofásico 63 Amperes, 

Painel de Controle e Monitoramento de Energia 

Interno e Externo, Patolamento para Nivelamento 

Hidráulico HBZ, Suspensão a Ar com ajuste de 

altura auxiliarHBZ.  O serviço deve ser cotado por 

hora de trabalho. Recursos Humanos: 03 

Cinegrafistas, 01 Operador de Switcher, 03 

operadores dos refletores de iluminação e 03 

assistentes de câmeras e luzes.  A filmagem deve 

contemplar a gravação do evento e, quando 

necessário, transmissão para salas simultâneas 

e/ou auditorio, incluindo todo material e 

cabeamento necessário. 
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1.2.13 

GERADOR DE USO CONTÍNUO 180 KVA´S  - 

COM STANDBY COM OPERADOR E 

ATERRAMENTO: Locação de grupo gerador em 

container silenciado e de uso contínuo, com 

cabeamento até o quadro de distribuição. Durante 

todo o evento deverão estar cercados com 

alambrado atendendo as exigências do corpo de 

bombeiros. Com passa cabo, aonde houver 

necessidade. O quadro de energia deverá estar 

devidamente instalado com proteção. Com 

operador durante todo o evento. Com aterramento 

elétrico. 

Unidade / 

diária 
1 4 R$ 2.000,00 R$ 8.000,00 

1.2.14 
POLTRONA: Poltrona em curvin em cores. Em 

excelente estado de conservação. 

unidade / 

diária 
6 4 R$ 60,00 R$ 1.440,00 

1.2.15 
PÚLPITO :  Púlpito em acrílico com suporte para 

microfone e água.  

Unidade / 

diária 
1 4 R$ 90,00 R$ 360,00 

1.2.16 

LINK DE 50 MBPS RADIO/CABO : Link 

radio/cabo de 50 Mbits  - link exclusivo para a 

transmissão de dados, sem compartilhamento 

deste link com os outros espaços. Para garantir 

acessibilidade, estabilidade e altas taxas de 

transferência na medida em que possui um link 

próprio para o compartilhamento de dados. Este 

link deverá estar conectado diretamente a uma 

porta roteadora, eliminando congestionamento de 

redes e obtendo mais desempenho no uso da 

internet.  

diária 1 4 R$ 3.000,00 R$ 12.000,00 

1.2.17 
TOTEM DE LED: Totem de sinalização estrutura 

em Led 
m²/diária 15 3 R$ 400,00 R$ 18.000,00 

1.2.18 

SOFÁ CLÁSSICO OU MODERNO 3 LUGARES: 

Em madeira ou camurça de 3 lugares em cores. 

Poderá haver mistura dos estilos clássicos e 

modernos com formatos, texturas e desenhos 

geométricos diferenciados.  Em excelente estado 

de conservação. 

unidade / 

diária 
2 4 R$ 90,00 R$ 720,00 
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1.2.19 

SOFÁ CLÁSSICO OU MODERNO 2 LUGARES: 

Em madeira ou camurça de 2 lugares em cores. 

Poderá haver mistura dos estilos clássicos e 

modernos com formatos, texturas e desenhos 

geométricos diferenciados. Em excelente estado 

de conservação. 

unidade / 

diária 
2 4 R$ 90,00 R$ 720,00 

1.2.20 
POLTRONA: Poltrona em curvin em cores. Em 

excelente estado de conservação. 

unidade / 

diária 
6 4 R$ 60,00 R$ 1.440,00 

1.2.21 

MESA DE CANTO: Mesa de canto em madeira ou 

estrutura metálica com tampo de vidro, podendo 

ser redonda ou quadrada 

unidade / 

diária 
6 4 R$ 35,00 R$ 840,00 

1.2.22 
MESA DE CENTRO HAL: Mesa de centro em 

madeira ou estrutura metálica com tampo de vidro 

unidade / 

diária 
2 4 R$ 55,00 R$ 440,00 

1.2.23 

TORRETAS CROMADAS HALL:  Torretas 

cromadas com fita retrátil com, no mínimo, 2 

metros de extensão. Podendo ser identificada 

com Display para unifila, caso solicitado pelo 

Sebrae/DF. 

Unidade / 

diária 
20 4 R$ 20,00 R$ 1.600,00 

1.2.24 
TOTEM VIDRO - HALL: Totem de sinalização 

estrutura em vidro 
m²/diária 15 4 R$ 106,00 R$ 6.360,00 

1.2.25 TAPETE CLÁSSICO - HALL: Tapete tipo persa m² 48 4 R$ 43,00 R$ 8.256,00 

1.2.26 

VASOS ORNAMENTAIS - HALL: Locação de 

Vasos ornamentais, grandes palmeiras, plantas 

tropicais, buxinho (Buxus sempervirens), cactus, 

ou outras plantas para decoração das áreas de 

circulação, incluindo cachepôs em cores, vime, 

mdf, cerâmica e outros. 

Unidade / 

diária 
30 4 R$ 55,00 R$ 6.600,00 

1.2.27 

EXTINTOR DE INCÊNDIO - HALL: Modelo ABC 

com base. Quando cotado na proposta de preço, 

deverá ser comprovado que não está 

contemplada na locação do espaço. 

Unidade / 

diária 
20 4 R$ 75,00 R$ 6.000,00 

1.2.28 CARREGADOR DE CELULAR: Unidade/diária 6 4 R$ 110,00 R$ 2.640,00 
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1.2.29 

CENOGRAFIA - CAFETERIA: Montagem e 

desmontagem de Cenografia composta por: 

elementos ligados ao tema do evento; trabalhos 

com fechamento em malhas, tecidos em cores 

variadas (lycra/TNT/voil) para forrações internas e 

externas de estrutura e demarcações, peças 

decorativas para mesas de centro, canto e bistrôs, 

velas, decoração aérea, ambientação temática, 

parede canaletada construída em madeira pintada 

com aplicação de logomarca; Paisagismo natural, 

montagem, iluminação e instalações elétricas 

necessárias, carpete de acordo com o tema do 

evento fixado em fita banana dupla face; 

lâminados TS diversos; rampas;  Tudo deverá 

estar ligado à temática do evento. A metragem 

será computada pelos epaços ambientados. 

m² 24 1 R$ 300,00 R$ 7.200,00 

1.2.30 

MESA BISTRÔ 60 CM (CAFETERIA): Mesa 

Bistrô com tampo de vidro com 60 cm de diametro 

com 3 banquetas altas estofadas em cores. O 

bistrô poderá ser baixo utilizando 3 cadeiras fixas 

estofadas, de acordo com o formato do evento. 

unidade / 

diária 
8 4 R$ 70,00 R$ 2.240,00 

TOTAL ETAPA 1.2 R$ 449.616,00 

ETAPA 1.3 – SECRETARIA           

1.3.1 

MESA 10 LUGARES : Mesa com pés em madeira 

ou estrutura metálica e tampo de vidro, para 10 

lugares, podendo ser quadrada ou redonda, com 

10 cadeiras fixas com encostos e assento 

estofados 

unidade / 

diária 
1 4 R$ 136,00 R$ 544,00 

1.3.2 

SOFÁ CLÁSSICO OU MODERNO 3 

LUGARES:Em madeira ou camurça de 3 lugares 

em cores. Poderá haver mistura dos estilos 

clássicos e modernos com formatos, texturas e 

desenhos geométricos diferenciados.  Em 

excelente estado de conservação. 

unidade / 

diária 
2 4 R$ 90,00 R$ 720,00 
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1.3.3 

SOFÁ CLÁSSICO OU MODERNO 2 LUGARES: 

Em madeira ou camurça de 2 lugares em cores. 

