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1.1 DADOS DO PROJETO 

Título do Projeto: Qualifiturismo - Exposição Do Setor Turístico Do DF 
Valor do Projeto: 
Local de realização: Taguatinga  
Período de Execução: Início: 19/07/2022 Término: 09/09/2022 
Enquadramento: Diagnóstico (   )    Estruturação de Destino (   )  Qualificação/Sensibilização ( x )  
Promoção e/ou Apoio Comercialização (  x )  Artesanato ( x  )  Tecnologia Turística (x  ) Pesquisa relacionada ao 
Turismo (   )                      
Valor total do projeto R$ (extenso): R$ 949.830,00 (novecentos e quarenta e nove mil, oitocentos e trinta reais). 
Previsão de Atendimento: 60 alunos nos três dias para as oficinas de gastronomia e artesanato, e 100 pessoas por 
palestra. 
Previsão de público direto: 5.000 pessoas de forma rotativa nos três dias de evento. 
Previsão de Beneficiários direto e indireto: 5.160 pessoas de forma rotativa nos três dias de evento. 

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

A Associação Luta pela vida atua desde 2008 na promoção e na garantia dos direitos humanos; trata-se de uma 
organização da sociedade civil e, portanto, sem fins lucrativos, organizada por profissionais liberais que contribui 
para a formação de um mundo cada vez melhor, e procuram colocar em prática, na medida do possível, seus 
anseios e objetivos de apoiar, colaborar, criar, desenvolver, sugerir, promover e/ou executar ações e projetos 
sociais, dentre outros. 

Nos 14 anos a Associação Luta Pela Vida tem-se dedicado a promover ações plurais e transversais 
comprometidas, especialmente, com a promoção gratuita da educação, das manifestações culturais, intelectuais, 



artísticas e literárias, bem como da promoção da saúde, do esporte e do lazer. 

Com intuito de promover o desenvolvimento integral dos assistidos, a Associação Luta pela Vida atua na causa 
das desigualdades sociais; elabora e executa projetos de maneira assertiva, que realmente contribuam para a 
redução das diversas desigualdades, a promoção de uma vida digna àqueles em situação de vulnerabilidade e no 
fomento de uma vida mais saudável por meio da cultura e do esporte.  

A ALPV já possui ampla experiência em ações e gestão de projetos, recursos públicos, promoção, organização e 
realização de eventos culturais, esportivos e de geração de renda em benefício de comunidades em situação de 
risco e vulnerabilidade e, sobretudo, que permitam a implementação de políticas públicas. 

Os trabalhos desenvolvidos pela Associação vêm recebendo apoio de diversos órgãos governamentais, 
destacando-se dentre eles: Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Secretaria de Turismo, Secretaria da 
Criança, Secretaria de esporte, Secretaria de desenvolvimento econômico todas do Distrito Federal e Ministério 
da mulher, família e direitos humanos. 

• Profissão esporte (2021) - Curso para educadores esportivos. Termo de fomento firmado nº 
63/2021 com a Secretaria de Esporte do Distrito Federal. 

• Profissão Esporte, realizado em 20 de janeiro a 04 de março de 2020 - Curso de Organização de 
eventos com ênfase em esporte pelo Termo de Fomento nº 46/2019 da Secretaria de Esportes e Lazer do 
Distrito Federal, com 280 inscrições no site www.cursosgratuitos.bsb.br e nas matrículas presenciais o 
curso teve o total de 143 inscritos. 

• Qualifcultura (2020) - Curso profissionalizante realizado através de Termo de Fomento nº 
23/2020 com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, com o total de 172 alunos que concluíram 
o curso. 

• QualifCultura (2019) - Curso profissionalizante realizado através de Termo de Fomento nº 
72/2019 com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, com 450 inscrições no site 
www.cursosgratuitos.bsb.br e nas matrículas presenciais o curso teve o total de 358 inscritos. 

• Campeonato “Federal Gladiator Combat” (2018) - para atletas praticantes da modalidade de 
MMA e boxe. Termo de Fomento nº 11/2018, celebrado entre a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer 
do Distrito Federal e esta OSC. 

• Federal Gladiators Combat (2017) – Campeonato de Artes Marciais destinado ao intercâmbio de 
conhecimentos. Participaram cerca de 4.000 pessoas. Termo de fomento nº 10/217 firmado com a 
Secretaria de Esporte do Distrito Federal. 

• Federal Gladiators Combat (2016) – Campeonato de Artes Marciais destinado ao intercâmbio de 
conhecimentos. Participaram cerca de 4.000 pessoas. Com o apoio da Secretaria de Esporte do Distrito 
Federal. 

• Federal Gladiators Combat (2015) – Campeonato de Artes Marciais destinado ao intercâmbio de 
conhecimentos. Participaram cerca de 3.500 pessoas. Com o apoio da Secretaria de Esporte do Distrito 
Federal. 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Realização do projeto “Qualifiturismo”, que consiste em uma feira de gastronomia e artesanato, no Eixo Cultural Ibero- 
americano, por meio de oficinas de gastronomia, palestras, apresentação cultural, infantil e feira de artesanato, com 
foco no despertar do público para o turismo criativo e gastronômico e seu potencial. 

O projeto chega para criar uma ligação entre conteúdo, formação, turismo e comportamento. 



2.1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

Promover a realização do projeto “Qualifiturismo”, que consiste em uma feira de gastronomia e artesanato, no Eixo 
Cultural Ibero-americano, por meio de oficinas de gastronomia e artesanato, palestras, apresentação cultural, infantil 
e feira de artesanato, com foco no despertar do público para o turismo criativo e gastronômico e seu potencial. 

O “Qualifiturismo” pretende fomentar a potencialidade do turismo gastronômico e criativo no Distrito Federal. 

