
       ANEXO I 

PLANO DE TRABALHO 

Razão Social: Instituto Latinoamerica para o Desenvolvimento da Educação, Arte, Ciência e Cultura 

CNPJ: 04.516.087/0001-05 

Endereço: SCRL 704 Bloco A Loja 15 

Cidade: Brasília Bairro: Asa Norte UF: DF CEP: 70730-531 

Telefone (DDD): (61) 3328-5055 Telefone (DDD):  

E-mail da OSC: institutolatinoamerica@gmail.com Site da OSC www.il.art.br 

Representante Legal (Dirigente): Atanagildo Brandolt de Brandolt 

Cargo do Representante Legal: Presidente  

CPF: 237.376.030-49 

 

RG/Órgão Expedidor: 1017538057 / SSP-RS 

 

Endereço do Representante Legal: Condomínio Ouro Vermelho II – Quadra 16 – Casa 2 – Fase 1 – 

Jardim Botânico – Brasília/DF – CEP: 71.680-385 

 

Telefone (DDD): (61) 3302-2232 Telefone (DDD):  (61) 9 9965-2009 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Paula Melo 

Função na parceria: Coordenação Administrativa e Financeira 

RG/Órgão Expedidor: 2198758 – SSP/DF CPF: 723.457.130-20 

Telefone (DDD) (61) 3328-5055 Telefone (DDD): (61) 9 8218-7300 

Email do Responsável: institutolatinoamerica@gmail.com  

1.1 DADOS DO PROJETO 

Título do Projeto: “Brasília - Cidade Turística e Cinematográfica”. 

Valor do Projeto: R$ 599.999,75  

Local de realização: Distrito Federal e Entorno 

Período de Execução:  37 semanas Início: 15.07.2022  Término: 30.04.2023 

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

Valor total do projeto R$ (extenso): Quinhentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e sete reais e 

vinte e cinco centavos) 

Previsão de Atendimento: Em torno de 110.000 (cento e dez mil) visualizações em todo o país e no 

exterior através da rede pública de televisão, canal youtube e redes sociais, downloads e mostra de 

filmes/evento de lançamento. 

Previsão de público direto: Cerca de 50 pessoas serão envolvidas diretamente na produção da obra, 

considerando a gestão do projeto e sua produção (serviços técnicos e fornecedores). 

Previsão de Beneficiários direto e indireto:  

Público direto: Empresários, empreendedores, produtores, realizadores e profissionais dos setores 

turístico e audiovisual, locais, nacionais e de outros países, assim como autoridades e profissionais de 

instituições públicas setoriais no 3 níveis de governo. Estimativa de alcance de cerca de 10.000 pessoas. 

RESSALTE-SE QUE ESTE PÚBLICO SERÁ ALCANÇADO POR ESTRATÉGIA DE 

DIFUSÃO/DIVULGAÇÃO DIRETA, POR MEIO DE IMPULSIONAMENTOS ESPECÍFICOS E 

REMESSA DE CÓPIAS DA OBRA PARA ENTIDADES REPRSENTATIVAS E INSTITUIÇÕES E 

EMPRESAS PÚBLICAS E PRIVADAS DOS SETORES DE TURISMO, AUDIOVISUAL, E DE 

GOVERNANÇA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SETORIAIS NAS DIVERSAS ESFERAS 

POLÍTICAS. 

NÃO OBSTANTE A AÇÃO DE DIVULGAÇÃO DIRETA DESCRITA ACIMA, ESSE PÚBLICO 

SEGMENTADO TAMBÉM SERA ALCANÇADO PELA MOSTRA DE FILMES/EVENTO DE 
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LANÇAMENTO (CONVIDADOS LOCAIS DA SETUR/GDF E INSTITUTO LATINOAMÉRICA) E 

DEMAIS AÇÕES DE DIFUSÃO/EXIBIÇÃO E IMPULSIONAMENTOS DIRECIONADAS À 

POPULAÇÃO EM GERAL VIA WEB, VISTO A AMPLITUDE DE ALCANCE DESSE 

INSTRUMENTO. 

Público Indireto: Público composto por pessoas das classes A a C, de faixa etária jovem a terceira idade, 

com nível escolar médio e superior, de todas as regiões do país e do exterior, com maior interesse e gosto 

por viagens/roteiros turísticos, e pelo cinema e pela cultura brasileira. A estimativa de alcance desse 

público é de cerca de até 100.000 (cem mil) pessoas que deverão visualizar a obra seriada por meio da 

sua exibição na rede pública de televisão, canal youtube e redes sociais, downloads e mostra de 

filmes/eventodelançamento. 

O PÚBLICO EXPECTADOR AQUI DEFINIDO, CIDADÃOS E CIDADÃS EM GERAL DAS 

CLASSES A a C,  SERÁ ALCANÇADO POR ESTRATÉGIA DE DIFUSÃO/DIVULGAÇÃO, POR 

MEIO DE IMPULSIONAMENTOS NAS REDES SOCIAIS E CANAIS DE ACESSO GRATUITO 

NA WEB CITADOS ACIMA, ASSIM COMO POR MEIO DE DISTRIBUIÇÃO DE INGRESSOS 

PARA ACESSO À MOSTRA DE FILMES, NOS DIAS 02 E 03. 
 

 

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

O Instituto Latinoamerica é uma Organização da Sociedade Civil -  OSCIP - Registro nº 

08071.002923/2012-16), sediada e atuante em Brasília, fundada em 20 de junho de 2001, e que tem dentre 

seus objetivos: “promover, coordenar e executar ações, desenvolver projetos e programas nas áreas da 

educação, das artes, das ciências, da produção cultural, científica e tecnológica, voltando suas ações 

para o desenvolvimento cultural; ampliando o conhecimento através de programas que utilizam como 

base a pedagogia audiovisual para a capacitação popular”. 

O IL tem longa trajetória na realização de eventos nacionais de grande porte como a Feira da Agricultura 

Familiar – Brasil Rural Contemporâneo em Brasília e Rio de Janeiro; Operação Arco Verde, na 

Amazônia Legal; e participação em eventos internacionais de promoção da imagem brasileira em temas de 

alta relevância social, cultural e ambiental. O Instituto Latinoamerica realiza eventos culturais no Distrito 

Federal e no Entorno, como cinema itinerante ao ar livre, apresentação de orquestra de violeiros de Goiás, 

difusão da literatura regional em feiras do livro do DF e GO. A equipe do projeto tem larga experiência em 

projetos nacionais e locais, como a organização e coordenação da Feira do Livro de Brasília, FELIB 

Itinerante e FELIB Edição Online, Festival Literário Histórias na Sua Casa, a Feira Cultural de 

Planaltina/DF, a Feira Cultural do Artesão também em Planaltina/DF e o Espetáculo de dança Atos de 

Fé e ainda a produção e difusão da Série Televisiva Memória Viva – Eco história do Planalto Central 

(web serie em 5 capítulos) e os projetos Ver e Fazer Cinema – Ano II, e Brasília 60+1, estes três últimos 

realizados por meio de Termos de Fomento firmados com o Ministério do Turismo através da Secretaria 

Especial da Cultura. No momento encontra-se em execução os projetos Jornada Literária Histórias na 

sua Escola (Ministério do Turismo); Recicla Info (Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação) e o 

Kombinando Culturas e Ideias (Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. 

