
 

QS 304 CONJUNTO 3 LOTE 01 
BRASÍLIA (DF) – CEP: 72.306-503 – CNPJ: 08.466.173/0001-01 
E-MAIL: associacrescedf @gmail.com – Tels.: (61) 9967-4458  

ANEXO I 

PLANO DE TRABALHO 

 

Razão Social: ASSOCIAÇÃO CRESCE - DF 

CNPJ:  08.466.173/0001-01 

Endereço: QS 304 CONJUNTO 3 –   SAMAMBAIA SUL 

Cidade: BRASÍLIA Bairro: SAMAMBAIA SUL UF: DF CEP: 72.306-503 

Telefone (DDD): (61)  9967-4458 Telefone (DDD): (61)  9967-4458 

E-mail da OSC:   crescedf2022@gmail.com Site da OSC: 

Representante Legal (Dirigente): Eduardo Nascimento Campos 

Cargo do Representante Legal: Presidente 

CPF: 484.075.181-15 RG/Órgão Expedidor: 809795/SSP-DF  

Endereço do Representante Legal:  QUADRA QS 304 CONJUNTO 3 LOTE 01 – Samambaia Sul (DF), 

Cep:  72.306-503 

Telefone (DDD): (61) 98118-1905 Telefone (DDD): 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Eduardo Nascimento Campos 

Função na parceria: Coordenador Geral 

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR:  809795/SSP-DF CPF: 484.075.181-15 

Telefone (DDD): (61)  99967-4458 Telefone (DDD): (61) 99967-4458 

E-mail do Responsável: crescedf2022@gmail.com 

 1.1 DADOS DO PROJETO 

Título do Projeto: ROTA DO TURISMO -BRAZLÂNDIA 89 ANOS 

Valor do Projeto: R$ 690.000,00 

Local de realização: Brazlândia 

Período de Execução: Início: 27/05/2022 Término: 30/08/2022 

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

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

relacionada ao Turismo (   ) Eventos ( x )                    

Valor total do projeto R$ (extenso): Seiscentos e noventa mil reais 

mailto:projeto.sa13@gmail.com
mailto:projeto.sa13@gmail.com
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Previsão de Atendimento: 10.000 durante os dias do evento 

Previsão de público direto: 20.000 

Previsão de Beneficiários direto e indireto: 30.000 

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

 A Associação CRESCE-DF é uma associação de natureza privada que busca dar foco à cultura, à 

prática esportiva, à educação e cidadania. Vocacionada para sensibilizar a sociedade quanto à 

importância da relação interpessoal consolidadora, por meio de projetos interativos culturais, 

esportivos que envolve o lazer e entretenimentos visando o desenvolvimento do um indivíduo no 

meio social, profissional e educacional, consolidando e erguendo cidadãos, através de ações 

socioeducativas e projetos ousados que sempre busca atender demandas explicitamente gritantes. 

O diretor e fundador da Associação Cresce – DF é o Tecnólogo em Gestão Desportiva e Lazer, o 

sr. Eduardo Nascimento Campos; CRA-DF Nº 03-03270. 

Projetos Desenvolvidos: 

FESTA DAS TRIBOS (2005 – 2014) – A primeira edição da Festa das Tribos, foi em 2005 na 

cidade de Samambaia Sul. Na ocasião, sem recursos e patrocinadores, realizamos a Festa como 

muitas dificuldades financeira, mas por se tratar um evento cultural bem organizado, que envolve 

música, teatro, danças e diversos tipos de atrações artísticas além de ter um público livre, a cidade 

abraçou o evento e comerciantes interagiram e a Festa das Tribos foi um sucesso, conseguindo por 

iniciativa privada toda estrutura e bandas musicais. Em 2006, no dia 23 de novembro, fundamos a 

Associação Cresce – DF e três anos após, respeitando critérios do Estado, fizemos nossa primeira 

parceria com o Governos Federal junto ao MINC – Ministério da Cultura, na plataforma SICONV- 

Sistema de Convênio, por meio de emenda parlamentar, na ocasião o suplente Augusto Carvalho. 

Segue abaixo os anos em que tivemos a participação do GDF. 

● Festa das Tribos 2009 MINC Ministério da Cultura. 

● Festa das Tribos 2012 SECULT Secretaria de Cultura. 

● Festa das Tribos 2014 SECULT Secretaria de Cultura. 

● Festa das Tribos 2015 RA XIII Região Administrativa de Samambaia. 

● Fagama 2019 - Secretaria de Cultura 

● Planaltina de mãos dadas 2021 – Secretaria de Turismo 

● 6ª Feira da Goiaba de Brazlândia 2021 – Secretaria de Turismo 

● 5º Top Cufa 2021 – Secretaria de Turismo 

● 1ª Feira da Uva do DF – Secretaria de Turismo 

● 1ª Feira de Artesanato e Cultura do Gama – FEARTEGAMA - Secretaria de Cultura 

● Taça das Favelas 2021 – Secretaria de Esportes 

● O Grande Encontro – Live 2021 - Secretaria de Cultura 

● LIIBRA 2021 – Liga Internacional de Basquete de rua – Secretaria de Esportes 
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● Educação e Cultura 2022 - Ministério do Turismo. 

● Mulheres Criativas 2022 - Secretaria de Cultura 

● 7ª Edição da Feira da Goiaba de Brazlândia - Secretaria de Turismo 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Promover a Rota Turística de Brazlândia, aproveitando a ocasião do aniversário de 89 anos da 

Região Administrativa. 

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

O projeto visa contribuir para a promoção turística e histórica da cidade, onde será realizada 

campanha de divulgação em todas as cidades satélites e no entorno do Distrito Federal, para que 

ocorra o turismo regional, e o turismo de experiência, onde as pessoas de outras cidades 

experimentem a cidade turística que é Brazlândia. A expectativa é atrair um público de 10.000 mil 

pessoas dessas cidades durante todos os dias do projeto, buscando com isso divulgar o setor, 

movimentar o turismo de negócios e o fluxo de turistas para este segmento tão importante para a 

cidade. 

Além disso, o projeto visa divulgar todos os atrativos turístico e histórico da cidade, por ser esse 

grande potencial turístico da Capital, em diversos segmentos: religioso, cultural, rural e de 

negócios. Os shows e demais atividades contaram um pouco deste 89 anos de histórias. 

Será executado Fam Tour com os participantes, sendo executado no primeiro e último sábado do 

evento, onde o publico será acompanhado por um Guia Turístico qualificado, que fará um tour 

pela cidade divulgando os pontos turísticos e o que há de melhor de Brazlândia.  

SOBRE BRAZLÂNDIA 

A cidade de Brazlândia criada em 05 de junho de 1933 é uma terra repleta de encantos e atrativos, 

com percentual da área em relação ao Distrito Federal de 8,32%, possui atualmente 54 mil 

habitantes na área urbana e cerca de 30 mil na área rural, e possui uma área total de 474,83k². A 

cidade é polo de festas tradicionais como a do Divino, Morango, Goiaba, Carnaval e a Via Sacra.  

