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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 
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1.1 DADOS DO PROJETO 

Título do Projeto:ARENA NOIVAS  

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

Local de realização: Opera Hall 

Período de Execução:31/05/2022 a 30/07/2022 Início 31/05/2022 Término:30/07/2022 

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

Valor Total Projeto: 250.000,00 

Previsão de Atendimento: 

Previsão de público direto: 50 

Previsão de Beneficiários direto e indireto: 3.050 

  

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 Edição do InnovaSummit 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. 

Termo de Fomento Celebrado: 

INOVA SUMMIT (2021-2022) Termo de Fomento Nº42/2011 SETUR – Realização da segunda edição da 

conferência Inova Summit no Centro de Convenções Ulysses Guimarães no período de 21 a 23 de junho 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. 

NOVA SUMMIT (2022) CONTRATO DE PATROCÍNIO CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA 

DO DISTRITO FEDERAL Realização da segunda edição da conferência Inova Summit no Centro de Convenções 

Ulysses Guimarães no período de 21 a 23 de junho de 2022 

ARENA NOIVAS (2022), TERMO DE FOMENTO Nº 4/2022 SDE-Realização de  um evento para promover 

toda a cadeia de casamentos oferecendo espaços de exposição de produtos e serviços das áreas de ornamentação 
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e gastronômica, desfiles e shows, a ser realizado no Opera Hall, espaço de eventos localizado à beira do Lago 

Paranoá, entre os dias 1 a 3 de junho de 2022, das 14h às 22h. 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Realizar o ARENA NOIVAS com intuito de promover a qualificação do Setor de  Eventos Sociais do DF. 

 

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

Fomentar o turismo de eventos do Distrito Federal oportunizando a qualificação do ‘Trade de Eventos Sociais” 

participando de oficinas e palestras bem como demonstrar os seus produtos e serviços através de exposição. 

Destacamos a participação de fornecedores nas áreas de artesanato, gastronomia, agências de viagens e hotelaria. 

O evento atrairá a presença de pessoas de outros Estados, em especial da região Centro Oeste, movimentando a 

rede hoteleira bem como comércio local.  

O turismo de eventos vem crescendo cada dia após a retomada das atividades, pós pandemia, este segmento que 

representa uma participação de 4,32% do PIB nacional, movimentando aproximadamente R$ 1 trilhão em quase 

600 mil eventos realizados anualmente e o setor emprega  mais de 2 milhões de pessoas por ano.  

TURISMO DE EVENTOS 

O Turismo de eventos é entendido como o deslocamento de pessoas com interesse em participar de eventos 

focados no enriquecimento técnico, cientifico ou profissional, cultural incluindo ainda o consumo e 

entretenimento.  

O turista deste segmento caracteriza-se pela sua efetiva presença como ouvinte, “participante” ou palestrante em 

congressos, convenções, assembleias, simpósios, seminários, reuniões, ciclos, sínodos, concílios, feiras, festivais, 

encontros culturais entre outras tipologias de evento 

O Projeto visa gerar Business para os prestadores de serviços do segmento do mercado de eventos do Distrito 

Federal, através das palestras, espaços de exposições, apresentações artísticas e demais.   

A expectativa do evento é a participação de aproximadamente 200 empresas na exposição, palestras e oficinas. 

Entre contratação direta e indireta o evento deve gerar mais de 400 empregos através da contratação de 

fornecedores e prestadores de serviço que serão envolvidos na produção, gestão e execução do projeto. 

2.2 JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

A secretaria de Turismo do DF hoje é responsável pela Cadastur , programa que certifica as empresas que atuam 

no mercado de eventos,  a qual também foi a  responsável por trazer para o DF o FUNGETUR-Fundo Geral do 

Turismo, proporcionando apoio financeiro  as empresa em crise decorrentes da pandemia. Diante do novo cenário 

que vivemos pós pandemia, e na necessidade de adaptarmos ao novo normal, o Arena Noivas vem como um 

instrumento para somar junto ao setor de eventos sociais através da realização de oficinas e palestras e exposições 

de produtos e serviços.  