PROJETO SIMILARES 

 

O projeto Memória Viva – Eco história do Planalto Central teve seu lançamento na plataforma digital 

youtube em 12 de outubro de 2020 com 10.448 visualizações até a data de hoje. 

 

Outro projeto na área do audiovisual foi o Festival Kombinando Cultura em parceria com esta secretaria 

que foi lançado também no youtube  com 4 curtas metragens sobre as cidades que receberam o festival 

itinerante, com grande visualizações, chegando 96.751. 

 

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 



 

O projeto BRASÍLIA – Cidade Turística e Cinematográfica”, é uma abordagem sobre o rico e 

diversificado potencial da Cidade e seu Entorno para a atração turística e produções cinematográficas e 

audiovisuais. 

 Sinopse: 

“BRASÍLIA – Cidade Turística e Cinematográfica”, minissérie televisiva, será produzida a partir da 

exploração e registro, em alta definição e qualidade, das belas imagens naturais, rurais e urbanas da Cidade 

e seu Entorno, seu patrimônio arquitetônico e monumental, a estética das cidades e suas estruturas urbanas 

centrais e periféricas; os ambientes populares como feiras, quadras, praças, espaços e demais ambientes; os 

parques, o lago Paranoá e seus atrativos, o cerrado e sua beleza natural, os serviços e estruturas 

ofertados/disponíveis aos visitantes/turistas etc..., entrecortadas por depoimentos de empreendedores do 

setor turístico, de cineastas e produtores de filmes ambientados e produzidos na cidade e região, no passado 

e no presente, e, ainda, depoimentos e análises de profissionais e especialistas em cinema e turismo.   

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

Produção de uma Obra Audiovisual Documental Seriada - com 05 (cinco) episódios de 13 minutos de 

duração cada - Filmada e finalizada em Full-Hd.  

A produção e difusão da série Brasília - Cidade Turística e Cinematográfica evidenciará o grande 

potencial de Brasília e Região para atração turística e, assim como para atração de produções 

cinematográficas e audiovisuais, visando assim ampliar, por meio da visibilidade de suas imagens, cenários, 

estruturas e valores culturais e artísticos, a escala do fluxo turístico com maior geração de emprego e renda. 

2.2 JUSTIFICATIVA DO PROJETO  

No campo da economia contemporânea o Turismo e o Audiovisual são os dois setores de maior potencial 

em desenvolvimento econômico, proporcionando ganhos de escala na geração de emprego e renda para os 

países, regiões e cidades que se conectam com a vastidão de atividades e negócios nessas economias. 

Segundo a OMT (Organização Mundial do Trabalho) o turismo tem movimentado direta e indiretamente 

mais de USD 3,5 trilhões anuais, e isso graças ao barateamento do transporte aéreo, a evolução das 

tecnologias de comunicação, e a inclusão de novos públicos - jovens e a nova terceira idade - como agentes 

ativos desse mercado consumidor, que são alguns dos fatores que impulsionam essa economia 

continuamente.  

Para além da dinâmica tradicional da evolução do setor turístico, é necessário assimilar os novos formatos 

e modelos de negócios impulsionados a partir das mudanças comportamentais da população e, ainda, aliada 

ao crescimento exponencial da utilização e consumo de informações, conceitos e bens ofertados 

massivamente pela rede mundial e segmentos de redes e plataformas de oferta de conteúdos. Nesse sentido, 

o chamado “TURISMO AUDIOVISUAL E MIDIÁTICO” já é uma realidade em termos de aproximação 

desses setores econômicos, “Audiovisual e Turismo”, dado ao alto poder de indução dos produtos 

audiovisuais na definição de escolhas do público consumidor, no caso o turista, para visitação de locais ou 

atrações a partir da aparição e ampla visibilidade dos destinos nas telas do Cinema, Tv, Plataformas de 

streaming e internet. Filmes, novelas e séries tem explorado a diversidade de locações impulsionando o 

desejo de viajar e acrescentar experiências culturais, ambientais, gastronômicas, religiosas, entre tantas 

possibilidades. 

Com esse enfoque, o projeto “BRASÍLIA – Cidade Turística e Cinematográfica”, busca, através da 

dualidade de ser uma Obra Audiovisual em si, que mostrará toda a beleza do patrimônio arquitetônico, 

cultural, humanístico e natural de Brasília e seu Entorno, e portanto uma peça de difusão e atração turística, 

também mostrará, através de depoimentos e imagens, o seu grande potencial para atração de produções 



cinematográficas e audiovisuais, brasileiras e internacionais, dado à qualidade e riqueza de seus diversos e 

diversificados cenários, e sua qualificada estrutura de produção e serviços. Com isso, o “BRASÍLIA – 

Cidade Turística e Cinematográfica” será em si mesmo um produto de difusão da imagem, identidade e 

atrativos da Cidade e Região, assim como um instrumento de atração de produções audiovisuais do Brasil 

e do Mundo, visando assim, ampliar a exploração e uso das nossas imagens/cenários e potenciais (técnicos, 

artísticos e produtivo), gerando efeito multiplicador na exposição da Cidade e Região mundo afora, com 

ganhos de escala no fluxo turístico e geração de empregos e renda.   

2.3 CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA 

Brasília, nos contextos internacional e nacional é reconhecida pela beleza ímpar de seu patrimônio 

arquitetônico, e por seu papel na organização e funcionamento do Estado brasileiro, a Capital do País. No 

entanto, esse selo do patrimônio arquitetônico e sede de governo não contempla a integralidade da dimensão 

de sua riqueza e diversidade cultural, seus valores e qualidades na oferta de bens e serviços (PRINCIPAIS 

ATIVOS DE ATRAÇÃO DE TURISTAS), assim como seus potenciais enquanto Cidade e Região constituída 

a partir do grande fluxo de migrantes de toda parte do Brasil no desafio da construção da nova Capital. 

Ou seja, Brasília e sua área de influência chamada Entorno é uma síntese do Brasil, e por decorrência, um 

caldeirão cultural. Aqui, na generosidade e beleza do cerrado, se encontra uma representatividade dos 

diversos Brasis e seus diversos cenários, uma resultante das transformações físicas que aqui se imprimiram 

a partir da construção da Capital, seus palácios, monumentos e cidades, mas também ao patrimônio 

histórico e natural, e à capacidade criativa e produtiva de nossa população, É PERCEPTÍVEL O SEU 

IMENSO POTENCIAL NA PRODUÇÃO E OFERTA DE BENS E SERVIÇOS CRIATIVOS E 

CULTURAIS, O QUE A CREDENCIA A SER DIFUNDIDA DENTRE OS PRINCIPAIS ROTEIROS 

TURÍSTICOS DO MUNDO, E AINDA AMBIENTE DOTADO DE INFRAESTRUTURA E 

CENÁRIOS PARA PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS E AUDIOVISUAIS NACIONAIS E 

ESTRANGEIRAS. 