Nas oficinas de “Gastronomia”, o objetivo é entender o uso da gastronomia como ingrediente na exploração turística, 
e como esse atrativo é cada vez mais interessante para os visitantes, pois, oferece o acesso ao patrimônio cultural, 
possibilitando conhecer à história, à cultura e ao modo de viver de uma comunidade no formato de turismo cultural. 
Com 4 horas de duração e acontecerá no período vespertino das 14h às 18h  

Nas oficinas de “Artesanato”, o objetivo é apresentar tendencias, atualizações do artesanato, que é um dos principais 
segmentos que compõe a economia criativa. Bem como trazer meios de oficialização dessa importante categoria. Com 
4 horas de duração e acontecerá no período matutino das 8h às 12h  

O conteúdo das oficinas e a abordagem metodológica serão adequados à realidade do empreendedorismo do século 
21, para que se obtenha a adequada efetividade no ensino e aprendizagem. 

No total serão formadas três turmas, uma em cada dia, com capacidade máxima de 15 alunos por turma.  

2.2 JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

O turismo está se consolidando no país com importância política e como atividade econômica. O desenvolvimento do 
turismo brasileiro está voltado ao incremento de novos destinos e produtos diferenciados para seus consumidores, os 
turistas. As capitais, praias, museus brasileiros e festivais fazem parte desse universo de atrativos turísticos e são 
potenciais indutores de visitações a várias cidades. 

De acordo com Beeho e Prentice (1997), o produto turístico baseia-se essencialmente em experiências intangíveis, a 
partir dos benefícios, fantasias e interpretações que as atrações possibilitam ao turista. As experiências não são algo 
universal ou padronizado, mas sim vividas e interpretadas diferentemente por cada turista, a partir de seus 
sentimentos, visão de mundo, repertório cultural e preconcepções. 

A Unesco considera a atividade turística como promotora da educação, da cultura e da consciência ecológica dos povos 
em todo o mundo. Sendo o turismo primordial à consolidação da paz entre os povos, uma vez que o fluxo de turistas 
faz crescer sentimentos de amizade, respeito e cooperação entre países e entre populações de uma mesma nação. 

Os atrativos turísticos são a base do produto turístico, que é construído por meio do desenvolvimento da atividade 
turística. Esta só pode se realizar quando algumas condições forem criadas para que as pessoas se sintam atraídas e 
possam, de fato, deslocar-se de seu lugar de origem e passar determinado tempo fora de casa. 

Brasília propõe um conceito mais amplo para a economia do turismo criativo e diversificação econômica, devido ao 
seu ponto estratégico na configuração geopolítica, provocando o sentido de conectividade e integração com distintos 
territórios. Dessa forma, gera abrangência de oportunidades de negócios em inúmeras áreas que compõem o setor 
turístico e sua transversalidade, como música, artes, artesanato, festivais, literatura, religiosidade e espiritualidade, 
negócios, esportes, gastronomia, moda, audiovisual, design e tecnologia.  

O surgimento do termo indústrias criativas ocorreu em 1994, na Austrália, ganhando ampla visibilidade no Reino Unido 
a partir de 1997. Ao longo da primeira década do século XXI, o termo foi sendo alvo de inúmeros debates e, 
posteriormente, foi ganhando novos contornos, evoluindo para a concepção de cidades ou de espaços criativos (Reis; 



Urani, 2011). As indústrias criativas envolvem setores artísticos, econômicos, mídias digitais, turístico, gastronômico 
entre muitos outros e têm como núcleo a criatividade humana. Elas concentram-se em quatro grandes áreas – serviços, 
conteúdos, experiências e originais –, de acordo com o BOP Consulting (2010), conforme apresentado abaixo, na qual 
são demonstradas as interseções que existem entre elas. 

 

Reis e Urani (2011) argumentam que as indústrias criativas se referem aos setores e, sobretudo, aos processos que 
utilizam como insumos a informação, a criatividade e a cultura, com vistas a produzir bens e serviços com valor 
econômico e simbólico, sendo esta uma produção que valoriza a singularidade. Tal entendimento é reforçado 
por Howkins (2001), considerado o pai do conceito de economia criativa, e que a define como algo conduzido por 
indivíduos que utilizam a imaginação e seu capital intelectual nos processos de criação, produção e distribuição de 
produtos e serviços. 

Edna dos Santos-Duisenberg (Fariello, 2011) concebe a economia criativa a partir de um ponto de vista holístico e 
multidisciplinar, que mantém diálogo com a economia como um todo, a cultura e a tecnologia. De acordo 
com Deheinzelin (2011, p. 1), a economia criativa abrange uma “[... ] cadeia de geração de valor que, através de etapas 
em que ocorrem sinergias com outras áreas, ativa e concretiza as reservas de valor/patrimônios intangíveis como 
cultura, conhecimento, criatividade, experiência, valores.”. 

É importante destacar, nesse contexto, o papel desempenhado pela globalização, que modificou as relações 
socioespaciais por meio da incorporação de novas tecnologias, ampliou os processos de intercâmbio cultural, além de 
ter redefinido a importância dos setores ligados à cultura na dinamização econômica das regiões. 

Nesse sentido, o turismo possibilita novos usos e funções aos elementos que formam a paisagem urbana e o patrimônio 
cultural local, além de uma nova imagem, que atrai recursos e capital externos para o fomento às atividades de lazer e 



de consumo, típicos das indústrias criativas: eventos e exposições, museus, além de projetos e ações de revitalização 
de conjuntos arquitetônicos. Na visão de Moesch (2002, p. 20): 

[...] o turismo é um campo de práticas histórico sociais, que pressupõem o deslocamento do(s) sujeito(s), em tempos 
e espaços produzidos de forma objetiva, possibilitador de afastamentos simbólicos do cotidiano, coberto de 
subjetividades, portanto, explicitadores de uma nova estética diante da busca do prazer. 

De forma particular, Brasília destaca-se com a articulação entre turismo, cultura e desenvolvimento pela força que gera 
na economia, nas relações sociais e na manutenção e na valorização dos aspectos identitários de um lugar, tais como 
a gastronomia, o artesanato, as manifestações populares e o patrimônio histórico. Nesse sentido, diversas regiões, a 
exemplo de Brasília, vêm promovendo o patrimônio cultural enquanto atrativo turístico, possibilitando que as 
comunidades locais, ao se reconhecerem como elemento integrante do lugar, se envolvam com a sua história e suas 
tradições, na perspectiva de dinamização econômica e na geração de oportunidades sociais, uma vez que a 
transformação dos lugares em produtos turísticos pressupõe o surgimento ou a adequação de uma infraestrutura de 
equipamentos, bens e serviços necessários para a permanência dos visitantes. 