O número de casamentos realizados no Distrito Federal teve um aumento de 44,6% entre janeiro e outubro de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Conven%C3%A7%C3%B5es
https://pt.wikipedia.org/wiki/Assembleias
https://pt.wikipedia.org/wiki/Simp%C3%B3sios
https://pt.wikipedia.org/wiki/Semin%C3%A1rios
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclos
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADnodos
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Conc%C3%ADlios&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Feiras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Festival
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2020 onde houve um registro de 17.292 matrimônios,sendo que  no mesmo período em 2020 foram 

11.953.Diante desse  crescimento,  o Arena Noivas ao proporcionar essa capacitação ao Trade , vem fortalecer e 

garantir melhora na qualidade da entrega dos serviços e produtos a serem comercializados . Não podemos deixar 

de ressaltar que a realização de um casamento além de envolver toda rede de fornecedores de eventos, 

proporciona a movimentação de toda cadeia turística, uma vez que os convidados e familiares de outros estados 

acabam se hospedando e usufruindo de todo comercio local da nossa cidade.  

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 II e III do art. 4º, a saber: 

(...) 

II – na área estratégica de desenvolvimento de produtos e serviços: 

a) desenvolver e ampliar a oferta turística, visando à sua identificação, 

estruturação e diversificação; 

b) dinamizar a oferta turística disponibilizada pelo Poder Público e pela 

iniciativa privada, visando a uma maior 

competitividade nos mercados prioritários; 

c) fomentar a qualificação dos equipamentos e atrativos turísticos, por 

meio de ações que visem à normatização 

do setor turístico, à certificação de produtos e serviços, à educação para o 

turismo e à qualificação profissional; 

d) consolidar a imagem do destino e a diversificação dos produtos 

turísticos; 

III – na área estratégica de promoção e apoio à comercialização: 

a) promover os destinos turísticos do Distrito Federal e entorno, a partir 

de produtos e serviços nos mercados 

nacionais e internacionais, por meio de ações de divulgação e 

comercialização; 

b) apoiar a comercialização de produtos e serviços em eventos de 

promoção e geradores de fluxo turístico; 

c)  priorizar  ações  voltadas  preferencialmente  para  os  segmentos-

âncora  de  turismo  de  eventos  e  negócios, 

arquitetônico e cívico; 

d) captar e apoiar a captação de eventos nacionais e internacionais, 

geradores de fluxo turístico para os destinos 

do Distrito Federal e entorno. 

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 
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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 

O número de casamentos realizados no Distrito Federal conforme registros em cartórios apontam um crescimento 

de 44,6% entre janeiro e outubro de 2021 em comparação com o mesmo período do ano passado. Nos 10 

primeiros meses deste ano, foram realizadas 17.292 celebrações civis, frente a 11.953 matrimônios realizados no 

ano passado, onde destacamos os casamentos homoafetivos que aumentaram 52% em relação ao ano anterior, 

pulando de 253 celebrações em 2020 para 385 em 2021. 

Os dados são dos cartórios brasilienses e constam no Portal da Transparência do Registro Civil. 

 

2.4 ORIGEM DO ORÇAMENTO PARA A DESPESA 

Emenda - 00448.01 Deputada Jaqueline Silva  

Programa de Trabalho: 27.392.6219.9075.0247 

Natureza: 335041 

 

2.5 OBJETIVOS 

Fomentar o turismo de eventos do Distrito Federal oportunizando a qualificação do ‘Trade de Eventos Sociais” 

participando de oficinas e palestras bem como demonstrar os seus produtos e serviços através de exposição. 

Destacamos a participação de fornecedores nas áreas de artesanato, gastronomia, agências de viagens e hotelaria. 

O evento atraíra presença de pessoas de outros estados brasileiros em especial da região Centro Oeste, 

movimentando a rede hoteleira bem como comercio local.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

● Qualificar o trade de eventos;  

● Reunir e proporcionar o Networking entre os fornecedores;  

● Fortalecer o segmento do turismo de eventos sociais;  

https://transparencia.registrocivil.org.br/inicio
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2.6 METAS 

2.6.1 METAS QUANTITATIVAS 

● Qualificar 200 empresas; 

● Conceder espaço para exposição de serviços e produtos de aproximadamente 200 empresas; 

● Realizar apresentação de 05 bandas locais;  

● Realizar 08 desfiles empresas de modas; 

 

  

2.6.2 METAS QUALITATIVAS 

● Realizar capacitação para o trade de eventos para melhor acesso ao mercado de eventos, será abordado 

temas como: marketing digital, inovação de produtos, networking qualificado através de oficinas e 

palestras.  

● Proporcionar Business a economia local através da exposição de produtos e serviços do segmento;  

● Divulgar os artistas locais  

● Divulgar os serviços de vestuário de casamento. 