Poderá haver mistura dos estilos clássicos e 

modernos com formatos, texturas e desenhos 

geométricos diferenciados. Em excelente estado 

de conservação. 

unidade / 

diária 
2 4 R$ 90,00 R$ 720,00 

1.3.4 
POLTRONA: Poltrona em curvin em cores. Em 

excelente estado de conservação. 

unidade / 

diária 
6 4 R$ 60,00 R$ 1.440,00 

1.3.5 

BALCÃO CETO ADESIVADO: Balcão Cego em 

MDF adesivado em cores, prateleiras, porta de 

correr e fechadura com tranca, medindo 1m x1m. 

Em excelente estado de conservação. 

Unidade / 

diária 
10 4 R$ 200,00 R$ 8.000,00 

1.3.6 

NOTEBOOK: Configuração Mínima: Processador 

padrão CORE i5, Memória RAM: 4 GB, Disco 

rígido (HD): 500 GB, 04 Interfaces USB, Placa de 

rede: Integrada 10/100/1000 Mbit, wireless 

801.11, com monitor LCD mínimo de 15 

polegadas, webcam imbutida de 1.3 megapixel, 

microfone imbutido,CD-rom 24x/gravador de 

CD/leitor e gravador de DVD até 8x (DVD-R,DVD 

R+, DVD RW) e 2.4 (DVD+R Dual Layer), entrada 

PCMCIA Express Card 54, Wireless Sim B/G, 

Blutooth Sim 1.2, mouse touchpad, caixa de som, 

saída para vídeo, HDMI; Softwares - Windows 7, 

IExplorer e Office ou Sistema Linux, Mozila Firefox 

e Broffice Última Versão e Completo, instalados, 

aplicativos ZIP, acrobat reader e flash reader 

licenciados; 

Unidade / 

diária 
3 4 R$ 120,00 R$ 1.440,00 

TOTAL ETAPA 1.3     R$ 12.864,00 

ETAPA 1.4 - AREA CREDENCIAMENTO - RECURSOS HUMANOS     
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1.4.1 

SOFTWARE DE CREDENCIAMENTO 

ELETRÔNICO: Credenciamento com 

agilidade no atendimento, utilizando sistema 

de credenciamento moderno. Possilitar o 

controle do evento através de relatórios 

instantâneos na internet, onde disponibilizará 

informações dentro ou fora do evento. Deve 

permitir a impressão de etiqueta para o 

credenciamento no momento do atendimento 

e também permitir a impressão antecipada de 

etiquetas para convidados, autoridades, 

organização, organizadores, staff e 

participantes prioritários. A etiqueta deverá 

conter informações básicas como: nome, 

instituição, UF, cargo, código de inscrição, 

código de barras. As informações da etiqueta 

podem ser personalizadas por categoria. 

Deverá se gerenciado as credenciais emitidas, 

canceladas e substituídas, mantendo-se o 

histórico da geração das mesmas com 

informações sobre: data/hora da geração, 

operador/atendente responsável, motivo do 

cancelamento/substituição. Deve prover 

relatórios gerenciais que contemplem a 

quantidade de inscrições (pré e novas), 

quantidade de credenciais emitidas, origem do 

participante, categorias, instituições, cargos, 

veículos de imprensa, etc. Incluso treinamento 

da equipe de credenciamento para utilização 

do software, supervisão do pleno 

funcionamento do software ao longo do evento 

e emissão de relatório antes, durante e após o 

evento. O relatório de fechamento deverá ser 

entregue até o próximo dia útil após o término 

do evento. 

Unidade / diária 1 6 R$ 9.500,00 R$ 57.000,00 

1.4.2 CREDENCIAL PERSONALIZADO: Unidade 15000 1 R$ 4,00 R$ 60.000,00 

1.4.3 CORDÃO PERSONALIZADO: Unidade 15000 1 R$ 5,00 R$ 75.000,00 

1.4.4 PULSEIRA PERSONALIZADA: Unidade 15000 1 R$ 0,50 R$ 7.500,00 
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1.4.5 ECO-COPO PERSONALIZADO: Unidade 15000 1 R$ 10,00 R$ 150.000,00 

1.4.6 

TOTEM DE CREDENCIAMENTO: O totem de 

autoatendimento para credenciamento, 

captação de pesquisas e até para controle de 

acesso, estes equipamentos também podem 

ser envelopados (adesivados)  

Totem de autoatendimento super slim, monitor 

de 15" touch screen, teclado anti vandalismo, 

mouse trackball, Windows, Antivírus, 

impressora térmica embutida para impressão 

de crachás com etiquetas. 

Unidade / diária 15 4 R$ 1.500,00 R$ 90.000,00 

1.4.7 

PÓRTICO DE ENTRADA::Em estrutura de 

MDF. Bordas em madeira com fechamento em 

curvim em cores com iluminação e tomadas. 

Incluso fixação com segurança e paisagismo 

natural na frente do Pórtico. 

m² 40 1 R$ 180,00 R$ 7.200,00 

1.4.8 

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO 

MÓVEL - UTI/MÓVEL : Serviço de ambulância 

UTI móvel registrada no Corpo de Bombeiros, 

com equipe composta por 01 médico, 01 

enfermeiro e 01 motorista socorrista (treinado 

em primeiros socorros) equipada com os 

seguintes materiais: desfibrilador, respirador 

mecânico, aparelhos de oxigênio, oximetro, 

colar cervical, prancha, material de curativo, 

aparelho de pressão, cadeira de rodas, 

medicações de emergência. As ambulâncias 

devem possuir  as especificações de 

segurança e o certificado de vistoria expedido 

pela Vigilância Sanitária. Os serviços devem 

compreender  assistência de pronto socorro 

móvel de urgências e emergências médicas e 

eventuais deslocamentos até um centro 

hospitalar, quando necessário. 

diária de 10 horas 2 4 R$ 2.500,00 R$ 20.000,00 

1.4.9 
COORDENACAO DE PLANEJAMENTO: 

Responsável por todo planejamento do evento 
Mês 1 4 R$ 5.000,00 R$ 20.000,00 
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1.4.10 

COORDENACAO DE PARCERIAS: Busca 

parcerias junto ao mercado. Identificação e 

aproximação de possíveis parceiros de mídia 

e influenciadores. Desenvolvimento de 

propostas e valoração das mesmas. Conduz 

as parcerias e atendimento aos mesmos no 

pré, durante e pós-evento 

Mês 1 4 R$ 5.000,00 R$ 20.000,00 

1.4.11 

COORDENACAO DE PRODUCAO: Gerencia 

custos da área de produção, planeja, promove, 

realiza, administra e controla os recursos para 

que o evento aconteça. Negocia com 

fornecedores, supervisiona a produção 

durante a montagem e a desmontagem dos 

eventos. 

Mês 1 4 R$ 5.000,00 R$ 20.000,00 

1.4.12 

COORDENACAO DE CREDENCIAMENTO: 

Coordena todo processo de credenciamento 

do evento 

Mês 1 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 

1.4.13 

COORDENACAO DE MARKETING: 

Responsável por elaborar planos estratégicos 

das áreas de comercialização e comunicação 

para o evento. Define e supervisiona a 

elaboração dos catálogos de produtos, 

promovendo a sua divulgação na promoção do 

evento.  

Mês 1 4 R$ 5.000,00 R$ 20.000,00 

1.4.14 

COORDENACAO EDITORIAL: Responsável 

pela estratégia na execução e a integração do 

conteúdo a ser apresentado no evento. 

Pesquisa e busca inovações no mercado para 

que sejam apresentados ao público 

participante do evento. Suas principais tarefas 

são planejamento e coordenação dos 

conteúdos. 

Mês 1 4 R$ 5.000,00 R$ 20.000,00 
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1.4.15 

COORDENACAO INSTITUCIONAL: 

Desenvolve o relacionamento com 

instituições, articulando estratégias para 

estabelecer parcerias entre a empresa e 

governos. Responsável por conduzir o trâmite 

burocrático desde a construção da proposta 

até a prestação de contas pós realização e 

entrega do objeto do projeto.  