Desse modo, entendemos que a produção e ampla difusão da série “Brasília - Cidade Turística e 

Cinematográfica”, contribuirá de forma efetiva para o fortalecimento do  turismo local, beneficiando toda 

a cadeia produtiva do setor, e, ainda, dado ao seu enfoque na abordagem dos cenários cinematográficos, 

também possibilitará maior atração de produções cinematográficas e audiovisuais, ampliando a sua 

visibilidade e potenciais, e assim promovendo o que consta nos princípios e objetivos da Lei 4883/2012, 

art. 3º  parágrafo 1º, Incisos I, II, VI, VII, VIII e IX, e  art. 4º parágrafo 1º Inciso I alínea “c”,  Inciso II 

alínea “d” e Inciso III alínea “a” e “b”, transcritos abaixo: 

“Art. 3º A Política de Turismo do Distrito Federal orienta-se pelos seguintes princípios: 

I – sustentabilidade, buscada por meio da promoção de equidade social, eficiência econômica, 

diversidade cultural, proteção e conservação do meio ambiente; 

II – desenvolvimento socioeconômico, gerando efeitos positivos sobre a qualidade de vida da população 

da RIDE; 

.... 

VI – valorização do patrimônio natural e cultural, com enfoque na vocação de Brasília para o turismo 

cultural, cívico e arquitetônico; 

VII – uso sustentável dos atrativos e dos recursos naturais; 



VIII – inclusão social, com a ampliação do acesso ao turismo e da geração de emprego e renda oriundos 

da atividade turística; 

IX – tolerância, respeito e compreensão mútua, promovendo o bem de todos, sem preconceitos de origem, 

raça, sexo, cor, idade, orientação sexual e quaisquer outras formas de discriminação; 

Art. 4º A Política de Turismo do Distrito Federal é estruturada nas áreas estratégicas de gestão e fomento 

ao turismo, de desenvolvimento de produtos e serviços turísticos, e de promoção e apoio à 

comercialização. 

§ 1º São objetivos da Política de Turismo do Distrito Federal: 

I – na área estratégica de gestão e fomento ao turismo: 

... ; 

c) disseminar o turismo como atividade que contribui para o desenvolvimento socioeconômico e 

sociocultural, a conservação ambiental, a valorização cultural, a qualidade de vida e o uso racional dos 

recursos naturais; 

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

... ; 

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; 

....”. (Grifo nosso). 

Por fim, ressaltamos que o projeto alcançará um grande número de pessoas dado às suas características e 

formato, obra audiovisual seriada estruturada em episódios de curta duração, e  por ser disponibilizada 

gratuitamente (via download) para todas as emissoras de televisão da rede pública, tvs educativas e 

culturais, e exibida em programações divulgadas e impulsionadas nas redes sociais do Instituto 

LatinoAmerica e no canal oficial do YouTube (https://www.youtube.com/c/InstitutoLatinoamerica). Com 

essa estratégia estimamos que já no primeiro ano de exibição e divulgação poderá ser alcançado um grande 

público em cerca de 110 mil pessoas.  O projeto envolverá ainda, diretamente, cerca de 50 profissionais 

nas atividades de produção da obra e fornecimento de produtos e insumos. 

O projeto propõe ainda um plano de comunicação direcionado para redes sociais (Facebook, Youtube e 

Instagran), e também trabalho de assessoria de imprensa para obtenção de mídia espontânea e divulgação 

junto à imprensa escrita e falada local, resultando em maior visibilidade midiática para o turismo de 

Brasília. 

2.4 ORIGEM DO ORÇAMENTO PARA A DESPESA  

Emenda Parlamentar 

https://www.youtube.com/c/InstitutoLatinoamerica


 2.5 OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL: O presente projeto tem por objetivo promover os atrativos turísticos do Distrito 

Federal, por meio da produção e ampla difusão de uma obra audiovisual seriada, intitulada “Brasília - 

Cidade Turística e Cinematográfica”, minissérie em 05 (cinco) episódios de 13 (treze) minutos, filmada 

e finalizada em full-hd.  

A obra abordará os roteiros turísticos do DF e, dentre estes, também os locais, monumentos e ambientes 

de grande potencial para composição de cenários cinematográficos e audiovisuais, despertando assim, no 

público em geral, o interesse em conhecer Brasília e todo o DF a partir das belezas de seu patrimônio 

arquitetônico, natural e cultural, quanto, nos produtores e realizadores cinematográficos/audiovisuais, 

conhecimento acerca dos belos e diversificados cenários, e capacidade produtiva disponível.  

Os roteiros turísticos e cenários audiovisuais locais, definidos em conjunto com a Secretaria de 

Turismo/GDF, serão amplamente difundidos através das exibições da obra em redes e canais de televisão 

educativas e culturais, distribuição de cópias para instituições das áreas de governança das políticas de 

turismo e cultura, para instituições de formação de mão de obra em turismo e cinema/audiovisual, para 

entidades representativas da cadeia produtiva do turismo e do audiovisual, e, ainda, ampla difusão por meio 

da disponibilização de downloads e exibição em canais e redes sociais na web (site do Instituto 

Latinoamerica - www.il.art.br, youtube - www.youtube.com/c/InstitutoLatinoamerica, instagram e 

plataformas). 

 - MOSTRA DE FILMES:  

Além das ações de difusão acima elencadas, a obra também será lançada em evento presencial, a ser 

realizado no Cine Brasília ou outro equipamento público do Governo do Distrito Federal, com acesso 

totalmente gratuito, destinado a convidados do Instituto Latinoamerica, da Secretaria de Turismo/GDF 

e população em geral. O lançamento será no realizado no formato de uma Mostra de Cinema, com 

programação de 03 (três) dias consecutivos, e acervo composto pela minissérie Brasília Cidade Turística 

e Cinematográfica, e demais filmes sobre Brasília e o Planalto Central, com temática histórica/cultural, 

sob curadoria de especialista em cinema e produção audiovisual de Brasília. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Estabelecer uma aproximação entre empreendedores, profissionais e realizadores dos setores 
TURISMO E AUDIOVISUAL, visando maior relacionamento e otimização das estratégias de 

utilização dos potenciais turísticos, dos cenários/imagens e da capacidade produtiva da Cidade e 

Entorno, resultando em maior divulgação e visibilidade dos roteiros e potenciais turísticos  Cidade 

e região; 

 

 Identificar os potenciais do patrimônio urbanístico, cultural e natural da Cidade e Entorno, 

possibilitando maior visibilidade e valoração dos roteiros turísticos e dos cenários e imagens 

disponíveis às produções cinematográficas e audiovisuais; 

 

 Reconhecer e divulgar expressões criativas e o fazer artístico local.  