 

2.7 INDICADORES DE MONITORAMENTO 

 

ETAPAS Indicadores de Monitoramento 
Parâmetro(s) para aferição de 

cumprimento 

Qualificar aproximadamente 

200 empresas  
 Oficinas e palestras  Lista de Presença e fotos  

Conceder espaço para 

Exposição de serviços e 

produtos de aproximadamente 

200 empresas 

Espaço para Exposição de 

produtos e Serviços.  
 Fotos  

Realizar Apresentação de 05 

atrações de bandas locais 
Shows  Fotos  

Realizar 08 desfiles de 

empresas de modas;  

 

Serão realizados 4 desfiles por dia, 

sendo: 

• Uma empresa de vestidos de 

noiva 

• Uma empresa de roupas 

Fotos  
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masculinas 

• Uma empresa de roupas infantis 

(damas e pajens) 

• Uma empresa de roupas sociais 

(madrinhas, padrinhos, mães e pais 

dos noivos) 

  

2.8 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS 

METAS A ELES ATRELADAS 

Realizar o Arena Noivas no período de 01 a 03 de junho de 2022 no OPERA HALL SHTN Trecho 2 Asa Norte 

Brasília. Serão contratados fornecedores e prestadores de serviço com capacidade técnica para a realização das 

atividades do evento.  

Pré-produção:  

2. Composição da equipe inicial de produção e comunicação; 

3. Contratação de prestadores de serviço; 

4. Reuniões com as equipes de trabalho e organização das atividades; 

5. Elaboração e desenvolvimento da comunicação do projeto; 

 

Produção:  

● Montagem e desmontagem da estrutura; 

● Realização de qualificação do trade 

● Exposição dos produtos e serviços oferecidos ao evento casamento;  

● Realização do Desfile;  

● Realização de Show. 

 

Pós-Produção: 

6. Finalização dos Pagamentos; 

7. Elaboração dos relatórios de execução e relatórios financeiros, bem como recebimento do clipping de 

imprensa; 

 

 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

  

1 de junho de 2022 – quarta-feira 
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16h30 - Abertura para fornecedores 

17h30–Apresentação de pesquisa do setor  

18h15–Palestra- Networking Empresarial Qualificado 

19h30–Abertura para empresas e convidados 

22h - Encerramento do dia 

 

2 de junho de 2022 – quinta-feira 

14h - Abertura empresas  

15h –Oficina- Posicionamento digital 

17h - Abertura para público em geral 

17h às 22h - Ações just in time nos espaços temáticos 

18h00 as 22h00 - Desfile e show no palco central 

22h00 - Encerramento do dia 

 

3 de junho de 2022 – quinta-feira 

14h - Abertura empresas  

15h –Oficina de Arranjos e buquês no atual contexto do mercado de flores 

17h - Abertura para público em geral 

17h às 22h - Ações just in time nos espaços temáticos 

18h00 as 22h00 - Desfile e show no palco central 

22h00 - Encerramento do dia 

MÉTODOS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

O objetivo é medir a satisfação dos usuários. Será feita pesquisa de satisfação para o feedback referente a tudo do 

evento, da infraestrutura ao conteúdo.  
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2.9 RESULTADOS ESPERADOS 

● Atender aproximadamente 200 empresas expositoras; 

● Atender aproximadamente de 200 empresas nas oficinas e palestras; 

● Proporcionar a participação de 05 bandas locais; 

● Proporcionar o desfile de 08 empresa da cidade de trajes para casamento; 

● Gerar aproximadamente 400 postos de trabalho direto e indiretamente. 

 

2.10 PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO: 

● Previsão de 3.000 pessoas participando nos três dias de evento; 

● Aproximadamente 200 empresas do ramo de eventos sociais 

 

2.11 CONTRAPARTIDAS 

● Disponibilização de um stand 25m² com mobiliário (1 testeira, mesas e cadeiras, decoração, jogo de 

sofás, balcão armário e tv com 50 polegadas e suporte.) 

● Espaço para realização de palestras e oficinas de interesse da secretaria; 

● Divulgação do nome da secretaria em todas as peças de divulgação que serão produzidas e os veículos de 

comunicação do evento.  