O turismo tem sido um dos setores promissores nessa retomada econômica, a partir da geração de emprego e 
desenvolvimento econômico, porque os turistas buscam experiências por meio do consumo de produtos no local da 
produção.  

O setor já possui resultados importantes, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontou um 
crescimento de 4,6% em agosto no Índice de Atividades Turísticas. O aumento na movimentação econômica do turismo 
chegou a 49,1% no acumulado entre maio e agosto – o melhor resultado desde fevereiro de 2020. 

Um empreendedor turístico é definido como um indivíduo que cria um negócio com algum componente de 
originalidade para prover um produto, serviço ou experiência para os turistas e movimenta diretamente a economia 
criativa, pois o turismo é uma atividade enquadrada dentro das indústrias criativas.  

O turismo está se consolidando no país com importância política e como atividade econômica. O desenvolvimento do 
turismo brasileiro está voltado ao incremento de novos destinos e produtos diferenciados para seus consumidores, os 
turistas. As capitais, praias, museus brasileiros e festivais fazem parte desse universo de atrativos turísticos e são 
potenciais indutores de visitações a várias cidades. 

O turismo criativo se traduz como tendência do mercado mundial e como uma necessidade para diversificar os 
segmentos que compõem a economia do turismo para o enfrentamento dos desafios da competitividade, 
principalmente pós pandemia. Nesta perspectiva, faz-se necessário promover o debate, mobilizar, motivar e estimular 
a adoção dos valores e estratégias requeridos na inovação, bem como adaptar a oferta turística a essa demanda de 
mercado. 

Nos últimos anos, o Brasil tem apresentado significativos avanços no fomento as indústrias turísticas criativas e a todos 
os segmentos que são atreladas a ela. Contudo, ações que qualificam e fortalecem esse setor ainda restam por 
necessárias. O estímulo à economia criativa é uma estratégia de desenvolvimento econômico, porque produz o Produto 
Interno Bruto- PIB, emprego e renda.  

Neste contexto, as últimas décadas trouxeram notáveis transformações no cenário criativo. Até a década de 80, a 
produção criativa profissionalizada e as principais políticas de financiamento público e patrocínios privados e público 
se concentravam no eixo Rio-São Paulo. Para acompanhar esse crescimento, fez-se necessário qualificar e fortalecer a 
qualidade na infraestrutura do setor, entre eles a formação de agentes preparados para atuarem na atual cena criativa 
e inovadora.  



O turismo e a o setor criativo, extremamente rico e pode servir como um insumo importante para se pensar em 
desenvolvimento econômico, tanto no mercado de trabalho como na geração de renda, de ocupação e de exportação. 
Importante para o crescimento de outros setores e atividades. Constitui, portanto, um front de promoção de 
desenvolvimento.  Turismo gera renda, gera emprego, gera inclusão, gera desenvolvimento. Acima de tudo, gera 
futuro. Trata-se de um vetor de aceleração da economia do país, com muitas externalidades positivas. 

As atividades criativas geram 2,64% do PIB brasileiro e são responsáveis por mais de um milhão de empregos 
formais diretos, segundo estudo da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN)1, com base em dados do IBGE. 
Há no setor cerca de 250 mil empresas e instituições. 

De acordo com estudo da consultoria Price water house Coopers, o setor cresceu entre 2013 e 2017 a uma taxa média 
anual de 8,1%, bem acima do conjunto da economia. A participação no PIB, por sua vez, é superior à de setores 
tradicionais, como as indústrias têxtil e farmacêutica. Tais dados evidenciam a relevância do setor, de seus agentes, da 
Secretaria e da política. 

Dessa forma, as políticas públicas, devem possibilitar o acesso da população não só ao consumo, mas também à 
produção e ao emprego, um dos objetivos do “Qualifiturismo”. 

A criatividade é o fundamento da diversidade. O Brasil é um país que precisa reconhecer o seu potencial para 
empreender a partir da diversidade humana, social, cultural. E nosso projeto pretende se tornar esse ambiente de troca 
de conhecimentos e experiências entre os todos que pretendem trabalhar com a potencialidade do turismo. 

              A execução do “Qualifiturismo” fomentará o empreendedorismo e está interligado com todos os aspectos de 
desenvolvimento sustentável e tema presente na Agenda 2030 da ONU que consiste em um plano de ação para as 
pessoas, o planeta e a prosperidade, que busca fortalecer a paz universal. O plano indica 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, as ODS, e 169 metas, para erradicar a pobreza e promover vida digna para todos dentro 
dos limites do planeta e estão diretamente relacionados aos seguintes objetivos:   

• Objetivo 1: Erradicação da pobreza: Garantir que todos, particularmente os pobres e 
vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos econômicos, bem como o acesso a 
serviços básicos, propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, 
herança, recursos naturais, novas tecnologias apropriadas e serviços financeiros, incluindo 
micro finanças. O que nos leva ao ODS 1 (acabar com a pobreza em todas as suas formas 
e em todos os lugares). 

• Objetivo 4: Educação de qualidade: Aumentar substancialmente o número de jovens e 
adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e 
profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo. O que nos leva a ODS 
4 (Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, promover oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida para todos).  

• Objetivo 5: Igualdade de Gênero: Acabar com toda forma de discriminação contra todas 
as mulheres e meninas em toda parte; eliminar todas as formas de violência contra todas 
as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração 
sexual e de outros tipos. O que nos leva a ODS 5 (alcançar igualdade de gênero e 
empoderar todas as mulheres e meninas). 