 

 Contribuir para o desenvolvimento turístico, cultural, e artístico local; 
 

 Contribuir para o aumento de atração de produções cinematográficas e audiovisuais para a Cidade 
e Entorno, gerando ganho de escala na difusão de nossas imagens/cenários, dos valores 

artísticos/culturais e da qualidade da infraestrutura e serviços turísticos; 
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 Propiciar o aumento de oportunidades de trabalho e renda para profissionais dos setores do 

turismo, da cultura e do audiovisual local, contribuindo com o desenvolvimento socioeconômico 

da Cadeia Produtiva do Distrito Federal. 

 

2.6 METAS 

2.6.1 METAS QUANTITATIVAS 

1 - Produzir 01 (uma) obra audiovisual seriada – “Brasília - Cidade Turística e Cinematográfica”, com 05 

(cinco) episódios de 13 (treze) minutos de duração cada, captada e finalizada em Full-Hd;  

2 - Realizar 01 (uma) exibição e 02 (duas) reprises, da série “Brasília - Cidade Turística e Cinematográfica” 

no canal do Instituto Latinoamerica no YouTube (https://www.youtube.com/c/InstitutoLatinoamerica); 

3 - Disponibilizar 20 (vinte) cópias da obra, gratuitamente, para exibição das Tvs da Rede Pública e 

Educativas e Culturais brasileiras no formato televisivo. 

  4 - Disponibilizar a obra, gratuitamente, via download, para entidades dos setores de Turismo e 

Audiovisual brasileiros. 

5 – Realizar 1 (uma) uma Mostra de Cinema com filmes de temática histórico/cultural sobre Brasília e o 

Planalto Central. 

 

2.6.2 METAS QUALITATIVAS 

. Contribuir para o fortalecimento e ampliação do Turismo local, promovendo os potenciais e cenários da 

Cidade e Entorno, gerando valorização e inclusão social dos profissionais (técnicos e artísticos), e 

ampliação e fortalecimento dos empreendimentos com geração de trabalho e renda; 

. Contribuir para a ampliação da atração de produções cinematográfica e audiovisual, promovendo os 

potenciais e cenários da Cidade e Entorno, com ganhos na ampliação da visibilidade e na escala do fluxo 

turístico; 

. Potencializar a visibilidade do patrimônio arquitetônico e natural, com destaque para o cerrado e seu 

potencial turístico, e ações sócio culturais associadas à promoção e divulgação de Brasília e Entorno como 

roteiro de visitação turística; 

. Contribuir para a ampliação do fluxo turístico e das produções cinematográficas e audiovisuais, com 

reflexo no giro econômico local dessas cadeias produtivas. 

2.7 INDICADORES DE MONITORAMENTO 

Metas Indicadores de Monitoramento 
Parâmetro(s) para aferição de 

cumprimento 

Meta 1  - Obra seriada produzida - Entrega de cópia da obra seriada 

Meta 2  
- Exibições e reprises realizadas em 

canal youtube 
- Prints das telas de exibição em canal 

no youtube (dia/hora); 

Meta 3  
- cópia da obra para Tvs públicas, 

educativas e culturais 
Comprovante de entrega/recebimento  

Meta 4 Download realizado 
Cadastro realizado no site da OSC e 

confirmação de download 

https://www.youtube.com/c/InstitutoLatinoamerica


Meta 5 
Mostra realizada (3 dias 

programação) 

Registro fotográfico de 

público/evento (3 dias); Relação de 

filmes exibidos; Clipping de mídia. 

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

METAS A ELES ATRELADAS 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES 

 

- PRODUÇÃO DA SÉRIE: Dividida nas etapas de Pré-Produção; Produção e Pós-Prdução. (30 

semanas) – 15.07.2022 a 12.02.2023 

 

1.1 - PRÉ-PRODUÇÃO:  (8 semanas) – 15.07.2022 a 09.09.2022 

 Composição da equipe de pesquisa, roteiro, coordenação e produção. Será feita reunião como 

registro fotográfico ou print de tela no caso de reunião virtual;                                                               

 Criação e desenvolvimento da identidade visual – logomarca, peças de divulgação e material para 

redes sociais. Será feito registro fotográfico de todo o processo criativo;  

 Contratação dos prestadores de serviço, com a assinatura do contrato de prestação de serviço;          

 Locação de equipamentos com devida assinatura do contrato de prestação de serviço;          

 Planejamento e pré-cronograma, levantamento de locações e personagens (entrevistados), com  

reuniões presenciais ou virtuais, com o devido registro através de fotos ou print de tela;                                     

 

 

1.2 - PRODUÇÃO: (10 semanas) – 10.09.2022 a 19.11.2022. 

 

 Planejamento, ajustes e definição de cronograma e necessidades; 

 Ajustes finais de roteiro, definições de locações, personagens e material de arquivo; 

 Ajustes de equipe e equipamentos; 

 Captação de imagens e som (filmagem); 

 Levantamento, seleção e aquisição de acervos/material de arquivo; 

 Produção de trilha sonora; 

 Organização, catalogação e armazenamento de material filmado. 

 

1.3 - PÓS-PRODUÇÃO: (12 semanas) – 20.1012022 a 12.02.2023 

 

 Decupagem e catalogação de material filmado; 

 Edição e tratamento de som e imagem de material de aquivo; 

 Efeitos especiais, colorização, equalização e finalização de som e imagem; 

 Inserção de requsitos de acessibilidade (libras, legenda e audio-descrição); 

 Inserção de créditos e logomarcas obrigatórias (Sec. De Turismo, e profissionais, parceiros e 
apoiadores); 

 Masterização, edição e renderização dos vídeos/episódios e copiagem. 



 

 – LANÇAMENTO/ DIFUSÃO/EXIBIÇÃO DA SÉRIE / ENCERRAMENTO:  

 

2.1 – DIVULGAÇÃO: (6 semanas) – 13.02.2023 a 30.03.2023 

 Execução das estratégias de marketing e campanha publicitária para lançamento da Série; 

 Elaboração de releeses; 

 Contatos e articulações com veiculos de comunicação locais – mídia expontânea; 

 Elaboração de estratégia de impulsionamentos;  

 Montagem de cronograma de postagem; 

 

2.2 - LANÇAMENTO/EXIBIÇÃO/ENCERRAMENTO: (5 semanas) – 14.02.2023 a 30.03.2023 

 Lançamento da série com uma Mostra de Cinema, no formato presencial e gratuito, com a temática 
histórica e cultural sobre Brasília e o Planalto Central; 

 Exibição da obra no site da Osc e em Canal Youtube; 

 Distribuição de cópias para canais de TV pública, educativa e cultural; 

 Divulgação, em redes sociais (Facebook, Instagram, Youtube e Twitter), e disponibilização de 

downloads. 