● Marcar o perfil (@seturdf) da Secretaria de Turismo em todas as postagens nas redes sociais; 

● Gravar 1 vídeo de depoimento com público vindo de outra região administrativa e cidade; 

● Gravar 1 vídeo de depoimentos com uma pessoa de uma das bandas; 

● Pesquisa de satisfação do público; 

● Disponibilizar espaço para divulgação de vídeo institucionais nos telões do evento 

● Disponibilizar os registros fotográficos para Secretaria de Turismo. 

 

 

 

 

212 CROQUI DO EVENTO (se houver) 
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3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

Cronograma de Execução 

Metas 
Fase / 

Etapa 
Descrição Valor 

Duração 

Início Término 

Meta 1 

 
         - 

Contratações de Recursos 

Humanos e Serviços de Produção R$ 53.300,00 01/06/2022 30/07/2022 

 Meta 2 

 
- 

Contratações de Estruturas e 

Serviços Especializados R$179.700,00 31/05/2022 04/07/2022 

Meta 3 - 
Contratações Gráficas e de 

Publicidade 
R$17.000,00 01/06/2022 03/07/2022 

 

 

4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Cronograma de Desembolso 

Metas Fase / Descrição Mês  



 
 
 
 
 
 
 

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 
 

Etapa Maio  Junho  

Meta 1 

 
         - 

Contratações de Recursos 

Humanos e Serviços de Produção 9.390,00 9.390,00 

 Meta 2 

 
- 

Contratações de Estruturas e 

Serviços Especializados 138.960,00 63.960,00 

Meta 3 - 
Contratações Gráficas e de 

Publicidade 
14.150,00 145.150,00 

TOTAL    162.500,00 87.500,00 

 

Valor da 1ª parcela R$ 162.500,00 mês de maio de 2022 

Valor da 2ª parcela  R$ 87.500,00 mês de junho de 2022 

 

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

 

5.1 Planilha Termo de Fomento 

Item Descrição da Despesa 
Unidade de 

Media 
Quantidade 

Valor 

Unitário 
Valor Total 

Meta 1 - Contratações de Recursos Humanos e Serviços de Produção 

1.1 

COORDENAÇÃO DE 

PLANEJAMENTO: atua na organização 

de todas as demandas do evento. Faz as 

diversas cotações, elabora, acompanha e 

cobra o cronograma de atividades de cada 

área. Organiza as necessidades de 

produção, faz o direcionamento da 

desmontagem do evento. 

Mês 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

1.2 

COORDENACAO DE PARCERIAS:  

responsável pela 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 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 
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1.3 

COORDENACAO 

INSTITUCIONAL:Assegurar o 

cumprimento das metas de produção dentro 

dos padrões de qualidade, quantidade e 

custo estabelecidos pelo plano de trabalho 

aprovado. Planejar, supervisionar e 

organizar as atividades de produção 

visando assegurar o cumprimento dos 

objetivos estabelecidos, passando pela 

estratégia e execução do projeto. 

Conhecimentos estruturais necessários 

sobre organização de prestadores, 

funcionários e artistas; sobre elaboração e 

controle de cronogramas; dinâmica de 

trabalho em bastidores; quadro de equipes, 

de técnicos e artísticas; monitoramento de 

todas as atividades envolvidas na pré-

produção e produção. 

Mês 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

1.4 

COORDENACAO 

ADMINISTRATIVA-Prestação de serviço 

administrativo, formalizando contratações, 

solicitação de nota fiscal, pagamentos, 

controle da conta corrente com posterior 

conciliação bancária e prestação de contas. 

Mês 2 R$ 5.000,00 R$ 10.000,00 

1.5 

FOTOGRAFO -Serviço de fotografia a 

ser prestado para documentação dos 

bastidores e desenvolvimento do projeto. 

Em dias pré-definidos para composição 

ativa de material, durante o projeto. 

diária 3 R$ 1.100,00 R$ 3.300,00 

Sub-Total R$ 28.300,00 

Meta 2 - Contratações de Estruturas e Serviços Especializados 

2.1 

LOCACAO DO ESPACO - Espaços para 

realização do evento - OPHERA HALL 

5000 PESSOAS 5000M2 

diária 3 R$25.000,00 R$75.000,00 

2.2 

MOBILIÁRIO - Conjunto de mesa de 

bistrô de madeira com 0,60 M de diâmetro 

X1,10 altura com quatro banquetas com 

assentos estofados(30 unidades X 3 diárias 

= 90 diárias) 