• Objetivo 8: Trabalho decente e crescimento econômico: Reduzir substancialmente a 
proporção de desempregados; promover políticas orientadas para o desenvolvimento que 
apoiem as atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, 
criatividade e inovação, e incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas 
e médias empresas, inclusive por meio do acesso a serviços financeiros. O que nos leva a 
ODS 8 (Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo sustentável, emprego 
pleno e produtivo e trabalho decente para todos 

 
1 Mapeamento da Economia Criativa no Brasil (Mapping of the Creative Industry in Brazil 2013-2015), 2016, Federação das Indústrias 
do Rio de Janeiro - FIRJAN 



• Objetivo 10: Redução das Desigualdades: Empoderar e promover a inclusão social, 
econômica e política de todos, independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, 
etnia, origem, religião, condição econômica ou outra; garantir a igualdade de 
oportunidades e reduzir as desigualdades de resultados, inclusive por meio da eliminação 
de leis, políticas e práticas discriminatórias e da promoção de legislação, políticas e ações 
adequadas a este respeito. O que nos leva a ODS 10 (reduzir a desigualdade nos países e 
dentro deles). 

• Objetivo 16: Paz e Justiça: Reduzir significativamente todas as formas de violência e as 
taxas de mortalidade relacionada em todos os lugares; promover o Estado de Direito, em 
nível nacional e internacional, e garantir a igualdade de acesso à justiça para todos. O que 
nos leva a ODS 16 (Promover sociedades pacífica e inclusivas para o desenvolvimento 
sustentável, proporcionar acesso à justiça para todos e construir instituições responsáveis 
e inclusivas em todos os níveis). 

Portanto, o “Qualifiturismo” segue e abrange diversos Objetivos de Desenvolvimentos Sustentável da ONU, para uma 
sociedade mais justa e solidária para toda a sociedade, e pretende com a sua programação de atividades movimentar 
o empreendedorismo turístico e criativo, que abrange a relação entre inovação, cultura, tecnologia e sustentabilidade. 
A realização da feira será um encontro de mentes criativas para construção de um futuro melhor, mais criativo e 
inovador. 

É importante ainda, citar que o desenvolvimento sustentável do turismo exige a formulação de políticas e 
planejamento integrados que criem benefícios socioeconômicos para toda a comunidade, ao mesmo tempo em que 
preza pela proteção do meio natural e cultural do destino (SILVEIRA, 2002).  

Deve ter como premissa o planejamento participativo, permitindo a contribuição e o aprendizado social. As políticas 
públicas baseadas na interdependência da “eficiência econômica, equidade social e prudência ecológica” precisam 
incluir o cidadão desde a elaboração até a execução (SACHS apud BENI,2003, p. 4).  

O turismo sustentável deve prezar pela conservação dos recursos naturais; reduzir consumos insustentáveis, poluição 
e desperdícios; respeitar as culturas locais; permitir a participação da comunidade na administração do turismo, 
maximizando os benefícios; além disso, deve ser informativo e educativo, conscientizando mercado, governo, 
população e turistas sobre assuntos ambientais, culturais e sociais (WWF, 2004).  

O desenvolvimento sustentável do turismo deve contribuir para a sustentabilidade ambiental, econômica e 
sociocultural das regiões, a fim de aumentar a qualidade de vida da população local, melhorar a experiência do visitante 
e proteger a qualidade do meio ambiente. Neste sentido é preciso analisar a sustentabilidade sob diferentes óticas: a 
ótica do empresário local que requer modelos de economia sustentáveis; a ótica cultural que precisa criar novas 
estratégias que facilitem a imersão do turista nas tradições e na história de cada região sem afetá-las negativamente; 
e a ótica social do residente, que se não perceber que o turismo lhe beneficia, invariavelmente se posicionará contra 
(MUÑOZ; SÁNCHEZ, 2013). 

2.3 CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA 

Atualmente tais ações não ocorrem com frequência e o custo dessa mesma ação em entidades privadas é 
extremamente elevado, o que impossibilita o acesso à maioria das pessoas com baixo poder aquisitivo. Dessa forma, o 
projeto tem o objetivo de inclusão social, possibilitando ao sujeito experiência de qualidade e totalmente gratuita, 
gerando formação profissional e possibilidade de empregos no Distrito Federal.  

2.4 ORIGEM DO ORÇAMENTO PARA A DESPESA 

Emenda Parlamentar do Deputado Distrital Reginaldo Sardinha no valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil 
reais) com natureza de despesa 335041 e Emenda Parlamentar do Deputado Distrital Eduardo Pedrosa no valor de R$ 
300.000,00 (trezentos mil) com natureza de despesa 335041. 



2.5 OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL: 
Realização do projeto “Qualifiturismo”, que consiste em uma feira de gastronomia e artesanato, no Eixo Cultural 
Iberoamericano, por meio de oficinas de gastronomia, palestras, apresentação cultural, infantil e feira de artesanato, 
com foco no despertar do público para o turismo criativo e gastronômico e seu potencial. 

O “Qualifiturismo” pretende fomentar a potencialidade do turismo gastronômico e criativo no Distrito Federal. 

Nossa proposta é inovar incentivando a criatividade, o conhecimento, despertando dentro de cada pessoa a vontade 
de se capacitar para funções que hoje no mercado de trabalho são de muita utilidade em várias empresas. Dessa 
forma, oportunidades surgirão para os novos profissionais que serão capacitados em nossos cursos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Realizar o “Qualifiturismo”; 

2. Apoiar a difusão e valorização do turismo gastronômico e criativo, gerando emprego e renda aos 
empreendedores locais; 

3. Promover o Distrito Federal como rota do turismo gastronômico e criativo; 

4.Promover Brasília associada ao fomento do turismo gastronômico; 

5. Geração de emprego e renda através do turismo, gastronomia e economia criativa com participação da 
população local; 

6. Apresentar novas linguagens tecnológicas e experiências interativas convergindo com ferramentas para o 
estímulo ao conhecimento, despertando uma consciência reflexiva; 

7. Potencializar geração de oportunidades de negócios; 

8. Incentivar ações vinculadas às políticas públicas de turismo; 

9. Proporcionar um evento que tenha como pauta o empreendedorismo, o turismo aliado a diversidade e a 
sustentabilidade;   

10. Proporcionar a troca de conhecimento e contato do público com grandes nomes da inovação, criatividade, 
tecnologia e sustentabilidade no âmbito regional, nacional e local; 

11. Incentivar ações vinculadas às políticas públicas do setor de turismo no Governo do Distrito Federal. 

2.6 METAS 

2.6.1 METAS QUANTITATIVAS 

• O evento será oferecido de forma gratuita à população, envolvendo um público com faixa etária a partir de 6 

anos; 

• Público estimado de 5.160 pessoas de forma rotativa nos três dias de evento; 

• Matricular 45 alunos nas oficinas de Artesanato que acontecerá durante os 3 dias no período matutino; 

• Matricular de 45 alunos nas oficinas de Gastronomia que acontecerá durante os 3 dias no período vespertino; 



• Gerar entorno de 150 empregos, sendo 100 diretos e 250 indiretos; 

• Investimento de R$ 950.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) na economia do Distrito Federal. 