Mês 1 4 R$ 5.000,00 R$ 20.000,00 

1.4.16 

COORDENACAO DE PALCO: Coordena 

todas as acões de palco em todas as etapas 

do evento 

Mês 1 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

1.4.17 

COORDENACAO DE TRANSPORTE: 

Coordena todas as acões de traslado em 

todas as etapas do evento 

Mês 1 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 

1.4.18 

COORDENACAO DE HOSPEDAGEM: 

Coordena todas as acões de hospedagem em 

todas as etapas do evento 

Mês 1 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 

1.4.19 

COORDENACAO DE LOGÍSTICA: Coordena 

todas as ações de logística em todas as 

etapas do evento 

Mês 1 2 R$ 5.000,00 R$ 10.000,00 

1.4.20 

COORDENACAO ADMINISTRATIVO: 

Responsável pelos processos de contas a 

pagar e receber; pelo fluxo de caixa; interface 

com a contabilidade, tanto no departamento 

pessoal quanto administrativo financeiro; 

atualização das certidões e títulos da 

organização.  

Mês 1 4 R$ 6.000,00 R$ 24.000,00 

1.4.21 COORDENACAO DE COMUNICACAO: Mês 1 4 R$ 4.500,00 R$ 18.000,00 

1.4.22 

ASSESSORIA DE IMPRENSA: Responsável 

pelo relacionamento junto aos orgãos de 

imprensa 

Mês 1 4 R$ 4.500,00 R$ 18.000,00 

1.4.23 

ASSESSORIA DE COMUNICACAO: 

Responsável por todo planejamento de 

Comunicacão do evento 

Mês 1 4 R$ 4.500,00 R$ 18.000,00 
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1.4.24 
ASSESSORIA DE MIDIAS SOCIAIS: 

Responsável pelas Mídias Sociais do evento 
Mês 1 4 R$ 4.500,00 R$ 18.000,00 

1.4.25 
CRIACAO DE ARTE: Responsável pela 

Criação de arte do evento 
Serviço 1 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

1.4.26 
CRIACAO DO SITE: Responsável pela 

Criação do site do evento 
Serviço 1 1 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 

1.4.27 
COMUNICACAO VISUAL : Impressão e 

Instalacão da comunicacão visual do evento 
m² 500 1 R$ 50,00 R$ 25.000,00 

1.4.28 
LOCACAO DE BOXSTRUSS: locacão de 

estrutura para o evento 
m / diária 300 3 R$ 50,00 R$ 45.000,00 

1.4.29 
TOTEM DE SINALIZACAO: locação de totem 

para informações do evento 
unidade / diária 30 3 R$ 250,00 R$ 22.500,00 

1.4.30 

TOTEM DE ALCOOL EM GEL: locacão de 

totem de alcool em gel para ultilizacao por 

parte dos participantes  do evento 

unidade / diária 30 3 R$ 150,00 R$ 13.500,00 

1.4.31 

INTERPRETE DE LIBRAS - DUPLA: 

Profissional habilitado a efetuar atividades 

relacionadas aos serviços de intérprete, na 

Linguagem Brasileira dos Sinais – 

LIBRAS.Contratação mediante testes e 

comprovação de conhecimento. Contratação 

conforme a Lei nº 12.319, de 1º/09/2010. Deve 

estar incluso nos custos a alimentação e 

transporte dos profissionais. 

hora 18 3 R$ 800,00 R$ 43.200,00 
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1.4.32 

MESTRE DE CERIMÔNIA ESPECIAL:  

Profissional com larga experiência em TV, que 

atue como jornalista e/ou apresentador e/ou 

ator e/ou  âncora de telejornais de veiculação 

no Distrito Federal. Pessoa pública, com 

imagem de apelo nacional para condução e/ou 

mediação de eventos.Ter disponibilidade para 

ensaio e experiência no uso de teleprompter. 

Apresentar-se 02 horas antes do início do 

evento. O valor já deverá constar os custos de 

traslado, alimentação e hospedagem. 

diária de 8 horas 1 3 R$ 1.500,00 R$ 4.500,00 

1.4.33 

OPERADOR DE EQUIPAMENTOS 

AUDIOVISUAIS/ SOM: Profissional 

responsável pela operação e manutenção de 

qualquer tipo de equipamento audiovisual e 

som durante o evento. Deve estar incluso nos 

custos a alimentação e transporte dos 

profissionais. 

diária de 8 horas 12 4 R$ 350,00 R$ 16.800,00 

1.4.34 

OPERADOR DE ILUMINAÇÃO: Profissional 

responsável pela operação e manutenção de 

qualquer tipo de equipamento de luz durante o 

evento.  

diária de 8 horas 4 4 R$ 350,00 R$ 5.600,00 

1.4.35 

PROFISSIONAL PARA SERVIÇOS GERAIS: 

Deverá estar envolvido nas atividades de 

transporte, carga e descarga, remoção, 

movimentação e remanejamento de 

mobiliário, stands, tendas, equipamentos, 

divisórias, caixas diversas, pacotes, material 

de consumo, papéis, material gráfico e outras 

atividades correlatas. Manuseio de materiais 

pré-evento ou durante evento, como 

montagem de crachás, pastas e kits. Incluindo 

carrinho de carga. 

O serviço poderá ser usado antes, durante 

e/ou após o evento conforme necessidade do 

Sebrae/DF. 

diária de 8 horas 24 4 R$ 200,00 R$ 19.200,00 
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1.4.36 

RECEPCIONISTA BILINGUE: Deverá possuir 

experiência nas seguintes atividades: 

Recepção em evento e aeroporto; follow up; 

credenciamento; digitação; assistência em 

palco; estande; manipulação de material e 

convites e montagem de kits; 

acompanhamento de autoridades. 

  

Os profissionais devem estar trajados com 

uniforme padrão (terno para homens, terninho 

ou tailleur para mulheres ou vestido longo para 

eventos de premiação) conforme 

especificação do evento. 

diária de 8 horas 10 4 R$ 450,00 R$ 18.000,00 

1.4.37 

RECEPCIONISTA PORTUGUÊS : Deverá 

possuir experiência nas seguintes atividades: 

Recepção em evento e aeroporto; follow up; 

credenciamento; digitação; assistência em 

palco; estande; manipulação de material e 

convites e montagem de kits; 

acompanhamento de autoridades. 

  

Os profissionais devem estar trajados com 

uniforme padrão (terno para homens, terninho 

ou tailleur para mulheres ou vestido longo para 

eventos de premiação) conforme 

especificação do evento. 

 

O serviço poderá ser usado antes, durante e 

após o evento conforme necessidade do 

Sebrae. Deve estar incluso nos custos a 

alimentação e transporte dos profissionais. 

diária de 8 horas 100 4 R$ 250,00 R$ 100.000,00 

1.4.38 

SERVIÇOS DE ARQUITETURA DE 

EVENTOS: Prestação de serviços de 

arquitetura de eventos para criação de 

conceito, desenvolvimento de projeto  3D, 

maquete eletrônica, projeto técnico executivo 

(memorial descritivo),  projeto de cenografia 

para palco ou outros ambientes, definição de 

mobiliário e peças decorativas, 

m² 3000 1 R$ 15,00 R$ 45.000,00 
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dimensionamento de peças para a 

marcenaria, com orientações para montagem, 

instalação e desmontagem, conforme  

especificação técnica definida , de tal forma 

que atenda às necessidades do evento, 

objetivo, público alvo e outras demandas. 

 

Os projetos devem ter acompanhamento 

construtivo pelo profissional responsável, 

visitas técnicas e participação na montagem 

dos eventos. 

  

Os projetos devem ser entregues em 3D, 

impresso e em CD. Devem estar inclusos: lay-

out, Planta Baixa e de Localização. 

A prestação dos serviços deve contemplar os 

custos de todas as versões dos projetos. 