 Confecção do relatório de execução das atividades propostas no projeto com fotos e documentos, 
clipping de imprensa e redes sociais; 

 

2.9 RESULTADOS ESPERADOS 

Conforme ja demonstrado, o projeto “Brasília Cidade Turística e Cinematográfica” se constitui na 

produção de uma Obra Audiovisual Documental Seriada, que se propõe a ser um instrumento de 

ampliação da divulgação e visibilidade dos roteiros turisticos da Cidade e seu Entorno, através da sua 

exibição e difusão, mas também, a identificar e apresentar seus cenários e potenciais de atração de 

produções cinematográficas e audiovisuais do Brasil e do Exterior, gerando assim um ciclo virtuoso de 

ganhos em escala na difusão de seu patrimônio cultural, artisitico, aquitetônco e natural, com capacidade 

de impactar na formação de conceitos, gostos e desejos de visitação, atraindo cada vez mais turistas dos 

mais diversos lugares e regiões de todo o mundo,  dado às exposições e alcance ilimitado das telas de 

Tv, canais, plataformas e novas mídias. 

Desse modo, pretende-se estimular um crescente numero de turistas a procurar e usufruir dos roteiros de 

Brasília e Entorno, fomentando assim a cadeia produtiva e criativa gerando emprego e renda a partir do 

turismo.  

Pretende-se alcançar, com as exibições em Tv e redes socias, um público significativo estimado em 

cerca110 mil telespectadores e acessos, dentre público direto e indireto, motivando Brasília como 

próximo destino turístico.   

Dado às possibilidades apontadas acima, podemos inferir que as metas propostas buscam como 

resultados os seguintes apontamentos: 

 - Esperamos como resultado uma obra audiovisual inédita, cuja abordagem se dará no contexto dos 

roteiros turísticos, com ênfase nas belezas das imagens do patrimônio arquitetônico, natural e cultural de 



Brasília e todo o DF, para ser ofertada e disponibilizada gratuitamente, às instituições públicas e privadas 

das áreas do turismo, cultura, educação e à população em geral. 

- Alcance massivo da população (brasileiros e extrangeiros) que tem interesse por destinos turísticos no 

Brasil, assim como o alcance de realizadores e produtores de cinema/audiovisual do Brasil e de outros 

países que poderão avaliar os potenciais cenários locais para novas produções. A oferta/exibição e 

consumo  de conteudos em plataformas na web já se constituem no principal e mais eficiente meio de 

alcance das pessoas.    

- Exibição da obra em ao menos 20 (vinte) das principais emissoras de televisão educativas e culturais, 

o que prossibilitará, principalmente, o alcance do público escolar, visto que em vários dos Estados 

brasileiros as redes de educação utilizam os conteúdos dessas emissoras como conteúdo de complemento 

curricular.  

- Espera-se como resultado que as instituições dos setores de turismo e audiovisual, ao se apropriarem 

do conteúdo da obra, podendo acessá-la via download, possam ser grandes parceiros na divulgação e 

difusão dos roteiros turísticos e cenários de Brasília junto a suas respectivas cadeias produtivas, gerando 

impacto positivo no fluxo turístico e novas produções audiovisuais. 

- Possibilitar o primeiro contato do público com a obra e, por consequência, dar ênfase à relevância do 

tema de sua aboradagem para Brasília, para todo o DF e o Brasil, sendo nesse formato de exibição 

presencial e de público limitado à capacidade do ambiente de exibição, será priorizado, no primeiro dia 

de exibição e evento de lançamento, o acesso a convidados definidos pela SETUR/GDF e ILA, composto 

pelo público direto (autoriades, empreendedores e profissionais das área do turismo e do audioviosual 

brasiliense, da educação e cultura, dentre outros). Nos demais dias serão disponibilizados, previamente, 

ingressos ao público indireto.   

 

2.10 PROGRAMAÇÃO DETALHADA DO EVENTO 

Período de lançamento presencial da série: previsão a partir de 28 de fevereiro de 2023 

Período de lançamento virtual da série: previsão a partir de 01 a 30 de março de 2023 

DATAS DE LANÇAMENTO ATIVIDADE LOCAL 

28 de fevereiro de 2023 Pré-produção/planejamento e 

articulação do evento e 

estratégias de comunicação 

Sede Instituto Latinoamerica 

28 de fevereiro de 2023 Lançamento da série e mostra de 

cinema   

Equipamento público do GDF 

01 de março de 2023 Episódio 1  Virtual – com impulsionamento 

(youtube e redes sociais),  

02 de março de 2023 Episódio 1  Virtual – disponível p/ download 

no site da OSC 

08 de março de 2023 Episódio 2 Virtual – com impulsionamento 

(youtube e redes sociais) 

09 de março de 2023 Episódio 2 Virtual – disponível p/ download 

no site da OSC 

15 de março de 2023 Episódio 3 Virtual – com impulsionamento 

(youtube e redes sociais) 

16 de março de 2023 Episódio 3 Virtual – disponível p/ download 

no site da OSC 



22 de março de 2023 Episódio 4 Virtual – com impulsionamento 

(youtube e redes sociais) 

23 de março de 2023 Episódio 4 Virtual – disponível p/ download 

no site da OSC 

29 de março de 2023 Episódio 5 Virtual – com impulsionamento 

(youtube e redes sociais) 

30 de março de 2023 Episódio 5 Virtual – disponível p/ download 

no site da OSC 

2.11 CROQUI DO EVENTO (se houver)  

  Não de Aplica 

2.12 CONTRAPARTIDAS  

 - doação de 50 cópias em pen-drive, da série documental à Secretaria de Turismo do Distrito Federal; 

- Realização de 01 (uma) palestra com especialistas em Turismo e Cinema (02 especialistas) no 

lançamento da obra em canal web. 

- Inserção da logomarca da Secretaria de Turismo do Distrito Federal em todas as peças de divulgação, 

previamente aprovadas pela SETUR; 

- Inclusão de vídeo promocional da Secretaria de Turismo do Distrito Federal na introdução de cada 

episódio da série; 

- Marcar o perfil da Secretaria de Turismo do Distrito Federal (@seturdf )e incluir a #seturdf em todas as 

postagens nas redes sociais; 

- Relacionar o público visitante do lançamento da série; 

- Disponibilizar o mailing das pessoas envolvidas no projeto; 

 3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Cronograma de Execução 

Metas 
Fase / 

Etapa 
Descrição Valor 

Duração 

Início Término 

Meta 1  

 

1.1 

 Pré- Produção -  contratação 
de recursos humanos para 

execução do projeto em todos 

as fases do mesmo. 

R$ 225.756,00 15.07.22 09.09.22 

1.2 

 Produção – Planejamento e 
ajustes de cronograma e 

contratação de equipe técnica e 

locação de equipamentos para 

gravação.  

 R$ 270.949,80  10.09.22  19.11.22 

1.3 
Edição/Finalização – 
finalização e entega do filme   

 R$ 78.499,95  20.11.22 12.02.23 

Meta 2 2.1 

Campanha de divulgação, 
Lançamento e Exibição do 
filme – divulgação do filme em 
redes sociasi e midia impresa e 
falada.   