Com um forte turismo rural e religioso, artesanato, jeitinho de interior, ritmo de cidade pacata e 

verde por todos os lados, para dar, vender e seduzir os que procuram calmaria e paz. Tem também 

água de sobra, a exemplo do lago Espelho D'Água, sem falar na barragem do Rio Descoberto, que 

fornece mais de 60% de água para o Distrito Federal. Não bastasse isso, é um dos cinturões 

agrícolas regionais, produtor de morango, goiaba, leite e hortifrutigranjeiros. 
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ATRATIVOS TURÍSTICOS DE BRAZLÂNDIA  

Brazlândia possui diversos atrativos turísticos hoje mapeados pela própria Secretaria de Turismo 

do DF, constante no Coleção Rotas de Brasília, bem como no Guia exclusivo para a cidade 

“Brazlândia na Rota do Turismo”, alguns atrativos a saber: 

Chapada Imperial LL  

Preservada desde 1985, a Chapada Imperial é um santuário ecológico a 50 km do Plano Piloto. 

Acumula prêmios e indicação como modelo de desenvolvimento sustentável em propriedade 

particular. Trilhas ecológicas no bioma cerrado com 30 cachoeiras, projeto pedagógico, projeto 

Bicho Livre, reintrodução de animais silvestres, rota das árvores, museu eco-histórico, arvorismo, 

resgate cultural e inserção social junto à comunidade local são algumas das atividades e projetos 

desenvolvidos na Reserva Ecológica Chapada Imperial. 

Paraíso no Terra 

Um espaço em meio à natureza, onde os visitantes encontram um ambiente de paz, propício para 

meditação, estudo e elevação espiritual. A programação do local é variada e abrange seminários e 

workshops sobre a vida espiritual, meditação, ioga, alimentação natural, saúde, filosofia e religião. 

Em praticamente todos os eventos são programadas atividades corporais, tais como aula de ioga 

ou de tai chi chuan, danças, caminhadas e banhos de cachoeira. As meditações são sempre 

realizadas pela manhã no espaço Mandala; e no final da tarde, no Templo. As refeições são sempre 

vegetarianas, com verduras frescas colhidas na própria horta. Na reserva, é possível fazer três tipos 

de caminhadas para observação de aves do cerrado. A observação de aves acontece todos os 

domingos. Há opção também de caminhada ecológica pelas trilhas que levam às cachoeiras com 

níveis de dificuldade diferentes. Existe a opção de se hospedar na reserva. O Paraíso na Terra está 

aberto todos os dias, com programação especial nos fins de semana. 

Santuário Menino Jesus de Praga 

Na década de 1970, Brazlândia recebia muitas peregrinações de milhares de devotos do Menino 

Jesus, por ocasião da imagem vinda de Roma, que tinha aproximadamente 200 anos de idade. Após 

a chegada da imagem ao Brasil, precisamente na cidade de Brazlândia, os milagres foram 

acontecendo. Devido ao grande número de devotos e fiéis que visitavam a imagem, foi necessária 

a construção de um templo, pois a pequena igreja já não comportava a quantidade de pessoas. O 

Santuário recebe peregrinos de todo o Brasil na festa mais conhecida da cidade, que é o Encontro 

da Mãe com o Filho, tradicional celebração que faz parte do Calendário Oficial do Distrito Federal, 

em que a Imagem Peregrina de Nossa Senhora representa a visita ao seu filho, no Santuário. Outro 

evento religioso que recebe muitos romeiros e devotos do Menino Jesus é a caminhada de 30 km 

que acontece todo dia 20 de dezembro para comemorar o dia que foi dedicado ao Santuário. O 

Santuário, que ainda não está concluído, é o segundo maior do Brasil e passa a ser um centro de 

irradiação espiritual de muita fé e de muito amor, não somente no Planalto Central, mas em todo 

o Brasil.  
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https://www.turismo.df.gov.br/rotasbrasilia/ 

Existem diversos outros atrativos ofertados por Brazlândia, que poderão ser explorando em outros 

projetos futuros, bem como divulgado em futuras ações.  

2.2 JUSTIFICATIVA DO PROJETO (Descrição da realidade que será objeto da parceria, 

devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e o projeto e metas a serem atingidas) 

(Razões da proposição e interesse público na sua realização) 

Através do apoio da Secretaria de Turismo as ações propostas pelo projeto por meio do Termo de 

Fomento a ser celebrado, fortalecerá as iniciativas de promoção do destino Brazlândia, como 

atrativo turístico, nas diversas modalidades: ecoturismo, turismo rural, religioso, cultural, entre 

outros. posicionar a cidade no segmento de eventos, colocando assim a mesma no circuito turístico 

do DF, como cidade produtora de grandes eventos geradores de fluxo turístico. 

Hoje no Brasil o turismo de eventos vem crescendo cada dia mais e movimentando a economia 

local da região em que o eventos acontece, bem como a celebração de grandes festividades 

relacionadas aos destinos turísticos, sendo uma forma de ampliar mercado e valorizar as tradições 

regionais. Ao longo da história a cidade vem contribuindo para a promoção turística da Capital, 

seja através do segmento religioso com a Basílica, seja pelo rural através das Festas Goiaba e 

Morango, não deixando de citar o grande potencial do ecoturismo que a RA detém. 

O Projeto atende os dispositivos previstos nas Políticas Públicas de Turismo do Distrito Federal 

no que tange a Lei 4.883/2012, constante no item XII e XIV do art. 2º, a saber: 

(...) 

XIII – eventos de apoio à comercialização: aqueles que têm 

como objeto ações relacionadas à articulação, à mobilização 

e à sensibilização, além da promoção e comercialização dos 

https://www.turismo.df.gov.br/rotasbrasilia/


 

QS 304 CONJUNTO 3 LOTE 01 
BRASÍLIA (DF) – CEP: 72.306-503 – CNPJ: 08.466.173/0001-01 
E-MAIL: associacrescedf @gmail.com – Tels.: (61) 9967-4458  

roteiros, produtos e serviços turísticos do destino Brasília 

em âmbito local, regional, nacional e internacional;  

XIV – eventos de promoção e geradores de fluxo turístico: 

aqueles que efetivamente contribuam para a movimentação 

de fluxos regionais, nacionais e internacionais de turistas no 

destino Brasília, como também para a propagação da 

imagem positiva do destino, interna e externamente;  

Bem como visa atender também as ações do Plano Nacional de Turismo – PNT 2018-2022, quanto 

ao item “4.5.1 Iniciativa: Promover, em âmbito nacional e internacional, os destinos e produtos 

turísticos brasileiros”, especificamente a Incentivar eventos geradores de fluxo turístico. Descreve:  

Os eventos podem se constituir como uma das principais 

motivações de viagens para os destinos brasileiros, gerando 

atratividade para períodos específicos e contribuindo para a 

diminuição da sazonalidade. Ademais, são fontes de 

geração de emprego e de distribuição de renda, além de 

auxiliarem na valorização do patrimônio cultural e imaterial 

do destino. 