2.6.2 METAS QUALITATIVAS 

• Realização do “Qualifiturismo”, por meio de apresentações voltadas para o público infantil durante o período 

da manhã, oficinas de gastronomia durante o período da tarde, palestras sobre a potencialidade do turismo 

gastronômico e criativo e apresentações culturais com artistas de relevância local durante a noite, assim como 

Espaço Geek e Stands de artesanato com artesões locais e regionais disponível durante toda a programação 

do evento; 

• Promover a integração entre a população, com foco na produção gastronômica e criativa associada ao turismo; 

• Promoção de Brasília como polo turístico gastronômico e criativo, e consequentemente o Distrito Federal. 

• Gerar emprego e renda e a promoção de ações de incentivo ao desenvolvimento econômico do Distrito 

Federal; 

• Movimentar a cadeia e economia no DF para a valorização do protagonismo local com inclusão social e 

fortalecimento da cidadania; 

• Incentivar a promoção da produção turística e gastronômica brasiliense, com valorização de recursos humanos 

e de infraestrutura local; 

• Estimular a produção de projetos turísticos comprometidos com a identidade cultural local. 

2.7 INDICADORES DE MONITORAMENTO 

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

Público de 5.160 pessoas de forma 
rotativa nos três dias de evento. 
 

-  Divulgação das atividades da 
programação na imprensa; 

- Número de público.  

- Registros fotográficos;  
- Lista de presença;  
-  Legados Sociais; 
- Visibilidade na mídia por meio de 
clipping; 
- Programação oficial do projeto 
divulgada em materiais 
promocionais e mídias sociais. 

Geração de Emprego e Renda - 
Contratação de serviços necessários 
para a montagem, estrutura e 
logística do projeto.  

- Montagem da estrutura do evento 
conforme descrição no projeto. 

 

- Registro fotográfico; 
- Relatórios de produção; 
- Fotos das equipes; 
- Lista de presença das equipes. 

Capacitação. - Oficinas e palestra. 

 

- Registro fotográfico; 
- Lista de presença. 

 

 

 



METAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO “QUALIFITURISMO” 

 
Meta 01 – Contratação de 
serviços necessários para a 
divulgação e comunicação antes e 
durante o projeto 

- Divulgação das atividades da 
programação na imprensa; 
- Aplicação da arte no material 
(site, mídias sociais);  
- Monitoramento 
das atividades. 

 

- Comprovação das mídias; 
- Relação da equipe; 
- Registros fotográficos. 

Meta 02 – Contratação de 
serviços necessários para a 
montagem, estrutura e logística 
do projeto. A meta 02 tem como 
objetivo a produção e execução 
de todas as ações relacionadas a 
produção do projeto.  

- Montagem da estrutura do 
projeto; 
- Realização das 
atividades da 
programação. 
 

- Registro fotográfico e videográfico 
das ações da programação; 
- Relatórios de produção; 
- Relatório de pesquisa; 
- Fotos das equipes; 
- Lista de presença das equipes.  

 

Meta 03 
Pós-produção 

 
- Prestação de contas. 

- Confecção de relatórios de registros 
fotográficos e videográficos; 
- Levantamento de valoração 
de mídia, clippagem do 
evento; 
- Prestação de contas final.  

 

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

1.  Na primeira semana, o Diretor Geral do projeto será responsável por alinhar as contratações necessárias para 

o projeto e pelo desenvolvimento visual do projeto, onde um design gráfico desenvolverá as artes visuais do 

projeto e enviará para a Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal para aprovação; 

2. Seleção e contratação da equipe do projeto: 

a. Contratação de Coordenadores de Produção, responsável pelo planejamento, acesso, infraestrutura, 

operações, acompanhamento e fiscalização dos diversos serviços de apoio, bem como pela produção 

e execução das atividades. 

b. Contratação de um auxiliar administrativo, responsável pela gestão financeira e negocial do projeto, 

efetuar pagamentos e fluxos financeiros, bem como cumprimento de prazos determinados contratos 

de fornecedores, execução dos cronogramas de pagamento, arquivamento e controle de 

comprovantes, relacionamento com fornecedores e demais funções pertinentes as atividades em 

questão  

c. Contratação de profissionais especializados, responsável por ministrar as oficinas presenciais. 

d. Contratação de profissionais especializados, responsável por ministrar as palestras presenciais. 



e. Contratação de profissionais para realização das apresentações infantis. 

f. Contratação de artistas para apresentações culturais.  

g. Contratação de Auxiliar de Limpeza, responsável pelo serviço de limpeza do ambiente físico.  

h. Contratação de Seguranças (diurno e noturno), para vigilância da estrutura e materiais.  

3. Locação de equipamentos necessários para montagem da estrutura. 

4. Montagem de Ambiente físico de aprendizagem para realização do evento. 

Execução  

1. Realização das Inscrições - As inscrições para as oficinas serão realizadas por link próprio do projeto entre 

os dias 19 de julho e 22 de julho de 2022, caso todas as vagas não sejam preenchidas o link para inscrição 

ficará disponível até o preenchimento do quantitativo máximo das vagas.  