Diária  90 R$ 80,00 R$ 7.200,00 

2.3 

PALCO - Montagem e desmontagem de 

Estrutura de ferro com suporte de até 

1000/1500kg, com autorização ART e 

Corpo de Bombeiro, com piso estruturado 

M2 180 R$ 120,00 R$ 21.600,00 
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em madeira nivelado, forrado com 

carpete.60M2 X 3 DIAS =160M2 

2.4 

SINALIZAÇÃO INTERNA E 

EXTERNA -Totens de sinalização em lona 

de vinil de identificação do evento. Incluso 

produção e instalação. A instalação poderá 

ser com fita banana ou ilhós.  

m² 50 R$ 55,00 R$ 2.750,00 

2.5 

BOX STRUSS em estrutura de alumínio 

para fixação e/ou apoio de materiais 

diversos e equipamentos, com todos os 

materiais necessários para fixação e 

sustentação permitindo a montagem em 

diversos formatos (ex: trave, X, quadrado, 

etc.) - padrão Q 30 120M/LINEARES X 3 

DIAS =360 M/LINEARES 

metro 

linear/diária 
360 R$ 22,00 R$ 7.920,00 

2.6 

SISTEMA DE INSCRICAO E 

CONTROLE DE ACESSO -Controle de 

acesso com agilidade no atendimento, 

utilizando sistema de credenciamento 

moderno. Possibilitar o controle do evento 

através de relatórios instantâneos na 

internet, onde disponibilizará informações 

dentro ou fora do evento. Sistema online 

com site do evento para cadastro das 

empresas que desejam expor no evento, 

bem como para a inscrições das pessoas 

que desejam participar do evento. O 

sistema ficará disponível durante 25 dias 

antes do evento e será utilizado nos dias 

realização do evento.  A entrada será 

gratuita com a obrigatoriedade de cadastro 

no sistema. O sistema gerará um qrcode 

para entrar no evento.  Terá recepcionista a 

leitura desses qrcodes 

serviço 1 R$16.990,00 R$ 16.990,00 

2.7 

RECEPCIONISTA para orientação dos 

participantes no evento bem como o 

controle de acesso dos mesmos. 18 x 3dias 

diária 54 R$ 200,00 R$ 10.800,00 

2.8 

CADEIRA ESTOFADA: Fixa sem braço 

em cores. 600 cadeiras x 3 dias  

Unidade / 

diária 
1800 R$ 10,00 R$ 18.000,00 
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2.9 

SISTEMA DE ILUMINACAO - Sistema 

de iluminação de médio porte para 

cenografia e iluminação do evento 

diária 3 R$ 2.500,00 R$ 7.500,00 

2.10 

TENDAS 4x4 - 4 águas com armação em 

ferro,calhas metálicas e revestida em lona 

de PVC Branca anti-chama, com altura 

mínima de 2 metros e máxima de 3 metros 

de seus pés de sustentação (06 tendas x 03 

dias). Será para montagem de extrutura 

externa de apoio ao bife. Conforme Croqui 

Diária  18 R$ 350,00 R$ 6.300,00 

2.11 

GERADOR 180 kva - Necessário 2 

geradores um para os stands e outro para os 

equipamentos. 2 geradores x 3 dias. Um 

gerador será utilizado para a extrutura 

externa de apoio ao bifê que sera montado 

e outra para as demais estruturas externas 

como iluminação decorativa e outras 

conforme croqui. 

Unidade / 

diária 
6 R$ 1.800,00 R$ 10.800,00 

2.12 

AMBULANCIA -Veículo destinado ao 

transporte de pacientes que não apresentam 

risco de vida e são utilizados para remoção 

simples e de caráter eletivo. 

Unidade / 

diária 
3 R$ 2.500,00 R$ 7.500,00 

2.13 

BRIGADISTA -para prevenção de 

acidentes, prestar primeiros socorros e 

quaisquer outras situações emergenciais. (4 

brigadistas x 3 dias) 

diária 12 R$ 200,00 R$ 2.400,00 

2.14 

SEGURANÇA - desarmada com diária de 

12h, uniformizado, om registro na 

Secretaria de Segurança Pública ou Órgão 

equivalente. (06 seguranças X03 diárias) 

Diária  18 R$ 200,00 R$ 3.600,00 

2.15 

LIMPEZA - Auxiliar de Limpeza   

uniformizada capacitada para realização do 

serviço de limpeza incluído (panos de chão, 

aspirador, vassouras, baldes, papel 

higiênico, papel toalha, álcool em gel, 

sacos de lixo, e demais produtos 

necessários para limpeza). (08 pessoas x3 

dias) 

Diária  24 R$ 190,00 R$ 4.560,00 

Sub-Total 
R$ 

202.920,00 

Meta 3- Contratações Gráficas e de Publicidade 
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3.2 

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 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

3.3 

GESTOR DE REDES SOCIAIS-

Contratação de serviço de comunicação 

para atuar no gerenciamento de mídias 

sociais e divulgação do projeto em redes 

sociais (facebook, instagram, twitter e 

youtube).  