Desde a sua criação, o Ministério do Turismo apoia eventos 

geradores de fluxos turísticos, impactando positivamente no 

desenvolvimento de um destino.  

Essa ação consiste em apoiar a realização dos eventos de 

caráter tradicional e de notório conhecimento popular, que 

comprovadamente contribuam para a promoção, o 

posicionamento do destino no mercado nacional e o 

fomento da atividade turística.  

2.3 CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA 

Hoje, Brazlândia é a cidade mais distante a 59 quilômetros do Plano Piloto. Por acaso, ou não, é 

também a que mais se diferencia do dia-a-dia da Capital Federal. Com um ritmo de vida interiorana 

e economia baseada na produção agrícola, tem história bem mais antiga do que a maioria das outras 

regiões administrativas do DF. Cheia de famosos nomes de famílias e pioneiros com histórias de 

épocas distantes.  

Brazlândia é marcada por ambientes bucólicos, cachoeiras e bate-papo à beira do Lago Veredinha. 

Tem também grande potencial turístico a ser explorado, sendo muito procurada por suas festas 

agrícolas, como a do Morango ou a da Goiaba, bem como a religiosidade muito presente no caso 

da Festa do Divino ou o Encontro da Mãe com o Filho.  
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2.4 ORIGEM DO ORÇAMENTO PARA A DESPESA 

 Emendas parlamentares do Deputado Distrital Iolando Almeida 

2.5 OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL: 

Promover a Rota Turística de Brazlândia, aproveitando a ocasião do aniversário de 89 anos 

da Região Administrativa. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

● Promover Brazlândia como destino turístico regional para moradores locais e turistas; 

● Realizar evento comemorativo de 89 anos de Brazlândia; 

● Gerar emprego e renda para Brazlândia; 

● Promover a produção associada e artesanato de Brazlândia; 

 2.6 METAS 

● Realizar a BRAZLÂNDIA NA ROTA DO TURISMO 89 ANOS;  

● Promover a cidade como destinodestino turístico, gerando emprego e  renda aos 

empreendedores locais;  

● Gerar emprego e renda através da economia criativa com participação do  artesanato local 

e ações do terceiro setor através de demais projetos; 

2.6.1 METAS QUANTITATIVAS 

● Reunir até 10.000 mil pessoas somadas a todos os dias do projeto;; 

● Gerar até 300 empregos, sendo 100 diretos e 200 indiretos. 

● Dispor de espaço para até 20 artesãos, manualistas e produtores agropecuários;  

2.6.2 METAS QUALITATIVAS 

● Movimentar a cadeia da economia local com a valorização do protagonismo local, 

inclusão social e fortalecimento da cidadania; 

● Incentivar o turismo eventos, a promoção da produção cultural e artístico, com valorização 

de recursos humanos e de infraestrutura local; 

● Estimular a produção de projetos artísticos comprometidos com a identidade cultural  

2.7 INDICADORES DE MONITORAMENTO 

Metas Indicadores de Monitoramento 
Parâmetro(s) para aferição de 

cumprimento 

METAS GERAIS 

Reunir Público de até 

10.000 (dez)  mil pessoas, 

- Divulgação das atividades da   

programação na imprensa  

- Registros fotográficos;  

- Legados Sociais;   
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total somado em todos os 

dias do projeto 
- Aplicação da arte no  

material (site, mídias   

sociais);  

- Número de público   

visitante  

- Visibilidade na mídia por  

meio de clipping;   

 

Gerar de até 300 Emprego e  

Renda através da 

Contratação de  serviços 

necessários para  a 

montagem, estrutura e  

logística do projeto 

- Montagem da estrutura  do 

evento conforme   

projeto;  

- Cópia de documentação  de 

contração  

- Espaços de exposição 

- Registro fotográfico e  vídeo-

gráfico das ações da  

programação;  

- Relatórios de produção.  

 - Fotos das equipes;   

- Lista de presença das  

equipes 

Dispor de espaço para até 20 
artesãos, manualistas e 

produtores agropecuários;  

- Cópia de documentação  de 

contração  

- Espaços de exposição 

- Registro fotográfico e  vídeo-

gráfico das ações da  

programação;  

- Lista de presença 

METAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

Meta 01 – Contratação de 
serviços  necessários para a   

execução e comunicação  

antes e durante o projeto 

- Divulgação das   

atividades da   

programação na imprensa;  - 

Aplicação da arte no  material 

(site, mídias   

sociais); - Monitoramento  

das atividades. 

- Comprovação das Mídias  

- Relação da equipe;   

- Registros fotográficos 

Meta 02 –  Contratação de 

serviços  necessários para a  

montagem, estrutura e  

logística do projeto. A  meta 

tem como objetivo a 

produção e  execução de 

todas as  ações 

relacionadas para o  

empenho do plano de  

trabalho 

- Montagem da estrutura  do 

evento conforme projeto;   

- Realização das atividades da   

programação;   

- Cópia de documentação  de 

licenças e alvarás 

- Registro fotográfico e  

videográfico das ações da  

programação;   

- Relatórios de produção.  - 

Relatório de pesquisa  - Fotos 

das equipes;   

- Lista de presença das  

equipes. Comprovação da  

documentação das licenças  

emitidas. 

Meta 03  - Pós-produção  - Prestação de contas; - Confecção de relatórios de  

registros fotográficos e  

videográficos;  

- Prestação de contas final   

 CONTRAPARTIDAS  

- Inserir a Logomarca SETUR em todas as peças e vídeos como Apoio, físicas e digitais;  

- Impulsionar a iniciativa nas Redes Sociais para divulgar a iniciativa e promover o Destino Brasília;  
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- Fazer posts da SETUR nas redes sociais do projeto - Instagram, Twitter e Facebook ao longo da realização 

do projeto;  

-  Tenda 10x10m para exposição do Artesanato memorial descrivo contendo: 

20 pranchões com toalhas para exposição do artesanato, 40 cadeiras, 2 mesas cada uma com 4 

cadeiras, decoração com vasos, mesa de centro e pelo menos 1 armário tipo balcão. 

- Utilizar a #seturdf  e @setur em todos os posts alusivos ao projeto e outras hashtags que serão direcionadas 

pela SETUR; 

- Disponibilizar os registros fotográficos para Secretaria de Turismo; 

- Gravar depoimentos dos visitantes do evento sobre o que acham de Brazlândia sob o viés turístico 

- Realizar pesquisa de fluxo turístico, com modelo a ser enviado pela SETUR/DF 

- Divulgar vídeos da SETUR/DF no painel do evento; 

 

2.8 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS E DE 

CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADAS 

 Realizar o ROTA DO TURISMO -BRAZLÂNDIA 89 ANOSnos dias 3 a 26 de junho de 2022, com 

diversas atividades em comemoração dos 89 anos da Região Administrativa,  promovendo grandes 

atividades com intuito da promoção turística da RA. 