 

Os profissionais responsáveis pelos projetos 

devem ter experiência na área de eventos, 

desenvolvendo projetos de cenografia 

corporativa, ter registro de classe e assinar 

toda documentação exigida como R.T, (projeto 

elétrico, de iluminação, básico e outros). 
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1.4.39 

SERVIÇOS DE BRIGADA DE INCÊNDIO: 

Prestação de serviços de Brigada de incêndio 

incluindo registros de ocorrências.  

Os profissionais responsáveis devem ter curso 

completo de formação de brigadista licenciado 

pelo Corpo de Bombeiros, e deverá estar apto 

a detectar riscos de incêndio ou qualquer outro 

acidente, bem como promover medidas de 

segurança no local do evento, e assumir o 

controle das situações de emergência até a 

chegada do Corpo de Bombeiros. O brigadista 

deve se apresentar devidamente uniformizado 

e com o kit de primeiros socorros. É obrigatório 

apresentar cópia do certificado profissional 

para o exercício da função antes do início do 

evento. Deve estar incluso nos custos a 

alimentação e transporte dos profissionais. 

diária de 12 horas 12 4 R$ 250,00 R$ 12.000,00 

1.4.40 

SERVIÇOS DE CERIMONIALISTA: Pessoa 

responsável pela organização e bom 

andamento do cerimonial antes e durante o 

evento. Deverá ter experiência e desenvoltura 

na apresentação e condução de eventos. 

Domínio das técnicas de cerimonial e 

protocolo.                                                                                                                                                                                                                                    

Funções do (a) Cerimonialinalista: 

Antes do evento: Participar de reunião de 

briefing com o Sebrae/DF para a elaboração 

do Roteiro, Elaboração do Roteiro; 

Estruturação da Mesa Diretiva ou Frente de 

Honra e fala das autoridades; Verificar o 

objetivo do evento, público-alvo e quem irá 

compor a mesa ou frente de honra e ter a fala; 

Convidar as autoridades que irão fazer parte 

do cerimonial (composição de mesa e frente 

de honra), seja por correspondência oficial ou 

por envio de convite eletrônico e realizar a 

confirmação de presença, preferencialmente 

por telefone; Enviar ao Sebrae/DF o status de 

confirmação da presença; Aprovar o roteiro 

com o Sebrae/DF até 1 (um) dia antes do 

diária de 8h 1 4 R$ 750,00 R$ 3.000,00 
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evento, sendo que o mesmo poderá estar 

sujetiro a alterações durante o evento (a 

aprovação do roteiro com o Sebrae/DF poderá 

ser por e-mail ou, para eventos mais 

complexos reunião presencial no Sebrae/DF 

ou local a ser definido pelo Sebrae); Receber 

e acompanhar os assessores das autoridades 

para efetuar a precurssora in loco. Enviar por 

e-mail com antecedência o Roteiro ao MC 

contratado pelo Sebrae/DF que fará a locução 

do texto para conhecimento prévio. 

 

Durante o Evento: Reunião para repassar o 

roteiro com o MC contratado pelo Sebrae/DF 

ou parceiro; Efetuar alterações necessárias no 

texto ao longo do evento, Efetuar reservas de 

assento para autoridades de forma légível e 

em negrito, contendo nome completo, órgão e 

cargo; Preenchimentos de nominatas das 

autoridades e parceiros presentes; Receber a 

diretoria do Sebrae/DF e as autoridades 

presentes; Dar ciência a Diretoria do 

Sebrae/DF, autoridades e parceiros  sobre o 

roteiro. Providenciar e entregar o registro das 

nomitas das autoridades presentes para 

agradecimento aos que irão fazer parte do 

cerimonial, quando solicitado; Coordenar no 

final do evento o registro fotográfico das 

autoridades que compuseram o palco ou a 

frente de honra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Pós-Evento: O Profissional contratado deverá 

reportar-se ao Sebrae/DF para que seja 

efetivado o controle e registro das atividades 

realizadas, dos pontos positivos e negativos, e 

demais informações relevantes.  

 

Deverá estar com traje adequado (formal e 

discreto) para a apresentação. Apresentar 

currículo, indicar pelo menos 3 clientes como 

referência. Ter disponibilidade para reuniões 

de briefing e aprovação do roteiro . 
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Apresentar-se 02 horas antes do início do 

evento. Deve estar incluso nos custos a 

alimentação e transporte dos profissionais. 

Atuação no Distrito Federal.                                                                                                                     

1.4.41 

SERVIÇOS DE PROFISSIONAL PARA 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO: Profissional 

treinado, capacitado e uniformizado para 

execução dos serviços de limpeza e 

conservação, com honorários compatíveis 

com o piso sindical da categoria, incluindo todo 

o material e equipamentos necessários, tais 

como: luvas, botas adequadas, carrinho para 

coleta em geral, pano de chão, aspirador, 

vassouras, baldes, produtos químicos e etc. 

Os serviços de limpeza e conservação incluem 

remover com pano úmido o pó de mesas, 

cadeiras, armários, prateleiras e demais 

móveis existentes, bem como dos aparelhos 

elétricos, equipamentos, extintores de 

incêndio, telefones etc. e proceder a limpeza 

geral e completa, utilizando flanela e produtos 

adequados. Varrer todas as dependências do 

local do evento, exceto as áreas acarpetadas, 

onde deverá ser utilizado aspirador de pó. 

Limpar e desinfetar todos os gabinetes 

sanitários procedendo à lavagem de bacias, 

assentos e pias dos sanitários, duas vezes ao 

dia. Fornecer e colocar papel higiênico, 

sabonete cremoso de boa qualidade, papel 

toalha de boa qualidade, saquinhos 

descartáveis para absorventes higiênicos e 

protetores de assento nos sanitários (duas 

vezes ao dia e/ou sempre que necessário). 

Colocar lixeiras e sacos de lixo em todas as 

dependências do local do evento incluindo 

áreas externas. Retirar, duas vezes ao dia, ou 

quando necessário, o lixo acondicionado em 

sacos plásticos, removendo-os para local 

adequado. No serviço deverá estar incluído 

todos os recursos humanos e materiais 

diária de 8 horas 60 4 R$ 200,00 R$ 48.000,00 
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adequados para atender a quantidade de 

pessoas e o tamanho do espaço locado. Deve 

estar incluso nos custos a alimentação e 

transporte dos profissionais. 

1.4.42 

SERVIÇOS DE SEGURANÇA DIURNO: 

Profissional com registro da atividade na 

Policia Federal, para realização de segurança 

desarmada de dia, nos termos da legislação 

em vigor. O profissional deverá estar 

devidamente uniformizado. O serviço poderá 

ser usado antes, durante e após o evento 

conforme necessidade do Sebrae/DF.  

Quando o evento for de grande porte, (aqueles 

realizados em estádios, centros de conveções, 

ginásios ou outros espaços com público 

superior a três mil pessoas) deverão ser 

apresentados para cada profissional o 

certificado do curso de extensão para grandes 

eventos. A empresa contratada para realizar 

este serviço deverá estar de acordo com a 

legislação vigente. 

O número de seguranças por participante no 

evento, bem como qualquer outra exigência 

legal deve ser atendida. Deve estar incluso 

nos custos a alimentação e transporte dos 

profissionais. 

diária de 12 horas 36 4 R$ 280,00 R$ 40.320,00 



 
 
 
 
 
 
 

SCLN 305 BLOCO C Nº 34 PARTE 117 – COPA NETWORK 
ASA NORTE – BRASÍLIA DF – CEP 70737-530 

CNPJ 03.233.826/0001-99 
FONES (61) 4102-5159 – (61) 99143-0853  

CONTATO@INSTITUTOCONECTABRASIL.ORG.BR 
 

1.4.43 

SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO: 

Profissional com registro da atividade na 

Policia Federal, para realização de segurança 

desarmada à noite, nos termos da legislação 

em vigor.O profissional deverá estar 

devidamente uniformizado. O serviço poderá 

ser usado antes, durante e após o evento 

conforme necessidade do Sebrae/DF.  