Serviço  1 R$ 2.180,00 R$ 2.180,00 

3.4 

FILMAGEM-Serviço de filmagem para 

captação das imagens (03câmeras x 03 

dias) 

Diária  9 R$ 900,00 R$ 8.100,00 

3.5 

ASSESSORIA DE IMPRENSA - para 

contato e administração com as mídias de 

TV, rádio, canais fechados, jornais 

impressos e digitais do Distrito Federal e 

redes nacionais para divulgação do evento. 

MÊS 1 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 

Sub-Total R$ 18.780,00 

VALOR TOTAL>>> 
R$ 

250.000,00 

 

Planilha Global  

 

Item Descrição da Despesa 
Unidade de 

Media 

Órgão 

apoiador  
Quantidade 

Valor 

Unitário 
Valor Total 

Meta 1 - Contratações de Recursos Humanos e Serviços de Produção 

1.1 

COORDENACAO DE 

PRODUCAO: é o responsável 

pela montagem do evento 

obdecendo  o projeto,  montará o 

roteiro em cima daqueles 

recursos e ferramentas 

disponíveis garantindo a 

realização do evento em 

segurança e desmontagem.  

Mês SDE 1 R$ 4.473,24 R$ 4.473,24 
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1.2 

COORDENACAO DE 

PLANEJAMENTO: atua na 

organização de todas as 

demandas do evento. Faz as 

diversas cotações, elabora, 

acompanha e cobra o 

cronograma de atividades de 

cada área. Organiza as 

necessidades de produção, faz o 

direcionamento da desmontagem 

do evento. 

Mês 

SETUR 

1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

1.3 

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 

SETUR 

1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

1.4 

COORDENACAO 

INSTITUCIONAL: . Assegurar 

o cumprimento das metas de 

produção dentro dos padrões de 

qualidade, quantidade e custo 

estabelecidos pelo plano de 

trabalho aprovado. Planejar, 

supervisionar e organizar as 

atividades de produção visando 

assegurar o cumprimento dos 

objetivos estabelecidos, 

passando pela estratégia e 

execução do projeto. 

Conhecimentos estruturais 

necessários sobre organização de 

prestadores, funcionários e 

artistas; sobre elaboração e 

controle de cronogramas; 

dinâmica de trabalho em 

bastidores; quadro de equipes, de 

técnicos e artísticas; 

Mês 

SETUR 

1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 
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monitoramento de todas as 

atividades envolvidas na pré- 

produção e produção.  

1.5 

COORDENACAO 

ADMINISTRATIVA-Prestação 

de serviço administrativo, 

formalizando contratações, 

solicitação de nota fiscal, 

pagamentos, controle da conta 

corrente com posterior 

conciliação bancária e prestação 

de contas. 

Mês 

SETUR 

2 R$ 5.000,00 R$ 10.000,00 

1.6 

FOTOGRAFO -Serviço de 

fotografia a ser prestado para 

documentação dos bastidores e 

desenvolvimento do projeto. Em 

dias pré-definidos para 

composição ativa de material, 

durante o projeto. 

diária 

SETUR 

3 R$ 1.100,00 R$ 3.300,00 

Sub-Total R$ 32.773,24 

Meta 2 - Contratações de Estruturas e Serviços Especializados 

2.1 

STAND BÁSICO -Painel de TS 

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.1050 m² 

M² SDE 3150 R$ 110,00 
R$ 

346.500,00 
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de painel durante 03 dias, 

totalizando  de PAINEL 3150m2 

2.2 

SERVIÇOS DE 

SONORIZAÇÃO : Sonorização 

de Médio Porte Para Estúdio – 

Composta por 02 Equalizadores 

estéreo com no mínimo 32 

bandas e filtros de 12 db por 

oitava; 02 Processadores de 

efeitos com REVERB e DELAY 

com entradas e saídas 

balanceadas e conversores 

AD/DA de no mínimo 20 bits; 