As atividades que envolvem a realização do projeto são: 

● Contratação de Serviços de Organização e Comunicação 

● Contratação de Serviços Operacionais 

  Cronograma de Execução do Projeto: 

  Pré-Produção 

27/05/2022 – 30/05/2022 

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

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

Início das Inscrições; Contratação de serviços; Contratação de empresas especializadas para o fornecimento 

de Infraestrutura e serviços operacionais para o projeto; 

 

Produção 

03/06/2022 – 26/06/2022 

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

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

todas as etapas/fases/metas do projeto; Encerramento. 

 

Pós-Produção 

27/06/2022 – 30/08/2022 

Confecção do relatório de execução das atividades, Follow-up à imprensa e redes sociais, Elaboração de 

Clipping de Imprensa; Valoração das ações de assessoria de imprensa – mídia espontânea; Encerramento de 

contrato com fornecedores, Elaboração de Relatório Final de Prestação de Contas. 

 

 

Estratégia de Comunicação: 

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

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

comunicação específica para as redes sociais. Além disto a Assessoria de Imprensa irá disparar releases e 
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efetuar contatos com a imprensa para garantir mídia espontânea em Jornal Impresso, Jornal Virtual, TVs, 

Rádios, Blogs e outros meios de Comunicação durante o Período de execução do projeto. As fotos e 

depoimentos em vídeo publicados durante o projeto também serão utilizadas como estratégias de divulgação 

do projeto. 

 

 

2.9 RESULTADOS ESPERADOS 

● Promover o destino Brazlândia e o Destino Brasília;  

● Promover a cultura local através da programação artística dando a oportunidade para artistas da 

região; 

● Movimentar a cadeia da economia local com a valorização do protagonismo local, inclusão social e  

fortalecimento da cidadania;  

● Incentivar o turismo eventos, a promoção da produção cultural e artístico, com valorização de recursos 

humanos  e de infraestrutura local;  

2.10 PROGRAMAÇÃO DETALHADA DO EVENTO 

Programação Detalhada  

1)  SEMANA 

03 de junho (sexta-feira) – das 17:00h às 01:00h– Programação das festividades na arena de shows com  

apresentações de artistas e bandas. 

• 18:30 APRESENTAÇÃO ARTISTICA LOCAL: IGOR SOARES 

• 20:30 APRESENTAÇÃO ARTISTICA LOCAL: LUCCAS FERRARI   

04 de junho (sábado) – das 17:00h às 01:00h– Programação das festividades na arena de shows com  

apresentações de artistas e bandas.  

• REALIZAÇÃO DE “FUNTOUR” COM 01 GUIA TURÍSTICO. 

• 18:30 APRESENTAÇÃO ARTISTICA LOCAL: BATMA ROCHA 

• 20:30 APRESENTAÇÃO ARTISTICA LOCAL: BITO RAMOS  

 

05 de junho (domingo) – das 17:00h às 01:00h- Programação das festividades na arena de shows com  

apresentações de artistas e bandas. 

• 18:30 APRESENTAÇÃO ARTISTICA LOCAL: WILTON (VOZ E VIOLÂO) 

• 20:30 APRESENTAÇÃO ARTISTICA LOCAL: MARQUINHOS CRUZ  

2)   SEMANA 

10 de junho (sexta-feira) – das 17:00h às 01:00h - Programação das festividades na arena de shows 

com  apresentações de artistas e bandas. 

• 19:30 APRESENTAÇÃO ARTISTICA LOCAL: TIGRÃO 

11 de junho (sábado) – das 17:00h às 01:00h - Programação das festividades na arena de shows com  

apresentações de artistas e bandas. 

• 18:30 APRESENTAÇÃO ARTISTICA LOCAL: (FORROZEIRO) 
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• 20:30 APRESENTAÇÃO ARTISTICA LOCAL: CANTOR IGOR MIRAI 

12 de junho (domingo) – das 17:00h às 01:00h - Programação das festividades na arena de shows com  

apresentações de artistas e bandas. 

• 19:30 APRESENTAÇÃO ARTISTICA LOCAL: CANTOR DANIEL SANTANA (PISEIRO)  

3)  SEMANA 

17 de junho (sexta-feira) – das 17:00h às 01:00h - Programação das festividades na arena de shows 

com  apresentações de artistas e bandas. 

• 20:00 APRESENTAÇÃO ARTISTICA LOCAL: MARCELO DUQUE 

18 de junho (sábado) – das 17:00h às 01:00h - Programação das festividades na arena de shows com  

apresentações de artistas e bandas. 

• 18:30 APRESENTAÇÃO ARTISTICA LOCAL:  CANTOR ROBSON MOTA  

• 20:30 APRESENTAÇÃO ARTISTICA LOCAL: CANTOR ISMAEL MARCIO 

19 de junho (domingo) – das 17:00h às 01:00h - Programação das festividades na arena de shows com  

apresentações de artistas e bandas. 

• 19:30 APRESENTAÇÃO ARTISTICA LOCAL: CANTOR IGOR TAVARES  

 4)  SEMANA 

24 de junho (sexta-feira) – das 17:00h às 01:00h - Programação das festividades na arena de shows 

com  apresentações de artistas e bandas. 

• 19:30 APRESENTAÇÃO ARTISTICA LOCAL: LEJOW (RAP) 

• 20:30 APRESENTAÇÃO ARTISTICA LOCAL: CAETANO MARQUES (RAP) 

 

25 de junho (sábado) – das 17:00h às 01:00h - Programação das festividades na arena de shows com  

apresentações de artistas e bandas.  
 

• REALIZAÇÃO DE “FUNTOUR” COM 01 GUIA TURÍSTICO. 

• 18:30 APRESENTAÇÃO ARTISTICA LOCAL: CANTOR VALTEVI 

• 20:30 APRESENTAÇÃO ARTISTICA LOCAL: CANTOR THIAGO HENRIQUE 

 

 

26 de junho (domingo) – Programação das 17:00h às 01:00h - Programação das festividades na arena 

de shows com  apresentações de artistas e bandas. 