2. A seleção para as vagas das oficinas ocorrerá observando a ordem de inscrição realizada, sendo priorizadas 

as pessoas com deficiência. Havendo uma quantidade maior de candidatos interessados do que o número 

de vagas disponíveis, os candidatos excedentes serão inscritos em lista ordenada de espera. 

3. Realização do evento, incluindo as oficinas e as palestras será de 22 a 24 de julho de 2022 – A modalidade 

de ensino adotada para a qualificação profissional das oficinas do “Qualifiturismo”, será de forma 

presencial, com duração total de 4 horas, sendo três turmas, uma matutina em cada dia, das 14:00 às 

18:00. 

4. A metodologia do curso será participativa por meio de conteúdos e objetos de aprendizagem de diversas 

formas como, som, textos, imagens, vídeos, tutorias, atividades de fixação e outras metodologias que 

propiciem a compreensão, retenção e aplicação imediata dos conteúdos ministrados.   

5. O conteúdo do curso e a abordagem metodológica serão adequados à realidade do empreendedorismo 

do século 21, para que se obtenha a adequada efetividade no ensino e aprendizagem. 

6. As apresentações voltadas para o público infantil serão realizadas no período da manhã, por meio de 

atividades lúdicas e teatro infantil. 

7. As oficinas de artesanato serão ministradas por professores qualificados no assunto, no período da manhã, 

sempre de 08 às 12h, durante os três dias, com certificado de participação. 

8. As oficinas gastronômicas serão ministradas por Chefs gastronômicos renomados, no período da tarde, 

sempre de 14h às 18hrs, durante os três dias, com certificado de participação. 



9. As palestras ocorrerão nos três dias, no período noturno, de 19 às 20hrs, com palestrantes locais, regionais 

e nacionais renomados, abordando os temas de Turismo Gastronômico, Turismo Criativo e 

Empreendedorismo. 

10. Artistas locais e regionais se apresentarão no palco do evento, após o encerramento das palestras no turno 

noturno. 

11. O Espaço Geek estará disponível durante todo o dia, recebendo amantes dos games e da cultura geek, 

fomentando o poder da tecnologia associada ao turismo. 

12. 36 stands estarão disponíveis para venda e amostras de artesanato de artesãos locais e regionais, 

fomentando o turismo e o empreendedorismo criativo do DF. 

Atualmente tais ações não ocorrem com frequência e o custo dessa mesma ação em entidades privadas é 

extremamente elevado, o que impossibilita o acesso à maioria das pessoas com baixo poder aquisitivo. Dessa forma, 

o projeto mantém ainda o objetivo de inclusão social, possibilitando ao sujeito uma ação pedagógica de qualidade e 

totalmente gratuita. 

O objetivo principal do termo de fomento é auxiliar o Estado em áreas onde sua atuação necessita de 

complemento ou ajuda, e o projeto justifica o investimento de recursos públicos tendo em vista que esse tipo de 

atividade não ocorre com frequência suficiente para suprir a demanda reprimida da Região Administrativa 

contemplada. 

Metodologia das oficinas e palestras 

A metodologia que será utilizada é a aula expositiva e dialogada, com estudos de casos e análise com 

aprendizagem interativa, tendo como foco principal o desenvolvimento de competências para que os alunos se tornem 

capazes de somar conhecimentos e habilidades para desempenhar funções com qualidade. Trata-se de um método 

que se utiliza da tecnologia como ferramenta para cativar a atenção dos seus alunos. Recursos multimídia, como 

áudios, vídeos, possibilitam a oferta de novos modos para se adquirir conhecimento, além de um aprendizado mais 

personalizado. 

OFICINA DE GASTRONOMIA  

Curso: Gastronomia  

Carga horária: 12h  

Quantidade de alunos: 15 alunos 

Ementa: Tem a finalidade de introduzir o aluno no mundo da alimentação e no conhecimento dos fundamentos 
da formação do profissional em gastronomia. Segurança e higiene dos alimentos, cozinha básica, cozinha fria, 
matérias primas, confeitaria, panificação e massas, cozinha brasileira, vinhos e serviço, entre outros.  
 
Bibliografia:  
ATALA, Alex. Alex Atala, por uma gastronomia brasileira: para ler. São Paulo: Bei, 2005. 205 p. ATALA, Alex. 
Por uma gastronomia brasileira: para ver. São Paulo: Bei, 2003 
SEBESS, Mariana. Técnicas de cozinha profissional. 2. ed. Rio de Janeiro: SENAC, 2009. 345 p.  



PAIOTTI, James. Arte e técnica na cozinha: glossário multilíngüe, métodos e receitas. São Paulo: Varela, 2004. 
203 p  
NOVA enciclopédia mundial de culinária. São Paulo: Letícia 208 p  
RODRIGUES, Domingos. Arte de cozinha: 1680. Rio de Janeiro: SENAC, 2008. 333 p 
 

 

OFICINA DE ARTESANTO  

Curso: Artesanato 

Carga horária: 12h  

Quantidade de alunos: 45 alunos 

Ementa: O artesanato brasileiro é um dos mais ricos do mundo e garante o sustento de muitas famílias e 
comunidades. O artesanato faz parte do folclore e revela usos, costumes, tradições e características de cada 
região. Histórico e evolução do artesanato em suas diversas formas. Nesse curso pretendemos trazer as novas 
tendencias no segmento do artesanato.  
 
Bibliografia:  
ACQUARONE, Francisco. História da arte no Brasil ...O. Mano & cia., 1939 - 276 pág.  
CACILDA Teixeira da Costa e outros. História geral da arte no Brasil, Volume 2 Instituto Walther Moreira 
Salles, 1983 - 1116 pág.  
CANÊDO, Joana. Arte Popular Latino-Americana. São Paulo: Quadrifóglio Editora, Revista Arc Design n. 13 p. 
18-25. 2000-A.  
 