01 Multicabo com no mínimo 36 

vias (60mts); 08 Canais de 

GATES com entradas e saídas 

balanceadas; 02 Mixing Console 

digital com no mínimo 40 canais 

contendo o mínimo 

de 08 subgrupos, amplificadores 

compatíveis com o sistema de 

monitores; 

Unidade / 

diária 
SDE 3 R$ 2.000,00 R$ 6.000,00 

2.3 

TELÃO DE  LED de Alta 

Definição - Locação de telão 

com tela em LED modular de 

alta resolução, RGB 12/6 virtual, 

Brilho acima de 5000 nits, 

Processamento digital com 

entradas e saídas SDI, HDMI, 

VGA, computador e controller. 

52 M2 X 3DIAS 

M² SDE 156 R$ 304,16 R$ 47.448,96 

2.4 

DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA  

-Montagem, manutenção e 

desmontagem de 01 (uma) 

caixas Intermediárias com 

barramento sendo 03 fases, 01 

neutro e 01 terra, painel com 

Serviiço SDE 50 R$ 100,00 R$ 5.000,00 
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grau de proteção IP65. Proteção 

externa: envelopamento em aço 

com proteção ao tempo. 

Proteção interna: policarbonato 

com 4 mm de espessura e quadro 

com disjuntores adequados para 

atender as demandas.  

2.5 

CARPETE Locação e 

instalação de carpete vermelho 

cobertura do piso. 1070m2 x 

periodo de 3dias  

M/Linear SDE 3210 R$ 25,00 R$ 80.250,00 

2.6 

LOCACAO DO ESPACO - 

Espaços para realização do 

evento - OPHERA HALL 5000 

PESSOAS 5000M2 

diária SETUR 3 R$ 25.000,00 R$ 75.000,00 

2.7 

MOBILIÁRIO - Conjunto de 

mesa de bistrô de madeira com 

0,60 M de diâmetro X1,10 altura 

com quatro banquetas com 

assentos estofados(30 unidades 

X 3 diárias = 90 diárias) 

Diária  SETUR 90 R$ 80,00 R$ 7.200,00 

2.8 

PALCO - Montagem e 

desmontagem 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.60M2 X 3 DIAS 

=160M2 

M2 SETUR 180 R$ 120,00 R$ 21.600,00 

2.9 

SINALIZAÇÃO INTERNA E 

EXTERNA -Totens de 

sinalização em lona de vinil de 

identificação do evento. Incluso 

produção e instalação. A 

instalação poderá ser com fita 

banana ou ilhós.  

m² SETUR 50 R$ 55,00 R$ 2.750,00 

2.10 

BOX STRUSS em estrutura de 

alumínio para fixação e/ou apoio 

de materiais diversos e 

equipamentos, com todos os 

materiais necessários para 

fixação e sustentação permitindo 

metro 

linear/diária 
SETUR 360 R$ 22,00 R$ 7.920,00 
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a montagem em diversos 

formatos (ex: trave, X, quadrado, 

etc.) - padrão Q 30 

120M/LINEARES X 3 DIAS 

=360 M/LINEARES 

2.11 

SISTEMA DE INSCRICAO E 

CONTROLE DE ACESSO -

Controle de acesso com 

agilidade no atendimento, 

utilizando sistema de 

credenciamento moderno. 

Possibilitar o controle do evento 

através de relatórios instantâneos 

na internet, onde disponibilizará 

informações dentro ou fora do 

evento. Sistema online com site 

do evento para cadastro das 

empresas que desejam expor no 

evento, bem como para a 

inscrições das pessoas que 

desejam participar do evento. O 

sistema ficará disponível durante 

25 dias antes do evento e será 

utilizado nos dias realização do 

evento.  A entrada será gratuita 

com a obrigatoriedade de 

cadastro no sistema. O sistema 

gerará um qrcode para entrar no 

evento.  Terá recepcionista a 

leitura desses qrcodes 

serviço SETUR 1 R$ 6.990,00 R$ 16.990,00 

2.12 

RECEPCIONISTA 

recepcionista para orientação dos 

participantes no evento bem 

como o controle de acesso dos 

mesmos. 18 x 3dias 

diária SETUR 54 R$ 200,00 R$ 10.800,00 

2.13 

CADEIRA ESTOFADA: Fixa 

sem braço em cores. 600 

cadeiras x 3 dias  

Unidade / 

diária 
SETUR 1800 R$ 10,00 R$ 18.000,00 

2.14 

SISTEMA DE ILUMINACAO 

- Sistema de iluminação de 

médio porte para cenografia e 

iluminação do evento 

diária SETUR 3 R$ 2.500,00 R$ 7.500,00 
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2.15 