Quando o evento for de grande porte, (aqueles 

realizados em estádios, centros de conveções, 

ginásios ou outros espaços com público 

superior a três mil pessoas) deverão ser 

apresentados para cada profissional o 

certificado do curso de extensão para grandes 

eventos. A empresa contratada para realizar 

este serviço deverá estar de acordo com a 

legislação vigente. 

O número de seguranças por participante no 

evento, bem como qualquer outra exigência 

legal deve ser atendida. Deve estar incluso 

nos custos a alimentação e transporte dos 

profissionais. 

diária de 12 horas 16 4 R$ 300,00 R$ 19.200,00 

1.4.44 

TÉCNICO DE ILUMINAÇÃO: Deve ter 

experiência mínima de um ano como técnico 

de luz de espetáculos teatrais e shows; 

conhecimentos básicos de iluminação; 

conhecimentos básicos de maquinaria de 

teatro e show; conhecimentos básicos de 

eletricidade; conhecimentos de desenho, 

montagem e operação de Iluminação; 

conhecimentos de rider, montagem, captação 

e operação FOH ou palco e manutenção de 

equipamentos de iluminação. Deve estar 

incluso nos custos a alimentação e transporte 

dos profissionais. 

diária de 8 horas 4 4 R$ 350,00 R$ 5.600,00 
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1.4.45 

TÉCNICO DE INFORMÁTICA :Profissional 

responsável pela manutenção e suporte de 

equipamentos de informática durante o 

evento. Deverá ter bons conhecimentos na 

plataforma Windows XP Profissional, Explorer 

e Office em sua última versão e completp, bem 

como hardware, rede wireless, cabeamento e 

rádio.  Deve estar incluso nos custos a 

alimentação e transporte dos profissionais. 

diária de 8 horas 6 4 R$ 350,00 R$ 8.400,00 

1.4.46 

TÉCNICO ELETRICISTA: Realiza atividades 

técnicas para a execução de projetos de 

eventos nas áreas de geração, transmissão e 

distribuição de energia elétrica, entre outros 

equipamentos eletrônicos, auxiliando no 

desenvolvimento de equipamentos e suas 

aplicações, preparação de especificações, 

desenhos, técnicas de execução,  para 

possibilitar a construção, montagem, 

funcionamento e manutenção dentro de 

padrões técnicos adequados para o evento, 

assim como conhecimento em rider de 

músicos.  O profissional deverá estar munido 

dos equipamentos necessários para a 

execução do trabalho como: Chave de fenda; 

Chave Philips; Alicate de corte lateral; Alicate 

de ponta fina ou "bico de pato" ;Alicate de 

eletricista;  Descascador de fios;  Lâmina ou 

canivete;  Lima;  Cinzel ; Martelo; Furadeira ; 

Serra de arco;  Arame ou fita de passagem 

(passa-fios);  Teste de tensão;  Lâmpada de 

prova; Teste de continuidade ; Multímetro;  

Lanterna ou farolete; Fita isolante;   Busca-

pólo. Deve estar incluso nos custos a 

alimentação e transporte dos profissionais. 

diária de 8 horas 2 4 R$ 350,00 R$ 2.800,00 
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1.4.47 

LICENÇAS, TAXAS, ALVARÁS, SEGUROS, 

ECAD, ARTS E OUTRAS AUTORIZAÇÕES 

PERTINENTES: Serviços de utilidade pública 

junto aos demais órgãos competentes, 

incluindo todos os documentos necessários 

para a realização dos eventos (tais como: 

licenças, alvarás, autorizações pertinentes, 

ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, 

taxa de Ecad, etc., conforme legislação 

vigente).  O valor do serviço deverá ser 

comprovado por meio de boleto bancário, nota 

fiscal, cupom fiscal e etc. Não será aceito 

recibo como forma de comprovação. 

Serviço 1 1 R$12.000,00 R$ 12.000,00 

TOTAL ETAPA 1.4 R$1.229.320,00 

ETAPA 1.5 - MIDIA SOCIAIS           

1.5.1 
GESTÃO DE TRÁFEGO: Gestão de Tráfego 

do instagran,facebook,youtube dentre outras 
Serviço/mês 1 4 R$6.000,00 R$ 24.000,00 

1.5.2 
IMPULSIONAMENTO NO INSTAGRAN / 

FACEBOOK 
Serviço 1 1 R$60.000,00 R$ 60.000,00 

1.5.3 IMPULSIONAMENTO NO YOUTUBE Serviço 1 1 R$20.000,00 R$ 20.000,00 

1.5.4 IMPULSIONAMENTO NO GOOGLE Serviço 1 1 R$10.000,00 R$ 10.000,00 

1.5.5 AGENCIA DE CRIACÃO DE VÍDEOS Serviço/mês 5 4 R$ 5.000,00 R$ 100.000,00 

1.5.6 AGENCIA DE CRIACÃO DE CONTEUDOS  Serviço/mês 1 4 R$ 9.000,00 R$ 36.000,00 

TOTAL ETPA 05 R$ 250.000,00 

ETAPA 1.6  - ESPAÇO SALAS T1, T2 E T3   
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1.6.1 

ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE 

EVENTOS: Espaços para realização de 

eventos conforme especificado pelo gestor do 

evento. Remuneração em forma de taxa de 

administração (%) sobre o valor do contrato 

com o locador do espaço, mais o valor dos 

impostos incidentes sobre o valor da nota 

fiscal a ser emitida pela Organizadora de 

Eventos (comprovar impostos incidentes). O 

contrato com o locador deverá ser 

apresentado. 

Diária 1 3 R$ 5.940,00 R$ 17.820,00 

1.6.2 

PRATICÁVEL: Modulável, acarpetado em 

cores, com 60 cm de altura, com escada, 

acabamento em tecido e se eventualmente for 

necessário com rodas. Conforme necessidade 

do evento com istalação de escada e/ou 

rampa. 

m² 72 1 R$ 45,00 R$ 3.240,00 

1.6.3 
POLTRONA : Poltrona em curvin em cores. 

Em excelente estado de conservação. 
unidade / diária 9 3 R$ 60,00 R$ 1.620,00 

1.6.4 

PAINEL  (COM ESTRUTURA MADEIRA): 

Painel em lona ou vinil, com impressão em 

policromia, 4/0 cores , com acabamento em 

fita de banana e com estrutura em madeira. 

Medidas definidas pela Contratante e incluindo 

instalação. 

m² 108 1 R$ 80,00 R$ 8.640,00 

1.6.5 
SUPORTE TRIPÉ PARA PROJETOR: 

Suporte Tripé para Projetor 
unidade / diária 3 3 R$ 30,00 R$ 270,00 

1.6.6 

PROJETOR MULTIMÍDIA DE 5.000 ANSI 

LUMENS: Projetor com tecnologia 3LCD, 

resolução nativa de no mínimo 1024x768 

pixels e taxa de contraste de no mínimo 

10,000:1 entrada de Vídeo composto, VGA e 

DVI/HDMI; Suporte de chão ou suporte de teto 

para os projetores com recurso de 

alinhamento fino e cabos de segurança, se 

necessário.  

Unidade / diária 3 4 R$ 300,00 R$ 3.600,00 
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1.6.7 

SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO: Serviços de 

sonorização completa para eventos, em local 

fechado para até 200 pessoas  

Unidade / diária 3 3 R$ 500,00 R$ 4.500,00 

1.6.8 
CADEIRA ESTOFADA: Fixa sem braço em 

cores 
unidade / diária 270 3 R$ 9,00 R$ 7.290,00 

1.6.9 

MONITOR TV  52": LED ou LCD, entrada 

para: VGA(D-Sub)/UHF/VHF/CATV/HDMI, S-

Video, Hd Ready, Tecnologia  Digital, com 

Suporte de parede ou Pedestal. 