• 18:30 APRESENTAÇÃO ARTISTICA LOCAL: CANTOR BIDU 

• 20:30 SHOW ARTISTA LOCAL: CANTOR THIAGO KALASANS 
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2.11 CROQUI 

 

 

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Cronograma de Execução 

Metas 
Fase / 

Etapa 
Descrição Valor 

Duração 

Início Término 

Meta 1 
1.1 

 Pré-produção, reuniões e 

contratações, alinhamento com a 

equipe de RH 

 R$ 39.900,00  27/05/2022  30/08/2022 

1.2  Serviço de  comunicação  R$ 13.244,00  27/05/2022  30/08/2022 

Meta 2 

2.1  Montagem de todas as estruturas  R$ 532.719,00  27/05/2022  03/06/2022 

2.2  Apresentação dos artistas  R$ 26.000,00  01/06/2022  26/06/2022 

2.3  Serviços de apoio R$ 78.136,80  01/06/2022  26/06/2022 
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4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Cronograma de Desembolso 

Meta Etapa/Fase Especificação Mês Valor 

Meta 1 

1.1  Desembolso Maio/2022  R$ 39.900,00 

1.2  Desembolso Maio/2022  R$ 13.244,00 

Meta 2 

2.1  Desembolso Maio/2022  R$ 532.719,00 

2.2  Desembolso Junho/2022  R$ 26.000,00 

2.3  Desembolso Junho/2022 R$ 78.136,80 

PARCELA 1 MAIO/2022 R$ 585.863,00 

PARCELA 2 JUNHO/2022 R$ 104.136,80 

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

5.1 Planilha de FOMENTO 

PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

Item Descrição 
Unidade 

de Medida 
Quantidad

e 
Valor Unitário Valor Total 

META 1 - Gestão, recursos humanos e serviços de apoio para desenvolvimento das ações de todas as fazes do Projeto Rota do 
Turismo Brazlândia 89 anos 

Etapa 1.1 - Recursos Humanos de Produção e Gestão de todo o Projeto 

1.1.1 

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

SEMANA 6 R$ 1.230,00 R$ 7.380,00 

1.1.2 
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - Responsável direcionamento 
do projeto e acompanhamento burocrático. (carga horária média de 20 
horas a 30 horas semanais) 

SEMANA 6 R$ 1.000,00 R$ 6.000,00 

1.1.3 

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

SEMANA 6 R$ 1.560,00 R$ 9.360,00 
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1.1.4 

COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO - Profissional responsável por 
coordenar a produção do projeto, em sintonia com a produção 
executiva, é quem acompanha a logística da montagem das 
estruturas, de som, luz, palcos, galpões e LEDs, e coordena todos os 
prestadores de serviços e fornecedores, além de alinhar os horários 
com os mesmos. (carga horária média de 20 horas a 30 horas 
semanais) 

SEMANA 6 R$ 1.560,00 R$ 9.360,00 

1.1.5 

PRODUÇÃO EXECUTIVA - Prestação de serviços de profissional 
qualificado, com experiência comprovada em produção cultural/de 
eventos, para atuar como responsável por todas as partes 
organizacionais e todas as etapas relacionadas ao evento, desde o 
planejamento à prestação de contas, passando pela montagem e 
execução do evento. Deve ter conhecimento sobre infraestrutura de 
eventos de pequeno, médio e grande portes, sobre estruturas 
necessárias, sobre organização de fornecedores, funcionários e 
voluntários; sobre elaboração e controle de cronogramas; dinâmica de 
trabalho em bastidores; quadro de equipes de apoios, de técnicos e 
artísticas; monitoramento de todas as atividades envolvidas na pré e 
produção. (carga horária média de 20 horas a 30 horas semanais) 

SEMANA 6 R$ 1.300,00 R$ 7.800,00 

SUB-TOTAL >>>>> R$ 39.900,00 

Etapa 1.2 - Serviço de Comunicação Projeto Brazlândia na Rota do Turismo 89 anos 

Item Descrição 
Unidade 

de Medida 
Quantidad

e 
Valor Unitário Valor Total 

1.2.1 

REGISTRO FOTOGRAFO (COM EDIÇÃO) - Profissional capacitado 
com equipamento digital profissional reflex, mínimo de 8,5 megapixels. 
O fotógrafo deverá realizar cobertura fotográfica com qualidade 
jornalística editada e tratada, imagens de montagem e desmontagens 
de estruturas para prestação de contas do evento, devendo ser 
entregue em material digital. Material deverá ser entregue organizado 
em mídia. Indicação de profissional sujeita à aprovação da contratante. 

DIÁRIA 12 R$ 300,00 R$ 3.600,00 

1.2.2 

BANNER - Confecção e instalação de banner em lona de PVC, 380g, 
impressão digital e alta qualidade de acabamento gráfico, até 4/0 
cores, com acabamento em com ilhós em todos os lados da peça com 
espaçamento a cada 10 cm; com instalação. 

METROS 
QUADRAD

O 
80 R$ 34,30 R$ 2.744,00 

1.2.3 

CAMISETAS, Confecção, Descrição: Camiseta malha fio 30, 4/0 
cores, nos tamanhos P/M/G/GG/XXG e baby look G, gola em viés, 
meia manga, gravação frente e verso conforme arte a ser oferecida 
pela Coordenação do evento, cor a escolher. 

UNIDADE 200 R$ 34,50 R$ 6.900,00 

SUB-TOTAL >>>>> R$ 13.244,00 

META 2 - Montagem das estruturas e realização do Projeto Rota do Turismo Brazlândia 89 anos 

Etapa 2.1 - Locação de equipamentos e Estrutura especializada 

Item Descrição 
Unidade 

de Medida 
Quantidad

e 
Valor Unitário Valor Total 

2.1.1 

PALCO DUAS ÁGUAS – (12x8) com Cobertura - Palco medindo 
11,20 x 8,80 com altura do piso regulável de 0,50cm até 2,00 metros 
de altura, confeccionado em estrutura tubular industrial do tipo aço 
carbono (liga 6013), revestido em compensado multi laminado, 
fenólico, de 20mm de espessura, fixado ao palco por parafuso e porca, 
sem ressalto. Acabamento do palco em saia de TNT preto e pintura do 
piso em tinta PVA/similar preta. Toda estrutura de palco recebe guarda 
corpo de proteção nas laterais e no fundo em grade metálica com 
altura de 1,10 e espaçamento entre tubos de 0,11cm conforme 
exigências técnicas do CBMDF e Defesa Civil, o palco deverá ter 
escada de acesso em material antiderrapante com largura mínima de 
1,20m.Estruturas complementares como Housemix de PA medindo 
4,40x4,80 com cobertura medindo 4x4 modelo uma água montada 
através de torres do P30 fabricado em alumínio e Housemix de 
monitor medindo 4,40x4,80 com cobertura medindo 4x4 modelo uma 
água montada através de torres do P30 fabricado em alumínio. O 
palco recebe torres laterais para P.A/Fly. A estrutura deverá ser 
composta por rampa suspensa (estilo ponte), com piso antiderrapante, 
medindo aproximadamente 10 mts de comprimento x 2,00mts de 
largura x 2,00 de altura, ligando o palco às tendas 
backstage/camarins, com guarda corpo, acessibilidade e totalmente 
coberta (estilo túnel) para proteção contra chuva. A estrutura deverá 

DIÁRIA 12 R$ 5.376,00 R$ 64.512,00 
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ter ART devidamente registrada junto ao CREA-DF e memorial 
descritivo. Sendo 01 palco por 12 diárias 

2.1.2 

TENDAS MED 10X10 - Tenda tipo piramidal com armação em ferro 
tubular galvanizado e revestida em lona de PVC Branca anti-chama, 
altura mínima de 2 metros e máxima de 6 metros de seus pés de 
sustentação, estaqueadas com cabos de aço e estacas arredondadas. 
OBS: A estrutura da tenda (Ferragens e lona) não poderá conter 
ferrugens, avarias, rasgos, buracos e sujeira.06 UN X 12 DIAS DE 
EVENTO 