TENDAS 4x4 - 4 águas com 

armação em ferro, calhas 

metálicas e revestida em lona de 

PVC Branca anti-chama, com 

altura mínima de 2 metros e 

máxima de 3 metros de seus pés 

de sustentação (06 tendas x 03 

dias). Será para montagem de 

extrutura externa de apoio ao 

bifê. Conforme Croqui 

Diária  SETUR 18 R$ 350,00 R$ 6.300,00 

2.16 

GERADOR 180 kva - 
Necessário 2 geradores um para 

os stands e outro para os 

equipamentos. 2 geradores x 3 

dias. Um gerador será utilizado 

para a extrutura externa de apoio 

ao bifê que sera montado e outra 

para as demais estruturas 

externas como iluminação 

decorativa e outras conforme 

croqui. 

Unidade / 

diária 
SETUR 6 R$ 1.800,00 R$ 10.800,00 

2.17 

AMBULANCIA -Veículo 

destinado ao transporte de 

pacientes que não apresentam 

risco de vida e são utilizados 

para remoção simples e de 

caráter eletivo. 

Unidade / 

diária 
SETUR 3 R$ 2.500,00 R$ 7.500,00 

2.18 

BRIGADISTA -para prevenção 

de acidentes, prestar primeiros 

socorros e quaisquer outras 

situações emergenciais. (4 

brigadistas x 3 dias) 

diária SETUR 12 R$ 200,00 R$ 2.400,00 

2.19 

SEGURANÇA - desarmada 

com diária de 12h, uniformizado, 

om registro na Secretaria de 

Segurança Pública ou Órgão 

equivalente. (06 seguranças X03 

diárias) 

Diária  SETUR 18 R$ 200,00 R$ 3.600,00 

2.20 

LIMPEZA - Auxiliar de 

Limpeza   uniformizada 

capacitada para realização do 

serviço de limpeza incluído 

(panos de chão, aspirador, 

Diária  SETUR 24 R$ 190,00 R$ 4.560,00 
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vassouras, baldes, papel 

higiênico, papel toalha, álcool 

em gel, sacos de lixo, e demais 

produtos necessários para 

limpeza). (08 pessoas x3 dias) 

Sub-Total 
R$ 

688.118,96 

Meta 3- Contratações Gráficas e de Publicidade 

3.1 

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 SETUR 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

3.2 

GESTOR DE REDES 

SOCIAIS -Contratação de 

serviço de comunicação para 

atuar no gerenciamento de 

mídias sociais e divulgação do 

projeto em redes sociais 

(facebook, instagram, twitter e 

youtube).  

Serviço  SETUR 1 R$ 2.180,00 R$ 2.180,00 

3.3 

FILMAGEM-Serviço de 

filmagem para captação das 

imagens (03 câmeras x 03 dias) 

Diária  SETUR 9 R$ 900,00 R$ 8.100,00 

3.4 

ASSESSORIA DE 

IMPRENSA - para contato e 

administração com as mídias de 

TV, rádio, canais fechados, 

jornais impressos e digitais do 

Distrito Federal e redes 

nacionais para divulgação do 

evento. 

MÊS SETUR 1 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 

Sub-Total R$ 18.780,00 

VALOR TOTAL>>> 
R$ 

739.672,20 
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 5.3 Previsão de Receitas 

RECEITAS  

Secretária de Desenvolvimento Econômico do Distrito 

Federal R$489.672,20 

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

Total 739.672,20 
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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/DFe CPF nº 

829.162.331-72 na qualidade de diretor presidente do INSTITUTO CONECTA BRASILe 

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; 
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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 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, 23 de maio de  2022 

 

 

____________________________________ 

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, 23 de maio de 2022 
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____________________________________ 

Eduardo de Lima Moreira 

Presidente 

CPF: 829.162.331-72 

 

 

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, 23 de maio de 2022 

 

____________________________________ 

Eduardo de Lima Moreira 

Presidente 

CPF: 829.162.331-72 
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7. APROVAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO/SECRETÁRIO ADJUNTO 

 Aprovo o presente Plano de Trabalho 

  

Brasília-DF,_____/_____/2022 

_______________________________ 

   ASSINATURA 