Unidade / diária 3 3 R$ 220,00 R$ 1.980,00 

1.6.10 

NOTEBOOK:  Configuração Mínima: 

Processador padrão CORE i5, Memória RAM: 

4 GB, Disco rígido (HD): 500 GB, 04 Interfaces 

USB, Placa de rede: Integrada 10/100/1000 

Mbit, wireless 801.11, com monitor LCD 

mínimo de 15 polegadas, webcam imbutida de 

1.3 megapixel, microfone imbutido,CD-rom 

24x/gravador de CD/leitor e gravador de DVD 

até 8x (DVD-R,DVD R+, DVD RW) e 2.4 

(DVD+R Dual Layer), entrada PCMCIA 

Express Card 54, Wireless Sim B/G, Blutooth 

Sim 1.2, mouse touchpad, caixa de som, saída 

para vídeo, HDMI; Softwares - Windows 7, 

IExplorer e Office ou Sistema Linux, Mozila 

Firefox e Broffice Última Versão e Completo, 

instalados, aplicativos ZIP, acrobat reader e 

flash reader licenciados; 

Unidade / diária 3 3 R$ 120,00 R$ 1.080,00 

1.6.11 

LINK DE 50 MBPS RADIO/CABO: Link 

radio/cabo de 50 Mbits  - link exclusivo para a 

transmissão de dados, sem compartilhamento 

deste link com os outros espaços. Para 

garantir acessibilidade, estabilidade e altas 

taxas de transferência na medida em que 

possui um link próprio para o 

compartilhamento de dados. Este link deverá 

estar conectado diretamente a uma porta 

roteadora, eliminando congestionamento de 

diária 1 3 R$ 3.000,00 R$ 9.000,00 
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redes e obtendo mais desempenho no uso da 

internet.  

TOTAL ETAPA 1.6      R$ 59.040,00 

ETAPA 1.7.1 - AREA  WELLNESS LOUNGE   

1.7.1 

PUFF GRANDE: Redondo, quadrado, 

retangular, meia lua ou oval com capacidade 

para 06 a 08 pessoas, em cores. Em bom 

estado de conservação. 

unidade / diária 10 3 R$ 95,00 R$ 2.850,00 

1.7.2 
PUFF PEQUENO : Redondos ou quadrados, 

em cores 0,50 x 0,50 cm 
unidade / diária 20 3 R$ 25,00 R$ 1.500,00 

1.7.3 
ILUMINAÇÃO - REFLETOR PAR 64 LED : 

Refletor em LED par 64 RGBW 
Unidade / diária 15 3 R$ 60,00 R$ 2.700,00 

1.7.4 

MESA DE ILUMINAÇÃO: Mesa de luz digital -  

12 canais de saída com 3000W cada, com 

cargas em 220V. Fusíveis externos. 

Disjuntores traseiros de 100 ampères. 

Refrigeração interna. 

 24 cenas programáveis; Efeito fade;   

sequenciais de cenas;  funções de operação;  

Painel de controle embutido;  Suporte para 

rack 19 polegadas do Painel 

 Para a entrada de áudio (padrão RCA) podem 

ser conectados sinais provindos de discmans 

e semelhantes e de saídas de amplificadores 

para caixas de som até 20W 

 Podem ser ligadas lâmpadas incandescentes 

em geral e cargas indutivas como ventiladores 

e transformadores para lâmpadas PAR__ e 

equipamentos de iluminação que não 

necessitarem de sincronismo de rede (por 

exemplo, a Bola Multi-Raios Luz de Prata);  

Memória do último estado de funcionamento 

da Mesa;  Bivolt sem chave de seleção – 60Hz 

(OBS.: a tensão e corrente das cargas devem 

estar de acordo com a rede elétrica). 

Unidade / diária 1 3 R$ 350,00 R$ 1.050,00 
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1.7.5 CARREGADOR DE CELULAR:  Unidade/diária 10 33 R$ 110,00 R$ 36.300,00 

TOTAL ETAPA 1.7      R$ 44.400,00 

ETAPA 1.8 - ALA OESTE   

1.8.1 

ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE 

EVENTOS: Espaços para realização de 

eventos conforme especificado pelo gestor do 

evento.  

Diária 1 5 R$21.980,00 R$ 109.900,00 

1.8.2 

PALCO MULTIUSO  CONSTRUÍDO: 

Montagem e demontagem de Estrutura de 

ferro com suporte de até 1000/1500kg, com 

autorização ART e Corpo de Bombeiro, com 

piso estruturado em madeira nivelado, forrado 

com carpete ou linóleo, com 0,90 ou 1,10 m de 

altura, com 02 escadas e 01 rampa, com 

protetores laterais ou corrimão, com 

acabamento e rodapés. 

m² 40 1 R$ 120,00 R$ 4.800,00 

1.8.3 

MESA BISTRÔ 60 CM: Mesa Bistrô com 

tampo de vidro com 60 cm de diametro com 3 

banquetas altas estofadas em cores. O bistrô 

poderá ser baixo utilizando 3 cadeiras fixas 

estofadas, de acordo com o formato do evento. 

unidade / diária 20 3 R$ 70,00 R$ 4.200,00 

1.8.4 

ESTANDE MONTAGEM BÁSICA - MDF: 

Painel de MDF dupla face 2,70 em cores, 

carpete em cores instalado, Teto pergolado, 

arandela a cada 3m, tomadas e testeira 50X1 

com identificação contendo nome e/ou 

logomarca. Serviço de montagem manutenção 

e desmontagem. Apresentação de Projeto e 

planta baixa quando solicitado. O estande 

deverá ter iluminação, tomadas, sinalização 

de acordo com projeto. Com aterramento 

elétrico. Com instalação de rampa dentro do 

limite da área do estande. 

m² 436 1 R$ 350,00 R$ 152.600,00 
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1.8.5 

CLIMATIZADOR DE AMBIENTE COM 

ASPERSÃO DE NÉVOA D´ÁGUA: 

Climatizador de ambiente com aspersão de 

névoa d´água instalado no teto. Incluso, 

montagem Instalação e desmontagem. Em 

bom estado de conservação. 

Unidade / diária 30 3 R$ 800,00 R$ 72.000,00 

1.8.6 

CENOGRAFIA: Montagem e desmontagem 

de Cenografia composta por: elementos 

ligados ao tema do evento; trabalhos com 

fechamento em malhas, tecidos em cores 

variadas (lycra/TNT/voil) para forrações 

internas e externas de estrutura e 

demarcações, peças decorativas para mesas 

de centro, canto e bistrôs, velas, decoração 

aérea, ambientação temática, parede 

canaletada construída em madeira pintada 

com aplicação de logomarca; Paisagismo 

natural, montagem, iluminação e instalações 

elétricas necessárias, carpete de acordo com 

o tema do evento fixado em fita banana dupla 

face; lâminados TS diversos; rampas;  Tudo 

deverá estar ligado à temática do evento. A 

metragem será computada pelos epaços 

ambientados. 

m² 300 1 R$ 300,00 R$ 90.000,00 
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1.8.7 

PAINEL DE LED: Painel de Led com precisão, 

e contratação inclusa, de estrutura para 

fixação e/ou sustentação do painel e todo 

cabeamento necessário. Definição do módulo: 

32dots x 1dots 

Dimensão do módulo (WxH):960mmx12mm; 

Definição do gabinete:32dotsx32dots; 

Dimensão do 

gabinete(WxHxD):960mmx960mmx94mm; 

Aalta capacidade de atualização e de 

resolução,  cabo de alimentação e o de 

processamento estão ligados fora do gabinete, 

eliminando a necessidade de abrir o mesmo, e 

assim, reduzindo bastante o tempo de 

instalação e de desmontagem,  gabinete feito 

de alumínio é estético, com processador de 

vídeo, compatível com várias fontes de sinal 

de entrada, como AV, Vídeo S, VGA, DVI, 

YPbPr, HDMI, SDI, etc. 

m²/diária 24 3 R$ 350,00 R$ 25.200,00 

1.8.8 

GERADOR DE USO CONTÍNUO 180 KVA´S  

- COM STANDBY COM OPERADOR E 

ATERRAMENTO: Locação de grupo gerador 

em container silenciado e de uso contínuo, 

com cabeamento até o quadro de distribuição. 