 

PALESTRAS 

Data  Tema das palestras 

22/07/2022  Empreendedorismo   

23/07/2022 Economia criativa com ênfase no turismo criativo 

24/07/2022 Apresentação de um case de sucesso  

 

2.9 RESULTADOS ESPERADOS 

• Promover o destino Brasília, através dos atrativos da gastronomia, empreendedorismo e da economia 
criativa; 

• Impulsionar o empreendedorismo local, com a troca de experiência e informações, com técnicas sobre o 
turismo criativo e gastronômico e seus potenciais; 

• Gerar empregos e renda a população local e do Distrito Federal; 
• Promover a gastronomia e o artesanato local; 
• Incentivar negócios (dentro do segmento) e gerar inovações e diferenciais competitivos nas cadeias 
• produtivas; 
• Identificar vocações e oportunidades de desenvolvimento local e regional. 

 

 



 

2.10 PROGRAMAÇÃO DETALHADA DO EVENTO 

Programação prévia 

 22 de julho 23 de julho 24 de julho 

8h as 12h Oficina de 

artesanato  

Oficina de 

artesanato  

Oficina de 

artesanato  

11h – 12h  Atração infantil 1 Atração infantil 3 Atração infantil 5 

12h - 14h  Praça gastronômica Praça gastronômica Praça gastronômica 

14h - 15h  Palestra 1  Palestra 2  Palestra 3 

14h - 18h Oficina de 

gastronomia 

Oficina de 

gastronomia 

Oficina de 

gastronomia 

17h – 18h Atração infantil 2 Atração infantil 4 Atração infantil 6 

19h – 20h Programação 

cultural 1 

Programação 

cultural 2 

Programação 

cultural 3 

  No dia 22 de julho terá o evento de abertura as 19h com grandes empreendedores turísticos locais, artesões, chefs 
gastronômicos e demais autoridades desses segmentos.  

2.11 CROQUI DO EVENTO (se houver) 

Não há.  

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Cronograma de Execução 

Metas Fase / Etapa Descrição Valor 
Duração 

Início Término 

Meta 1 1 Recursos humanos administrativos   
R$ 33.300,00 19/07/2022 09/09/2022 

Meta 2 2 Contratações de recursos humanos 
específicos 

  
R$ 89.100,00 19/07/2022 09/09/2022 

Meta 3 3 Taxas e Custos de Licença Eventual   
R$ 8.000,00  

19/07/2022 09/09/2022 

Meta 4 4 Locação de Equipamentos / 
Veículos / Imóveis / Serviços 

R$ 795.570,00 
 19/07/2022 09/09/2022 

Meta 5 5 Contratações Gráficas e de 
Publicidade 

R$ 23.860,00 
 19/07/2022 09/09/2022 

 

4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Cronograma de Desembolso 
Meta Etapa/Fase Especificação Mês Valor 

Meta 1 1 Recursos humanos administrativos 2ª parcela – dia 29/07 R$33.300,00 

Meta 2 2 Contratações de recursos humanos 
específicos 1 ª parcela – dia 19/07 R$105.100,00 



Meta 3 3 Taxas e Custos de Licença Eventual 2ª parcela – dia 29/07 R$8.000,00 

Meta 4 4 Locação de Equipamentos / Veículos / 
Imóveis / Serviços 

1ª parcela – dia 19/07 R$604.970,00 

2ª parcela – dia 29/07 R$174.600,00 

Meta 5 5 Contratações Gráficas e de Publicidade 2ª parcela – dia 29/07  R$ 23.860,00 

        

Desembolso na 1ª parcela no dia 19/07/2022  R$ 710.070,00 
Desembolo na 2ª parcela no dia 29/07/2022 R$239.760,00 

 

        Os itens que constam a serem pagos na primeira parcela de desembolso são devidos a sua peculiaridade, são 
serviços que não conseguimos pagar posterior ao projeto que terá a duração de três dias.  Já os itens que estão 
destinados a serem pagos na segunda parcela de desembolso, trata-se de rubricas que vão iniciar os seus trabalhos no 
início do projeto no entanto podem ser pagos após a execução.  

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

5.1 Planilha Global e Planilha de Termo de Fomento (Em anexo) 

 

 5.2 Previsão de Receitas 

PREVISÃO DE RECEITAS 
QTD. Nome Receitas 

1 Emenda Parlamentar do Deputado Reginaldo Sardinha  R$ 650.000,00  
2 Emenda Parlamentar do Deputado Eduardo Pedrosa  R$ 300.000,00 

Total R$ 950.000,00  

  

6. DECLARAÇÕES 

 6.1 Declaração Unificada 

 DECLARAÇÃO UNIFICADA 

Eu, Romulo Sulz Gonsalves Júnior, inscrito no RG sob o nº 811186 SSP/DF e CPF nº 352.268.891-00, na qualidade de 
presidente da Associação Luta Pela Vida, CNPJ: 09.353.620/0001-89, 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. 

12. (  x ) A referida entidade apresentará contrapartidas para o presente projeto: 20 pranchões para a utilização 
dos artesões no projeto e as oficinas de artesanato.  

Brasília, 08 de junho de 2022  

 

CPF 352.268.891-00  

 

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 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 se refere 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, 08 de junho de 2022 

 

  

Associação Luta Pela Vida 

CPF 352.268.891-00  
 

 

6.3. DECLARAÇÃO 

Na qualidade de Presidente da OSC, declaramos, para fins de provação junto à Secretaria de Estado do 
Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer 
débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro do Distrito Federal ou qualquer órgão ou 
entidade da administração pública do Distrito Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos 
de dotações consignadas nos orçamentos do Distrito Federal, na forma deste Plano de Trabalho. 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 

  

 
 

Brasília, 08/06/2022 

  

  

 

  



7. APROVAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO/SECRETÁRIO ADJUNTO 

  

Aprovo o presente Plano de Trabalho 

  

Brasília-DF, 08/06/2022 

  

_______________________________ 

   ASSINATURA 

  



Item Descrição Referência de 
Preço

Unidade 
de Medida

Qtd Valor Unitário Valor Total Desembolso em: 

1.1

Diretor Geral - Profissional responsável por idealizar 
e orientar a direção de tudo e todos, responsável 
por delegar tarefas e atividades a todas as 
coordenações. Sendo necessário para a pré-
produção, produção e pós-produção.