R$ 24.791,50  13.02.23 30.03.23 



 4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

   MÊS  

Meta  Etapa Descrição JULHO – 

(15.07.22) 
SETEMBRO -  

(30.09.22) 

1 1.1 Pré-Produção - Recursos Humanos R$ 135.000,00 R$ 90.756,00 

1.2 Produção - Locação de equipamentos 

e equipe técnica 
R$ 150.000,00 R$ 123.479,80 

1.3 Edição/Finalização - R$ 35.999,95 R$ 40.000,00 

2 2.1 Campanha de divulgação e 

Exibição do filme 

 R$ 24.764,00 

  TOTAL R$ 320.999,95 R$ 278.999,80 

 

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

O projeto não prevê geração de receitas resultantes da obra produzida, visto que esta será de difusão, 

exibição e distribuição gratuita. 

5.1 Planilha Termo de Fomento 

PLANILHA TERMO DE FOMENTO  

Meta 1  - PRODUÇÃO DA OBRA AUDIOVISUAL (minissérie, 5 episódios de 13 minutos cada) 

 

Etapa 1.1 – Pré-Produção 

Item 1.1.1 –  

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

DIRETOR GERAL – 

Contratação de 1 (um) 

profissional responsável pela 

realização do filme, 

alinhamento das metas, 

objetivos e etapas do plano de 

trabalho, de forma a alcançar 

os resultados estéticos e 

conteudísticos esperados. 

Atua na direção direta de 

todas as áreas, cronogramas e 

metodologias de produção do 

filme.  Presente nas fases de 

Pré-podução, Produção, 

Edição, finalização e 

Divulgação 

Semana 36 R$ 1.400,00 R$ 50.400,00 15.07.22 a 30.03.23 

Item 1.1.2  

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

COORDENAÇÃO 

ADMINISTRATIVA E 

FINANCEIRA - Contratação 

de 1 (um) profissional 

responsável pelos 

procedimentos inerentes à 

execução financeira e 

Semana 36 R$ 970,00 R$ 34.920,00 15.07.22 a 30.03.23 



administrava do projeto. 

Controla e organiza o 

processo de execução dos 

pagamentos e do cronograma 

de desembolso. É sua 

atribuição elaborar os 

relatórios necessários para o 

processo de prestação de 

contas, de forma a comprovar 

o atendimento do objeto 

pactuado, bem como a correta 

execução financeira do 

projeto. Atuará em todas as 

Etapas do projeto. 

Item 1.1.3  

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

PRODUTOR EXECUTIVO  

- Contratação de 1 (um) 

profissional responsável pelo 

planejamento global junto 

com o Diretor Geral, gestão 

estratégica do Cronograma de 

Execução e relacionamento 

institucional do projeto com 

parceiros públicos e privados. 

É sua atribuição orientar os 

processos de execução, assim 

como acompanhar os 

procedimentos e prestação de 

contas do projeto. Atuará em 

todas as Etapas do projeto. 

Semana 36 R$ 1.400,00 R$ 50.400,00 15.07.22 a 30.03.23 

Item 1.1.4 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

ASSISTENTE DE 

PRODUÇÃO - Contratação 

de 2 (dois) profissionais 

responsáveis por apoiar a 

Direção Geral e Produção 

executiva na execução do 

projeto. Atuará em todas as 

fases do projeto 

Semana 72 R$ 663,00 R$ 47.736,00 15.07.22 a 30.03.23 

Item 1.1.5 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

PESQUISADOR 

CINEMATOGRÁFICO - 

Contratação de 1 (um) 

profissional responsável pelo 

serviço de pesquisa e 

levantamento de dados e 

informações acerca do 

conteúdo de abordagem, qual 

Semana 12 R$ 1.650,00 R$ 19.800,00 29.07.22 a 21.10.22 



seja os potenciais turístico, 

roteiros e cenários de Brasília 

e Entorno, assim como sobre 

a infra-estrutura de serviços, 

referências 

artisticas/culturais, o 

patrimônio arquitetônico e 

natural e personagens de 

reconhecido envolvimento 

com o tema, além de imagens 

e referências 

cinematográficas e 

audiovisuais da cidade e 

região. Serviço a ser  prestado 

para subsídio ao 

desenvolvimento e 

estruturação de roteiro de 

produção da obra objeto do 

projeto. Atuará no período de 

pré-produção e produção 

(filmagens) 

Item 1.1.6 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

ROTEIRISTA- Contratação 

de 1 (um) profissional 

responsável pela redação do 

roteiro do filme, documento 

que orientará a equipe 

durante a filmagem e a 

finalização.   Realizado na 

pré-produção e ajustado na 

produção do projeto. O 

roteiro será desenvolvido a 

partir dos subsídios ofertados 

pela pesquisa sobre o tema de 

abordagem. Atuará na fase de 

pré-produção e produção 

durante 18 semanas, com 

carga horária de 8h diárias 

Serviço 1 
R$ 

22.500,00 
R$ 22.500,00 15.07.22 a 19.11.23 

Valor total da Etapa 1.1.  R$ 225.756,00 

Etapa 1.2 – Produção 

 

Item 1.2.1  

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

DIRETOR DE CENA 

(CINEMATOGRÁFICO) - 

Contratação de 1 (um) 

profissional com a função de 

direção de arte (fotografia, 

iluminação, som) e cena. Faz 

a definição e orientação 

artística em geral. Define com 

o produtor o cronograma  e 

Semana 22 R$ 1.900,00 R$ 41.800,00 10.09.22 a 12.02.23 



demandas de produção. 

Dirige as filmagens e 

gravações determinando 

gestos, tom de voz, expressão 

facial e todos os detalhes 

fundamentais para a 

composição  das cenas. 

Orienta o trabalho dos 

operadores de câmera, 

determinando movimento da 

câmera e planos, aprova 

locações, cenários e trilha 

sonora. Atuará durante as 

etapas de produção e pós-

produção/finalização da obra. 

Item 1.2.2 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

ASSISTENTE DE 

DIREÇÃO - Contratação de 1 

(um) profissional responsável 

pelo assessoramento ao Diretor 

de Cena, sendo responsável 

pela transmissão e 

acompanhamento das 

solicitações e determinações 

do Diretor junto às equipes e 

demais pessoas envolvidas na 

produção de conteúdo da obra, 

e acompanhamento das 

agendas e cronograma de 

produção, organização das 

locações e preparação das 

locações e apoio e suporte aos 

entrevistados. Atuará durante a 

etapa de produção. 

Semana 10 R$ 600,00 R$ 6.000,00 10.09.22 a 19.11.22 

Item 1.2.3 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

CÂMERAS 

FILMADORAS - Locação 

de 02 (duas) câmeras de alta 

resolução completas, 

contendo: Câmera, jogo de 

lente,  monitor, cartão de 

memória, bateria e 

carregador, e 02 (dois) tripés 

de estabilização. Utilizadas 

para captação de todas as 

imagens e cenas durante a 

produção. Serão 2 cameras x 

60 dias de gravação, 

totalizando 120 diárias. 