DIÁRIA 72 R$ 600,00 R$ 43.200,00 

2.1.3 

TENDAS MED 6X6 - Tenda tipo piramidal com armação em ferro 
tubular galvanizado e revestida em lona de PVC Branca anti-chama, 
altura mínima de 2 metros e máxima de 6 metros de seus pés de 
sustentação, estaqueadas com cabos de aço e estacas arredondadas. 
OBS: A estrutura da tenda (Ferragens e lona) não poderá conter 
ferrugens, avarias, rasgos, buracos e sujeira.06 UN X 12 DIAS DE 
EVENTO 

DIÁRIA 72 R$ 350,00 R$ 25.200,00 

2.1.4 

ATERRAMENTO TENDA PIRAMIDAL: Serviço de fornecimento e 
instalação de serviço de aterramento para tenda 10x10 em 
atendimento a NBR 5410, NBR 5419 e NR 10. Compreende serviço de 
instalação elétrica o sistema de aterramento em linha para proteção 
contra falha de isolação elétrica e descargas atmosféricas com 
fornecimento dos seguintes materiais: 01 (uma) “haste de aterramento 
5/8” x 3m tipo copel, 03 (três) metros cordoalha de cobre nu na bitola 
de 16 mm², 01 (um) conector de compressão em latão ou cobre, 01 
(uma) química a base de gel para mistura com a terra.  

SERVIÇO 12 R$ 150,00 R$ 1.800,00 

2.1.5 

ALAMBRADOS – Fornecimento de locação e serviços de Montagem, 
manutenção e desmontagem de Alambrado Disciplinador de público - 
Estrutura de grade, em módulo de 2,00 x 1,00, do tipo grade metálica 
tubular, fixados ao solo por pés tubulares com altura de 1,20m de 
altura, fixação com abraçadeira de nylon, com acabamento em pintura 
metalizada na cor alumínio ou zincada. Sendo 150 metros linear para 
atender 12 diárias, total de 1800 metros linear 

METRO 
LINEAR 

1800 R$ 5,00 R$ 9.000,00 

2.1.6 

FECHAMENTO CEGO - Fornecimento de locação e serviços de 
Montagem, manutenção e desmontagem de Fechamento de área – 
composição: estrutura de painéis metálicos formados em quadros de 
tubo retangular 50x30#18, revestidos em chapa de aço modelo GR4 
#18, medindo 2,20m de comprimento e 2,40m de altura, fixada ao solo 
por ponteiras metálicas e sustentada por braços tubulares travados 
com pinos metálicos de aço. Estrutura pintada em tinta do tipo esmalte 
sintético na cor alumínio ou zincada. Sendo 500 metros linear para 
atender 12 diárias, total de 6000 metros linear 

METRO 
LINEAR 

6000 R$ 9,50 R$ 57.000,00 

2.1.7 

BOX TRUSS Q30 – Fornecimento de locação e serviços de 
Montagem, manutenção e desmontagem de pórticos – composição: 
Estrutura Treliça em Alumínio Box Truss Q30 com cubos e sapatas – 
destinado a montagem de pórticos para fixação de sistema de 
sonorização, Torres de Daley, Postos de Observação da PM e Porta 
Banner, etc. Sendo 140 metros linear para atender 12 diárias, total 
de 1680 metros linear 

METRO 
LINEAR 

1680 R$ 20,00 R$ 33.600,00 

2.1.8 

LOCAÇÃO CAMARIM MEDINDO 25M²: composto de piso elevado 
em madeira, com carpete, paredes com painéis ts dupla face branco 
com 4mm de espessura, emoldurados com perfis octogonais, 
cobertura em pergolado de alumínio anodizado, testeira na parte 
frontal do estande para aplicação de vinil adesivo, instalação elétrica 
com lâmpadas de 100 watts, arandela e interruptor em quantidades 
suficientes, instalação hidráulica com pia tamanho médio e 
saboneteira e porta papel toalha abastecidos, continuação : frigobar, ar 
condicionado, sofá de 2 e 3 lugares, mesa de centro com arranjo de 
flores, bancada iluminada com espelho e cabideiro do tipo arara; 
Sendo 3 camarins por 12 diárias, total de 36 diárias. 

DIÁRIA 36 R$ 865,00 R$ 31.140,00 
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2.1.9 

SISTEMA DE SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE SISTEMA DE P.A. 01 
Mix Console Digital com no mínimo 48 canais para P.A 16 Caixas para 
subgraves (32 falantes, 18 polegadas com 800W RMS cada); 16 
Caixas vias médio grave e médio agudo (1.000W RMS cada);  
Amplificadores compatíveis com o sistema de PA; 01 Processador 
digital 01 Multicabo com no mínimo 48 vias (60mts); 01 Aparelhos de 
CD Player; MONITOR 01 Mixing Console Digital com no mínimo 48 
canais contendo o mínimo de 08 subgrupos, 24 vias auxiliares máster 
LR, 04 bandas de equalização mais 01 paramétrico com ponto de 
INSERT em todos os canais;  10 Monitores tipo Spot passivo/ativo 
com 800W RMS cada; Amplificadores compatível com o sistema de 
monitores;  01 sistema de SideFill contendo 02 Caixas para subgraves 
(04 falantes, 18 polegadas com 800W RMS cada);02 Caixas vias 
médio grave e médio agudo (1.000W RMS cada); 01 Processador 
digital 01 multicabo com splitterconsert 48 com 04 sub snake com 
multipinos ou similar; BACK LINE 01 bateria completa Pearl, Yamaha, 
Tama, Premier ou similar; 01 kit de microfones para bateria 01 
amplificador para baixo GK 800 RB, Ampeg ou similar; 01 amplificador 
para guitarra (fender twinreverbtwin, marshall, jazz chorus ou similar); 
16 microfones (shure SM 58 ou similar); 04 microfones sem fio UHF; 
24 pedestais modelo Boom; 12 direct box; 04 sub Snake com 
multipinos; 01 kit de microfones para percussão com no mínimo 08 
microfones (shure ou similar) Manpower trifasico de 125 ampères por 
fase, regulador de tensão, voltímetro, amperímetro e transformador 
isolador de 5.000 watts para alimentação em 110 volts; 02 Operadores 
técnicos e 01 Auxiliar técnico. Sendo 01sistema de sonorização por 
12 diárias 

DIÁRIA 12 R$ 4.250,00 R$ 51.000,00 

2.1.10 

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE - 02 Consoles de 
iluminação de 2048 canais sendo 1 de standby (Avolitespearl 2010, 
Avolitestigertouch, grandMApcwing ou similar); Rack de dimmer com 
64 canais de 4000 watts; 48 canais de pro power; 16 refletores de led 
de 5 watts; 08 elipsoidais de 36 graus; 12 lâmpadas par 64 foco 2 ou 
5; 04 stroboatomic 3000; 02 máquinas de fumaça de 3000 watts;  02 
ventiladores; 01 canhões seguidores de 1200 com 1 operador da 
locadora e um da produção do vento e/ou banda; 2 Movingsbeams; 04 
refletores mini brutt  de  06  lâmpadas;  Equipe  de  Montadores:01 
técnico e 04 auxiliares. Sendo 01 sistema por 12 diárias 