Durante todo o evento deverão estar cercados 

com alambrado atendendo as exigências do 

corpo de bombeiros. Com passa cabo, aonde 

houver necessidade. O quadro de energia 

deverá estar devidamente instalado com 

proteção. Com operador durante todo o 

evento. Com aterramento elétrico. 

Unidade / diária 2 4 R$ 2.000,00 R$ 16.000,00 

TOTAL ETAPA 1.8.1 R$ 474.700,00 

ETAPA 1.9 - AREANA SMART CITY   

1.9.1 
MONITOR TV  42" ARENA SMART CITY: 

LED ou LCD, entrada para: VGA(D-

Sub)/UHF/VHF/CATV/HDMI, S-Video, Hd 

Unidade / diária 5 3 R$ 150,00 R$ 2.250,00 
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Ready, Tecnologia  Digital, com Suporte de 

parede ou Pedestal. 

1.9.2 
CADEIRA ESTOFADA: Fixa sem braço em 

cores 
Unidade / diária 20 3 R$ 10,00 R$ 600,00 

1.9.3 
PISO CARPETADO: PISO CARPETADO 

ARENA SMART CITY 
M² 500 1 R$ 20,00 R$ 10.000,00 

1.9.4 
BALCAO DE APOIO: Balcao de apoio ARENA 

SMART CITY 
Unidade / diária 20 3 R$ 50,00 R$ 3.000,00 

1.9.5 
MESA REDONDA: mesa redonda ARENA 

SMART CITY 
Unidade / diária 20 3 R$ 100,00 R$ 6.000,00 

1.9.6 PALCO: PALCO ARENA SMART CITY Unidade / diária 1 3 R$ 2.000,00 R$ 6.000,00 

1.9.7 
ILUMINACAO: ILUMINACAO ARENA SMART 

CITY 
Unidade / diária 1 3 R$ 2.000,00 R$ 6.000,00 

1.9.8 
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO: Serviços de 

sonorização ARENA SMART CITY 
Unidade / diária 1 3 R$ 2.000,00 R$ 6.000,00 

1.9.9 

NOTEBOOK: Configuração Mínima: 

Processador padrão CORE i5, Memória RAM: 

4 GB, Disco rígido (HD): 500 GB, 04 Interfaces 

USB, Placa de rede: Integrada 10/100/1000 

Mbit, wireless 801.11, com monitor LCD 

mínimo de 15 polegadas, webcam imbutida de 

1.3 megapixel, microfone imbutido,CD-rom 

24x/gravador de CD/leitor e gravador de DVD 

até 8x (DVD-R,DVD R+, DVD RW) e 2.4 

(DVD+R Dual Layer), entrada PCMCIA 

Express Card 54, Wireless Sim B/G, Blutooth 

Sim 1.2, mouse touchpad, caixa de som, saída 

para vídeo, HDMI; Softwares - Windows 7, 

IExplorer e Office ou Sistema Linux, Mozila 

Firefox e Broffice Última Versão e Completo, 

instalados, aplicativos ZIP, acrobat reader e 

flash reader licenciados; 

Unidade / diária 20 3 R$ 100,00 R$ 6.000,00 
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1.9.10 

LINK DE 100 MBPS RADIO/CABO : Link 

radio/cabo de 50 Mbits  - link exclusivo para a 

transmissão de dados, sem compartilhamento 

deste link com os outros espaços. Para 

garantir acessibilidade, estabilidade e altas 

taxas de transferência na medida em que 

possui um link próprio para o 

compartilhamento de dados. Este link deverá 

estar conectado diretamente a uma porta 

roteadora, eliminando congestionamento de 

redes e obtendo mais desempenho no uso da 

internet.  

diária 1 4 R$ 3.000,00 R$ 12.000,00 

1.9.11 

CENOGRAFIA: Montagem e desmontagem 

de Cenografia composta por: elementos 

ligados ao tema do evento; trabalhos com 

fechamento em malhas, tecidos em cores 

variadas (lycra/TNT/voil) para forrações 

internas e externas de estrutura e 

demarcações, peças decorativas para mesas 

de centro, canto e bistrôs, velas, decoração 

aérea, ambientação temática, parede 

canaletada construída em madeira pintada 

com aplicação de logomarca; Paisagismo 

natural, montagem, iluminação e instalações 

elétricas necessárias, carpete de acordo com 

o tema do evento fixado em fita banana dupla 

face; lâminados TS diversos; rampas;  Tudo 

deverá estar ligado à temática do evento. A 

metragem será computada pelos epaços 

ambientados. 

m² 300 1 R$ 300,00 R$ 90.000,00 

TOTAL ETAPA 1.9 R$ 147.850,00 

ETAPA 1.10 - ARENA INTERNACINAL   

1.10.1 

MONITOR TV  42": LED ou LCD, entrada 

para: VGA(D-Sub)/UHF/VHF/CATV/HDMI, S-

Video, Hd Ready, Tecnologia  Digital, com 

Suporte de parede ou Pedestal. 

Unidade / diária 5 3 R$ 150,00 R$ 2.250,00 
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1.10.2 
CADEIRA ESTOFADA: Fixa sem braço em 

cores 
Unidade / diária 20 3 R$ 10,00 R$ 600,00 

1.10.3 
PISO CARPETADO: PISO CARPETADO 

ARENA SMART CITY 
M² 500 1 R$ 20,00 R$ 10.000,00 

1.10.4 
BALCAO DE APOIO: Balcao de apoio ARENA 

SMART CITY 
Unidade / diária 20 3 R$ 50,00 R$ 3.000,00 

1.10.5 
MESA REDONDA: mesa redonda ARENA 

SMART CITY 
Unidade / diária 20 3 R$ 100,00 R$ 6.000,00 

1.10.6 PALCO: PALCO ARENA SMART CITY Unidade / diária 1 3 R$ 2.000,00 R$ 6.000,00 

1.10.7 
ILUMINACAO: ILUMINACAO ARENA SMART 

CITY 
Unidade / diária 1 3 R$ 2.000,00 R$ 6.000,00 

1.10.8 
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO: Serviços de 

sonorização ARENA SMART CITY 
Unidade / diária 1 3 R$ 2.000,00 R$ 6.000,00 

1.10.9 

NOTEBOOK: Configuração Mínima: 

Processador padrão CORE i5, Memória RAM: 

4 GB, Disco rígido (HD): 500 GB, 04 Interfaces 

USB, Placa de rede: Integrada 10/100/1000 

Mbit, wireless 801.11, com monitor LCD 

mínimo de 15 polegadas, webcam imbutida de 

1.3 megapixel, microfone imbutido,CD-rom 

24x/gravador de CD/leitor e gravador de DVD 

até 8x (DVD-R,DVD R+, DVD RW) e 2.4 

(DVD+R Dual Layer), entrada PCMCIA 

Express Card 54, Wireless Sim B/G, Blutooth 

Sim 1.2, mouse touchpad, caixa de som, saída 

para vídeo, HDMI; Softwares - Windows 7, 

IExplorer e Office ou Sistema Linux, Mozila 

Firefox e Broffice Última Versão e Completo, 

instalados, aplicativos ZIP, acrobat reader e 

flash reader licenciados; 

Unidade / diária 20 3 R$ 100,00 R$ 6.000,00 
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1.10.10 

LINK DE 100 MBPS RADIO/CABO: Link 

radio/cabo de 50 Mbits  - link exclusivo para a 

transmissão de dados, sem compartilhamento 

deste link com os outros espaços. Para 

garantir acessibilidade, estabilidade e altas 

taxas de transferência na medida em que 

possui um link próprio para o 

compartilhamento de dados. Este link deverá 

estar conectado diretamente a uma porta 

roteadora, eliminando congestionamento de 

redes e obtendo mais desempenho no uso da 

internet.  