Dias 120 R$ 350,00 R$ 42.000,00 10.09.22 a 19.11.22 

Item 1.2.4 



Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

OPERADOR DE 

CÂMERA - Contratação de 

2 (dois) profissionais 

responsáveis pela operação de 

câmera, que será utilizada na 

captação das imagens e 

gravação dos diálogos e 

outras coberturas. Serão 2 

profissionais x 60 dias de 

gravação, totalizando 120 

diárias. 

Dias 120 R$ 300,00 R$ 36.000,00 10.09.22 a 19.11.22 

Item 1.2.5 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

EQUIPAMENTO DE 

SOM/AUDIO - Locação de 

equipamento de som contendo: 

01 (um) Microfone direcional 

Shotgum boom, 02 Lapela, 01 

(um) Gravador DAT. Utilizado 

para  a captação exclusiva de 

áudio interno e externo com 

qualidade. Utilizado para 

captaçõa dos audios/som de a 

produção da obra. 

Dias 60 R$ 230,00 R$ 13.800,00 10.09.22 a 19.11.22 

Item 1.2.6 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

OPERADOR DE 

SOM/AUDIO - Contratação 

de 1 (um) profissional, 

responsável pela qualidade das 

gravações dos sons do filme. 

Profissional técnico com larga 

experiência em operação de 

equipamento de captação de 

audio em alta definição. Será o 

reponsável pela operação de 

equipamento específico de 

audio para assegurar a 

qualidade e proteção da 

gravação das entrevistas, 

narrativas sons e ruídos da 

abordagem de produção da 

obra. Esse profissional 

tambem atuará sob direta e 

exclusiva orientação e 

supervisão do Diretor de Cena. 

Atuará durante a etapa de 

produção. 

Dias 60 R$ 180,00 R$ 10.800,00 10.09.22 a 19.11.22 

Item 1.2.7 



Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

DRONE - Locação de drone 

contendo baterias, controles, 

carregadores; utilizado para 

captação de imagens aéreas 

durante a produção. a locação 

ja inclui o profissional técnico 

que operará o equipamento, 

quw atuará sob a coordenação 

e determinações do Diretor de 

Cena, captando as imagens 

aéreas de cenários/ambientes 

urbanos e rurais (de prédios e 

monumentos, de parques, 

lagos, matas e do cerrado, do 

espaço aéreo, de aglomeração 

de pessoas e de eventos 

diversos, etc...) sendo elas 

diurnas ou noturnas, e que lhe 

forem determinadas pelo 

Diretor de Cena. Atuará 

durante a etapa de produção 

com carga horária de 8 horas 

diárias. 

Dias 20 R$ 835,00 R$ 16.700,00 10.09.22 a 19.11.22 

Item 1.2.8 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

VEÍCULO DE APOIO  - 

Locação de 01 (um) 

automóvel, de porte médio, 

com seguro e kilometragem 

livre, para atendimento das 

demandas de gestão e  apoio 

ao projeto, incluindo a vista a 

locações de filmagens, durante 

toda a etapa de pré-produção 

Dias 60 R$ 271,00 R$ 16.260,00 10.09.22 a 19.11.22 

Item 1.2.9 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

VEICULO VAN - Locação 

de 01 (um) automóvel, de 

porte grande (Van), com 

motorista, seguro, 

combustível e kilometragem 

livre, para atendimento das 

demandas de transporte de 

equipamentos e equipe, 

durante toda a etapa de 

produção. 

Dias 60 R$ 681,50 R$ 40.890,00 10.09.22 a 19.11.22 

Item 1.2.10      

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 



ILUMINAÇÃO - Locação 

de 02 (dois)  kits básico de 

luz Unitec 500 watts cada, 

com 2 Led Sollar 6000k e 

tripé  com cabos e conectores, 

e ainda 02 (dois) conjuntos de 

rebatedores, e sombretes. 

Utilizado para na captação de 

imagens durante a produção. 

Serão 2 kits x 60 dias de 

gravação, totalizando 120 

diárias 

Diárias 120 R$ 75,00 R$ 9.000,00 10.09.22 a 19.11.22 

Item 1.2.11      

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

COMBUSTIVEL – 

Aquisição de combustível 

para carro de apoio. 

Estimativa de 80 Litros por 

semana X 10 Semanas = 800 

Litros 

Litros 800 R$ 7,85 R$ 6.280,00 10.09.22 a 19.11.22 

Item 1.2.12      

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

ALIMENTAÇÃO 

(EQUIPE) -  Fornecimento 

de refeições à equipe de 

campo: 1 Dir. Geral; 1 Dir. de 

Cena;  1 Assist. produção; 1 

Assist. direção; 2 motoristas 

(van e carro de apoio); 2 

Operador câmera; 1 Operador 

som; 1 Fotóg. Still. Será 1 

(uma) refeições diárias para 

cada um dos 11 integrante da 

equipe de campo. 

TOTALIZANDO: 10 

refeições/dia x 60 dias = 600 

unidades. 

unidades 600 R$ 28,00 R$ 16.800,00 10.09.22 a 19.11.22 

Item 1.2.13      

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

EPIS (EQUIPE) -  
Fornecimento de itens e 

insumos de higiene e 

segurança sanitária/prevenção 

ao Covid19 (álcool gel, luvas, 

máscaras, etc...). Itens 

obrigatórios para todos os 

profissionais de campo, 

incluindo a 

limpeza/higienização de 

equipamentos.  

Verba 1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 10.09.22 a 19.11.22 

Item 1.2.14      



Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

FOTOGRÁFO STILL - 

Contratação de 1 (um) 

fotógrafo  responsável pela 

cobertura documental do 

processo de filmagem. 

Diárias 60 R$ 265,83 R$ 15.949,80 10.09.22 a 19.11.22 

Valor total da Etapa 1.2 R$ 273.479,80 

Etapa 1.3 – Edição/Finalização 

Item 1.3.1  

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

EDITOR - Contratação de 2 

(dois) profissionais 

responsáveis pela edição de 

som e imagem para 

composição de obra 

audiovisual seriada. Esses 

profissionais trabalharão sob 

a orientação do Diretor na 

composição do formato e 

estética da obra finalizada. 

Atuarão durante toda a etapa 

de pós-produção/finalização. 

Serão 2 profissionais x 12 

semanas, totalizando 24 

semanas 

Semana  24 1.000,00   24.000,00 20.11.22 a 12.02.23 

Item 1.3.2 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

ILHA DE EDIÇÃO -

Locação de 1 (uma) ilha de 

edição composta por softwear 

de edição de imagem e som 

de ultima geração, necessária 

à edição/montagem da obra 

finalizada. 

Diária 90 200,00   18.000,00 20.11.22 a 12.02.23 

Item 1.3.3 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

TRILHA SONORA – 

Contratação de 1 (um) 

profissional responsável pela 

elaboração e 

produção/montagem de trilha 

sonora  para composição da 

obra. Serviço sob encomenda 

a preço certo. Serão 65 

minutos de trilha sonora. (5 

videos de 13 minutos cada). 