DIÁRIA 12 R$ 3.900,00 R$ 46.800,00 

2.1.11 

BANHEIRO QUÍMICO PORTÁTIL MODELO STANDARD - 
Fornecimento de locação e serviços de Banheiro químico portátil, em 
polipropileno ou material similar, com teto translúcido, tubo de suspiro 
de 3” do tipo chaminé, com caixa de dejeto com capacidade para 220 
lts, com porta objeto, porta papel higiênico, mictório, assento sanitário 
com tampa. Piso fabricado em madeira emborrachada e/ou revestido 
em fibra de vidro, do tipo antiderrapante. Paredes laterais e fundo com 
ventilação. Banheiro contendo adesivo identificador de masculino e/ou 
feminino, fechadura da porta do tipo rolete com identificação de 
livre/ocupado. O banheiro deverá ter as dimensões de 1,22m x 1,16m 
x 2,30m. Porta com sistema de mola para fechamento automático 
quando não está em uso. Sendo 20 banheiros por 12 diárias total 
de 240 diárias 

DIÁRIA 240 R$ 150,00 R$ 36.000,00 

2.1.12 

BANHEIRO QUÍMICO PORTÁTIL PARA PORTADORES DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS - Fornecimento de locação e serviços 
de Banheiro químico portátil, em polipropileno ou material similar, com 
as seguintes especificações: Descrição do banheiro/Componentes 
cabine Tanque de contenção de dejetos Piso e corrimão em polietileno 
rotomoldado; Laterais; Porta; Batente; Papeleira; Assento; Tampa de 
Assento; Teto; Cano de respiro; Chapéu do Teto e Painel da Porta em 
polietileno termo formado Especificações Técnicas Altura: 2200mm; 
Largura:1100mm; Comprimento:1800mm; Altura do assento: 460 mm; 
Volume do Tanque: 280 Litros; Peso: 102 Kg Informações Gerais 
Banheiro compacto, com piso e rampa de acesso apropriado para 
cadeirantes; Proporciona ao cadeirante total segurança praticidade de 
acesso; Barras laterais compõem a segurança ao usuário; Conforto, 
comodidade e segurança para as pessoas que requerem cuidados 
especiais em banheiros portáteis; Nenhum ponto de retenção; Fácil 
abertura da porta; Acesso fácil e seguro para a cadeira de rodas. 
Sendo 04 banheiros por 12 diarias total de 48 diárias 

DIÁRIA 48 R$ 164,00 R$ 7.872,00 

2.1.13 

GRUPO GERADOR SINGULAR DE 180 KVA, Com potência máxima 
em regime de trabalho de 180 KVA ́s - com combustível, operador e 
cabos elétricos para ligação até 50 mt do local do evento, período de 
funcionamento de no máximo 12h. - Nota: Unidade de medida (Diária 
de 12h)..Sendo 1 gerador por 12 dias de evento total de 12 diárias 

DIÁRIA 12 R$ 1.680,00 R$ 20.160,00 
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2.1.14 

PAINÉIS DE LED PARA USO EM AMBIENTES EXTERNOS – com 
equipamento para transmissão simultânea com no mínimo duas 
câmeras - Características dos painéis OUTDOOR: Painéis de LED 
P05 modular com gabinetes slim fabricados em liga de alumínio e com 
peso inferior a 18 Kg/gabinete, placas com medidas de 0,768x0,768 – 
fator de proteção : IP65 Frontal e Traseiro. –painéis tipo SMD (3 em 1) 
ou RGB, com resolução (dotpitch) entre 2.6mm e 9mm real, taxa de 
refresh rate de no máximo 2500 Hz, temperatura de cor entre 5.000°K 
9.000°K, ângulo de visão mínimo de 140° graus e brilho de 6.000 
cd/m², painéis dotados de sistema de hanging (sustentação) 
compostos de bumper e hastes verticais em alumínio com resistência 
mecânica à tração de no mínimo 260 Mpa, com encaixes macho e 
fêmea compartilhado em linhas verticais, com capacidade de sustentar 
em cada apoio até 500 kgf.Equipe de Montagem e Operação – 01 
Técnico de montagem Sênior; 0 Assistente de Montagem. Serão 45 
m² por dia de evento, total 540 m². 

METRO 
QUADRAD

O 
540 R$ 195,25 R$ 105.435,00 

SUBTOTAL>>>>> R$ 532.719,00 

Etapa 2.2 - Serviço Artísticos 

Item Descrição 
Unidade 

de Medida 
Quantidad

e 
Valor Unitário Valor Total 

2.2.1 
CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS - contratação de artista popular para 
animação do Projeto. CANTOR IGOR SOARES 

CACHE 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 

2.2.2 
CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS - contratação de artista popular para 
animação do Projeto. CANTOR LUCAS FERRARI 

CACHE 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 

2.2.3 
CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS - contratação de artista popular para 
animação do Projeto. CANTOR BATMA ROCHA 

CACHE 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 

2.2.4 
CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS - contratação de artista popular para 
animação do Projeto. CANTOR WILTON (VOZ E VIOLAO) 

CACHE 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 

2.2.5 
CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS - contratação de artista popular para 
animação do Projeto. CANTOR TIGRAO 

CACHE 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 

2.2.6 
CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS - contratação de artista popular para 
animação do Projeto. CANTOR FORROZEIRO 

CACHE 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 

2.2.7 
CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS - contratação de artista popular para 
animação do Projeto. CANTOR MARCELO DUQUE 

CACHE 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 

2.2.8 
CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS - contratação de artista popular para 
animação do Projeto. CANTOR ROBSON MOTA 

CACHE 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 

2.2.9 
CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS - contratação de artista popular para 
animação do Projeto. CANTOR ISMAEL MARCIO 

CACHE 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 

2.2.10 
CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS - contratação de artista popular para 
animação do Projeto. CANTOR LEJOW  

CACHE 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 

2.2.11 
CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS - contratação de artista popular para 
animação do Projeto. CANTOR CAETANO MARQUES 

CACHE 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 

2.2.12 
CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS - contratação de artista popular para 
animação do Projeto. CANTOR VALTEVI 

CACHE 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 

2.2.13 
ARTISTA/BANDA REGIONAL - Contratação de artista/banda para 
apresentação na programação musical em formato acústico para se 
apresentar no evento  CANTOR BITO RAMOS 

CACHE 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 

2.2.14 
ARTISTA/BANDA REGIONAL - Contratação de artista/banda para 
apresentação na programação musical em formato acústico para se 
apresentar no evento  CANTOR MARQUINHOS CRUZ 