diária 1 4 R$ 3.000,00 R$ 12.000,00 

1.10.11 

CENOGRAFIA :Montagem e desmontagem 

de Cenografia composta por: elementos 

ligados ao tema do evento; trabalhos com 

fechamento em malhas, tecidos em cores 

variadas (lycra/TNT/voil) para forrações 

internas e externas de estrutura e 

demarcações, peças decorativas para mesas 

de centro, canto e bistrôs, velas, decoração 

aérea, ambientação temática, parede 

canaletada construída em madeira pintada 

com aplicação de logomarca; Paisagismo 

natural, montagem, iluminação e instalações 

elétricas necessárias, carpete de acordo com 

o tema do evento fixado em fita banana dupla 

face; lâminados TS diversos; rampas;  Tudo 

deverá estar ligado à temática do evento. A 

metragem será computada pelos epaços 

ambientados. 

m² 300 1 R$ 300,00 R$ 90.000,00 

TOTAL ETAPA 10 R$147.850,00 

ETAPA 1.11 - PRESTAÇÃO DE CONTAS   

1.11.1 Relatórios finais de prestação de contas Serviço 1 1 0 R$ 0,00 

TOTAL DO PROJETO R$4 188.040,00 

 

5.2 Planilha Termo de Fomento 
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META 01 - REALIZAÇÃO DO PROJETO INOVA SUMMIT 

 ETAPA 1.4 - AREA CREDENCIAMENTO - RECURSOS HUMANOS   

Item DESCRIÇÃO Un. Medida 
Quat. 

Item 

Quat. 

Medida 
Valor Unitário Valor Total 

1.4.5 

ECO-COPO PERSONALIZADO 

personalizado em polipropileno colorido de 

400 ml com impressão em 1 cor e tirante.  

serão entregues aos participantes com foco 

em ações de engajamento, quanto ao não uso 

de copos plásticos no projeto minimizando os 

impactos ambientais e as medidas sanitárias 

Unidade 15000 1 R$ 10,00 R$ 150.000,00 

1.4.9 
COORDENACAO DE PLANEJAMENTO: 

Responsável por todo planejamento do evento 
Mês 1 4 R$5.000,00 R$ 20.000,00 

1.4.10 

COORDENACAO DE PARCERIAS: Busca 

parcerias junto ao mercado. Identificação e 

aproximação de possíveis parceiros de mídia 

e influenciadores. Desenvolvimento de 

propostas e valoração das mesmas. Conduz 

as parcerias e atendimento aos mesmos no 

pré, durante e pós-evento 

Mês 1 4 R$5.000,00 R$ 20.000,00 

1.4.11 

COORDENACAO DE PRODUCAO: Gerencia 

custos da área de produção, planeja, promove, 

realiza, administra e controla os recursos para 

que o evento aconteça. Negocia com 

fornecedores, supervisiona a produção 

durante a montagem e a desmontagem dos 

eventos. 

Mês 1 4 R$5.000,00 R$ 20.000,00 
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1.4.13 

COORDENACAO DE MARKETING: 

Responsável por elaborar planos estratégicos 

das áreas de comercialização e comunicação 

para o evento. Define e supervisiona a 

elaboração dos catálogos de produtos, 

promovendo a sua divulgação na promoção do 

evento.  

Mês 1 4 R$5.000,00 R$ 20.000,00 

1.4.15 

COORDENACAO INSTITUCIONAL: 

Desenvolve o relacionamento com 

instituições, articulando estratégias para 

estabelecer parcerias entre a empresa e 

governos. Responsável por conduzir o trâmite 

burocrático desde a construção da proposta 

até a prestação de contas pós realização e 

entrega do objeto do projeto.  

Mês 1 4 R$5.000,00 R$ 20.000,00 

TOTAL DO TERMO DE FOMENTO  R$250.000,00 

 

 5.3 Previsão de Receitas 

RECEITAS  

Secretária de Estado de Turismo do Distrito Federal  R$250.000,00   

Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do 

Distrito Federal R$2.500.000,00      

 Patrocínios Privados  R$ 1.438.040,00  

Total    R$4.188.040,00 
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6. DECLARAÇÕES 

6.1 Declaração Unificada 

DECLARAÇÃO UNIFICADA 

Eu, Eduardo de Lima Moreira, inscrito no RG sob o nº 1771225 SSP/DF e CPF nº 829.162.331-72 na 

qualidade de diretor presidente do INSTITUTO CONECTA BRASIL e CNPJ: 03.233.826/0001-99, 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) 
independentemente de estarem gozando de férias ou não; 

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

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

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

10. ( X) A referida entidade não possui parentes servidores públicos vinculados à Secretaria de Estado  
deTurismo  do Distrito Federal, sejam eles cônjuges, companheiro, parentes em linha reta, colateral 
ou por afinidade até o 2º grau; 

11. ( X) A referida entidade e os seus dirigentes estão cientes da Lei Federal n° 6.496/1977, que institui 
a “Anotação de Responsabilidade Técnica - ART”; da Resolução do CONFEA nº 1.025, de 30 
de outubro de 2009, que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico 
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Profissional fixando os procedimentos necessários ao registro, baixa, cancelamento e anulação da 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, ao registro do atestado emitido por pessoa física e 
jurídica contratante e à emissão da Certidão de Acervo Técnico – CAT; e da Lei Distrital nº 
5.281/2013, que dispõe sobre o licenciamento para a realização de eventos. Diante disto, DECLARO 
que, atenderemos as legislações vigentes e observaremos às disposições do Código de Edificações 
do Distrito Federal. 

12. (  ) A referida entidade não apresentará contrapartidas para o presente 
projeto.                                                          

 

Brasília, 01 de novembro de 2021 

 

 

____________________________________ 

Eduardo de Lima Moreira 

Presidente 

CPF: 829.162.331-72 
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6.2 Declaração de Encargos Trabalhistas - inciso V e VI Art. 28º Decreto nº 37.843/2016 (em caso de 

não haver encargos trabalhistas). 

  

 

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS 

  

Declaramos que o presente Plano de Trabalho apresentado pela entidade não consta a rubrica de encargos 

recolhidos, pois os mesmos são de competência das empresas contratadas e detentoras da execução do 

projeto em análise. 

Na fase de prestação de contas as notas fiscais serão encaminhadas de acordo com o Decreto 37.843 de 13 

de dezembro de 2016. Em hipótese alguma haverá pagamento via RPA, esta sim haveria previsão de 

recolhimento de encargo. 

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

esclarecemos: 

V - Informamos que toda a mão de obra contratada será via prestação de serviços, através de contrato 

temporário e emissão de nota fiscal, não havendo nenhuma responsabilidade sobre os valores de tributos e 

encargos cobrados para a empresa contratante. Por não existir contratação via CLT e RPA não temos 

previsão de encargos e tributos sociais e trabalhistas. 

VI – Conforme citado acima, por se tratar de contratações via pessoa jurídica não há nenhum tipo de valor 

rescisório e trabalhista a ser pago no final do projeto. 

  

Atenciosamente, 

Brasília DF, 01 de novembro 2021. 

 

 

____________________________________ 

Eduardo de Lima Moreira 

Presidente 

CPF: 829.162.331-72 
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6.3. DECLARAÇÃO 

 

Na qualidade de Presidente da OSC, declaramos, para fins de provação junto à Secretaria de Estado de 

Turismo 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 DF, 17 de setembro de 2021 

 

____________________________________ 

Eduardo de Lima Moreira 

Presidente 

CPF: 829.162.331-72 
 

7. APROVAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO/SECRETÁRIO ADJUNTO 

  

Aprovo o presente Plano de Trabalho 

  

Brasília-DF,_____/_____/2021 

  

_______________________________ 

   ASSINATURA 