Serviço 1 15.000,00   15.000,00 20.11.22 a 12.02.23 

Item 1.3.4 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 



EFEITOS ESPECIAIS / 

FINALIZAÇÃO – 

Contratação de serviços de 

efeitos especiais, colorização, 

equalização de som e imagem 

na finalização da obra. 

Serviços sob encomenda a 

preço certo. 

Serviço 1 8.500,00   8.500,00 20.11.22 a 12.02.23 

Item 1.3.5 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

INTÉRPRETE DE LIBRAS 

- Contratação de 1 (um) 

profissional responsável pela 

tradução em libras dos 

conteúdos do filme. Serão 15 

dia de trabalho para tradução 

de 5 videos. 

Diária 15 133,33   1.995,95 20.11.22 a 12.02.23 

Item 1.3.6 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

LEGENDAGEM - 

Contratação de serviços de 

acessibilidade (legendagem) 

na finalização da obra. 

Serviços sob encomenda a 

preço certo. Serão 65 minutos 

de legendagem. (5 videos de 

13 minutos cada) 

Serviço 1 3.500,00   3.500,00 20.11.22 a 12.02.23 

Item 1.3.7      

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

DESIGNER GRÁFICO - 

Contratação de 1 (um) 

profissional responsável pela 

criação da logomarca 

(identidade) do projeto e 

diagramar as peças gráficas 

(banners e cards de 

divulgação) que irão ser 

divulgadas nas redes sociais. 

Este serviço será contratado e 

realizado durante todo o 

período de divulgação 

Serviço 1 5.000,00   5.000,00 20.11.22 a 30.03.23 

Valor total da Etapa 1.3 R$ 75.995,95 

VALOR TOTAL DA META 1 R$ 575.235,75 

Meta 2  - DIVULGAÇÃO/EXIBIÇÃO/DIFUSÃO  

 

Etapa 2.1 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

COORDENADOR DE 

COMUNICAÇÃO - 

Contratação de 1 (um) 

Semana 8 R$ 1.340,00 R$ 10.720,00 13.02.23 a 30.03.23 



profissional responsável pelo 

plano de comunicação do 

projeto junto à mídia e 

produção de conteudo para às 

redes sociais. Atuará na fase 

de divulgação do projeto. 

Etapa 2.2 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

GESTÃO DE REDES 

SOCIAIS -  Contratação de 1 

(um) profissional responsável 

pela divulgação do filme nas 

redes sociais através de cards, 

post, produção de conteúdo, 

fotos e afins e emissão dos 

relatórios estatisticos finais. 

Atuação pelo período de 6 

(seis) semanas durante a 

campanha de Difusão e 

divulgação da obra. 

Semana 8 R$ 455,00 R$ 3.640,00 13.02.23 a 30.03.23 

Etapa 2.3 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

IMPULSIONAMENTO DE 

REDES -  Impulsionamento 

das postagem em redes sociais 

(Facebook) e dos 5 episodios 

no youtube.                                                                                     

- 10 impulsionamentos de R$ 

200,00  para cada um dos 5 

episódios e de R$ 254,00 para 

as redes sociais (instagram e 

Facebook) 

Serviço 1 R$ 2.254,00 R$ 2.254,00 13.02.23 a 30.03.23 

Etapa 2.4 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

EVENTO DE 

LANÇAMENTO: Receptivo, 

segurança, serviço de copa 

Serviço 1 R$ 7.250,00 R$ 7.250,00 14.02.23 a 17.02.23 

Etapa 2.5 

Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

Impressos (banners, cartazes, 

convites) 
Verba 1 R$ 900,00 R$ 900,00 13.02.23 a 30.03.23 

Total Etapa 2.1  R$ 24.764,00 

VALOR TOTAL DA META 2 
 

R$ 24.764,00 

VALOR TOTAL DO PROJETO  

 
R$ 599.997,25 

 5.2 Previsão de Receitas 



Não há outras receitas 

6. DECLARAÇÕES 

 6.1 Declaração Unificada 

DECLARAÇÃO UNIFICADA 

Eu, ATANAGILDO BRANDOLT DE BRANDOLT, inscrito no RG sob o nº 1017538057 e CPF nº 

237.376.030-49, na qualidade de presidente do INSTITUTO LATINOAMERICA PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, ARTE E CULTURA, CNPJ: 04.516.087/0001-05, 

declaro, para os devidos fins e sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

  

1. ( x ) A referida entidade e seus dirigentes não incorrem em qualquer das vedações previstas no artigo 

39 da Lei nº 13.019/2014, ou no artigo 8º do decreto 32.751 de 4 de fevereiro de 2011; 

2. ( x  ) A referida entidade, até a presente data, não possui ações judiciais em trâmite ou transitada em 

julgado, para a habilitação do presente processo de Termo de Fomento, estando ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores; 

3. ( x ) A referida entidade atende as exigências constantes na Lei de Diretrizes Orçamentárias do 

Distrito Federal, uma vez que arrecada todos os impostos a que se refere o artigo 155 da Constituição 

Federal, bem como não está inadimplente com a União, inclusive no que tange às contribuições dos 

empregados para a Seguridade Social, contribuições para o PIS/PASEP, contribuições para o FGTS, e com 

relação a recursos anteriormente recebidos da Administração Pública por meio de convênios, acordos, 

ajustes, subvenções sociais, contribuições, auxílios e similares; 

4. (  x ) A referida entidade não realiza pagamento, a qualquer título, de servidor ou empregado público 

integrante do quadro de pessoal da Administração Direta ou Indireta do Distrito Federal, da União, dos 

Estados e dos Municípios, por serviço de consultoria ou assistência técnica, atendendo rigorosamente o 

disposto no art. 8º, II da Instrução Normativa nº 1/2005; 

5. ( x  ) A referida entidade não celebrou convênios anteriores com o Governo Federal referentes ao 

projeto; 

6. ( x  ) A referida entidade não remunera nenhum servidor ou empregado público ativo, inativo e 

pensionista (incluindo cargos comissionados, funções de confiança e cargos públicos) independente de 

estarem gozando de férias ou não; 

7. (  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 disto, DECLARO que, atenderemos as legislações 

vigentes e observaremos às disposições do Código de Edificações do Distrito Federal. 

 

Brasília, 06 de junho de 2022 

  

Atanagildo Brandolt de Brandolt 

CPF 237376030-49 

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

não haver encargos trabalhistas). 

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS 

  

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

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

projeto em análise. 

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

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

recolhimento de encargo. 

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

esclarecemos: 

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

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

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

previsão de encargos e tributos sociais e trabalhistas. 

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

rescisório e trabalhista a ser pago no final do projeto. 

  

Atenciosamente, 

Brasília, 06 de junho de 2022. 

 



Atanagildo Brandolt de Brandolt 

Presidente 

CPF: 237376030-49 

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, 06 de junho de 2022 

  

               Atanagildo Brandolt de Brandolt 

                                    Presidente 

 

7. APROVAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO/SECRETÁRIO ADJUNTO 

  

Aprovo o presente Plano de Trabalho 

 

Brasília-DF,_____/_____/2022  

_______________________________ 

   ASSINATURA 

 