CACHE 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 

2.2.15 
ARTISTA/BANDA REGIONAL - Contratação de artista/banda para 
apresentação na programação musical em formato acústico para se 
apresentar no evento  CANTOR IGOR MIRAI 

CACHE 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 

2.2.16 
ARTISTA/BANDA REGIONAL - Contratação de artista/banda para 
apresentação na programação musical em formato acústico para se 
apresentar no evento  CANTOR DANIEL SANTANA  

CACHE 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 

2.2.17 
ARTISTA/BANDA REGIONAL - Contratação de artista/banda para 
apresentação na programação musical em formato acústico para se 
apresentar no evento  CANTOR IGOR TAVARES 

CACHE 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 

2.2.18 
ARTISTA/BANDA REGIONAL - Contratação de artista/banda para 
apresentação na programação musical em formato acústico para se 
apresentar no evento  CANTOR THIAGO HENRIQUE 

CACHE 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 

2.2.19 
ARTISTA/BANDA REGIONAL - Contratação de artista/banda para 
apresentação na programação musical em formato acústico para se 
apresentar no evento  CANTOR BIDU 

CACHE 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 

SUBTOTAL>>>>> R$ 26.000,00 

Etapa 2.3 - Serviço de Apoio 
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Item Descrição 
Unidade 

de Medida 
Quantidad

e 
Valor Unitário Valor Total 

2.3.1 

SEGURANÇA DE SHOW - Fornecimento de locação e serviços de 
prestação de serviços de mão de obra de Segurança Desarmada, para 
atuar como segurança de show em área específica de eventos, 
uniformizado com camiseta e identificação da empresa, com carga 
horária de 12h, Com registro na Secretaria de Segurança Pública ou 
Órgão equivalente, conforme previsto no art. 14 c/c art. 20 da Lei nº 
Lei Nº 7.102, de 20 de Junho de 1983. Sendo 10 profissionais por 12 
dias de evento total de 120 diarias 

DIÁRIA 120 R$ 190,00 R$ 22.800,00 

2.3.2 

SEGURANÇA PATRIMONIAL (DIURNO/NOTURNO) - Fornecimento 
de locação e serviços de prestação de serviços de mão de obra de 
Segurança Patrimonial, para atuar como guarda patrimonial em área 
específica do evento, uniformizado com camiseta e identificação da 
empresa, com carga horária de 12h, Com registro na Secretaria de 
Segurança Pública ou Órgão equivalente, conforme previsto no art. 14 
c/c art. 20 da Lei nº Lei Nº 7.102, de 20 de Junho de 1983. Sendo 2 
profissionais por 12 dias de evento total de 24 diárias 

DIÁRIA 24 R$ 190,00 R$ 4.560,00 

2.3.3 

AUXILIAR DE LIMPEZA. Apoio para serviços gerais Pessoa 
uniformizada capacitada para realização do serviço de limpeza 
incluído (panos de chão, aspirador, vassouras, baldes, papel higiênico, 
sabonete cremoso, papel toalha, álcool em gel, desinfetante para as 
mãos, protetor de assento descartável, sacos de lixo, e demais 
produtos necessários à conservação do ambiente). Sendo 4 
profissionais por 12 dias de evento total de 48 diárias 

DIÁRIA 48 R$ 145,00 R$ 6.960,00 

2.3.4 
STAFFS - profissionais que vão atuar no apoio e organização do 
evento  . Sendo 4 profissionais (diárias) por 12 dias de evento. 

DIÁRIA 48 R$ 173,35 R$ 8.320,80 

2.3.5 

AMBULÂNCIA AVANÇADA TIPO D (UTI - MÓVEL) – (AMBULÂNCIA 
DE PRIMEIROS SOCORROS): Serviços de empresa especializada 
para plantão de primeiros socorros, compreendendo: 01 (uma) 
ambulância UTI com motorista estacionada permanentemente no local 
do evento, com 01 Médico Clínico Geral, 01 Enfermeira de nível 
superior, 01 técnico de enfermagem. A Empresa vencedora da 
Licitação deverá apresentar a Licença Sanitária emitida pela Vigilância 
Sanitária do Distrito Federal conforme o Artigo 118 Parágrafo 2º da  
Lei  Nº  5.321  de  06 de março de 2014. A Carga Horária de trabalho 
será de 08 horas. Sendo 1 ambulância por 12 dias de evento total 
de 12 diárias 

DIÁRIA 12 R$ 1.854,00 R$ 22.248,00 

2.3.6 

BRIGADISTAS DE EMERGÊNCIA DE PRIMEIROS SOCORROS – 
Fornecimento de locação e serviços de prestação de serviços de mão 
de obra de socorrista/brigadista – serviço de brigada anti pânico para 
atuar em primeiros socorros em linha de show, uniformizado com 
carga horária de 12h, de acordo com a portaria n° 016 - CBMDF, de 28 
de fevereiro de 2011. Sendo 6 profissionais por 12 dias de evento 
total de 72 diárias 

DIÁRIA 72 R$ 184,00 R$ 13.248,00 

SUBTOTAL>>>>> R$ 78.136,80 

TOTAL TERMO DE FOMENTO R$ 689.999,80 
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5.3 Previsão de Receitas 

PREVISÃO DE RECEITAS 

QTD. Nome Receitas 

1  Emenda parlamentar Deputado Iolando Almeida   R$ 690.000,00 

2     

Total R$ 690.000,00 

  

 

 

 

6. DECLARAÇÕES 

6.1 Declaração Unificada 

 DECLARAÇÃO UNIFICADA 

Eu, EDUARDO NASCIMENTO CAMPOS, inscrito no RG sob o nº 809.795/SSP-DF e CPF nº 484.075.181-15, 
na qualidade de presidente da ASSOCIAÇÃO CRESCE, CNPJ: 08.466.173/0001-01, 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; 
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5. ( X  ) A referida entidade não celebrou convênios anteriores com o Governo Federal referentes ao 
projeto; 

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

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

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

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

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

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

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

   

Brasília/DF, 16 de maio de 2022 

 

 

 

Eduardo Nascimento Campos 

Presidente 

CRA-DF: Nº 03-03270 

 

 



 

QS 304 CONJUNTO 3 LOTE 01 
BRASÍLIA (DF) – CEP: 72.306-503 – CNPJ: 08.466.173/0001-01 
E-MAIL: associacrescedf @gmail.com – Tels.: (61) 9967-4458  

 

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, 16 de maio de 2022. 

 

 

 

     Eduardo Nascimento Campos 

Presidente 

CRA-DF: Nº 03-03270 
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6.3. DECLARAÇÃO 

Na qualidade de Presidente da OSC, declaramos, para fins de aprovação junto à Secretaria de Estado do 
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, 16/05/2022 

  

  

Eduardo Nascimento Campos 

  

7. APROVAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO(A) / SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A) 

  

Aprovo o presente Plano de Trabalho 

  

Brasília-DF,_____/_____/2022 

  

_______________________________ 

   ASSINATURA 

  