Termo de 
Fomento 
62/2021 - 

Processo SEI 
00150-

00006244/202
1-14

Mês 1  R$        8.000,00 R$ 8.000,00 2ª Parcela

1.2

Produtor Executivo - Contratação de profissional 
responsável pela aplicação dos cronogramas e 
planos de trabalho estabelecidos, comunicação 
com fornecedores e profissionais envolvidos, 
coordenação da relatoria e centralização das 
demandas de serviços. Sendo necessário para a pré-
produção, produção e pós-produção.

Termo de 
Fomento 
62/2021 - 

Processo SEI 
00150-

00006244/202
1-15

Mês 1  R$        7.000,00 R$ 7.000,00 2ª Parcela

1.3

Coordenação de programação - Contratação de 
Profissional responsável pela coordenação ume 
direção de todas as operações relacionadas a todos 
os eixos de produção e coordenações do projeto do 
projeto, acompanhando de direcionando as 
atividades para equipes de coordenação e 
secundárias diretamente

Termo de 
Fomento 
62/2021 - 

Processo SEI 
00150-

00006244/202
1-16

Mês 1  R$        5.000,00 R$ 5.000,00 2ª Parcela

Memória de Cálculo
QUALIFITURISMO

Meta 1 -Recursos humanos administrativos



1.4

Coordenador administrativo - Contratação de 
profissional responsável pela gestão financeira e 
negocial do projeto, efetuar pagamentos e fluxos 
financeiros, bem como cumprimento de prazos 
determinados contratos de fornecedores, execução 
dos cronogramas de pagamento, arquivamento e 
controle de comprovantes, relacionamento com 
fornecedores e demais funções pertinentes as 
atividades em questão. 

Termo de 
Fomento 
62/2021 - 

Processo SEI 
00150-

00006244/202
1-17

Mês 1  R$        4.500,00 R$ 4.500,00 2ª Parcela

1.5

Coordenador de Produção - Profissional 
responsável pelo planejamento, acesso, 
infraestrutura, operações, acompanhamento e 
fiscalização dos diversos serviços de apoio, bem 
como pela produção e execução das atividades. 

Termo de 
Fomento 
62/2021 - 

Processo SEI 
00150-

00006244/202
1-16

Mês 1  R$        3.500,00 R$ 3.500,00 2ª Parcela

1.6

Assessoria jurídica  - Contratação de profissional 
com OAB para assessoria jurídica do projeto, 
visando a execução dentro dos ditames legais e 
prenveção de passivo judicial.

Tabela FGV Mão 
de Obra + IPCA 

código 131
Mês 1  R$        2.000,00 R$ 2.000,00 2ª Parcela

1.7
Contador - Contratação de profissional competente 
para organização da documentação contábil do 
projeto.

Tabela FGV 
MãTermo de 

Fomento 
62/2021 - 

Processo SEI 
00150-

00006244/202
1-16o de Obra + 
IPCA código 132

Mês 1  R$        1.800,00 R$ 1.800,00 2ª Parcela



1.8

Assistente de Produção - Profissional responsável 
por atuar na assistência de produção do projeto, 
auxiliando todas as áreas em todas as etapas do 
projeto, com apoio especial a operacionalização das 
metas.

Tabela FGV Mão 
de Obra + IPCA 

código 22
Mês 1  R$        1.500,00 R$ 1.500,00 2ª Parcela

R$ 33.300,00

2.1

Banda de renome nacional  - Pagamento de cachê 
por realização de apresentação de banda de renome 
nacional, com grande repercussão e reconhecida.  
Para apresentações no período noturno 

Orçamento Cachê 1  R$     31.000,00 R$ 31.000,00 1ª Parcela

2.2

Banda Regional - Pagamento de cachê por realização 
de apresentação de banda local de médio porte, 
com grande repercussão e reconhecida 
regionalmente. Para apresentações no período 
noturno 

Edital de 
Chamanento 

Público nº 
009/2019 - 

Secretaria de 
Cultura DF

Cachê 2  R$     15.000,00 R$ 30.000,00 1ª Parcela

2.3
Palestrante - Contratação de palestras de 
especialização na área de empreendedorismo, 
turismo criativo e turismo gastronômico.

Perquisa no 
Portal SALICNET 

- Seminário / 
Simpósio / 
Encontro / 
Congresso / 

Palestra - Item 

Cachê 3  R$        6.000,00 R$ 18.000,00 1ª Parcela

2.4

Apresentação artística infanto-juvenil - Profissional 
responsável pela atração artística destinada para os 
alunos das escolas públicas com o tema sobre 
inovação, tecnologia, criatividade e 
sustentabilidade. Serão duas apresentações , uma 
no matutino e outra no vespertino 

Edital de 
Chamanento 

Público nº 
009/2019 - 

Secretaria de 
Cultura DF

Cachê 6  R$        2.000,00 R$ 12.000,00 1ª Parcela

Subtotal
Meta 2 - Contratações de recursos humanos especifícos



2.5
Chef de cozinha para oficina - oficina e palestra de 
chef de cozinha renomeado no meio culinário, será 
realizado uma palestra por dia de evento. 

Orçamento Cachê 3  R$        3.000,00 R$ 9.000,00 1ª Parcela

2.6

DJs - Contratação de Djs para apresentação na 
programação dos espaços, será contratado dois Djs 
por dia de evento para animação o dia inteiro 
durante os intervalos das atrações ao decorrer do 
dia.

Edital de 
Chamanento 

Público nº 
009/2019 - 

Secretaria de 
Cultura DF

Cachê 6  R$             850,00 R$ 5.100,00 1ª Parcela

R$ 105.100,00

3.1

Serviço Expedição de Alvará - Prestação de serviços 
de expedição de alvará para evento com estrutura 
complexa, prestado por profissional experiente  
(Despachante), já inclusas as taxas necessárias.

Orçamentos Serviço 1  R$        2.000,00 R$ 2.000,00 2ª Parcela

3.2

Seguro Serviço (estimado) - Valor estimado de 
apólice de seguro do evento visando a solução 
financeira e jurídica de qualquer eventualidade na 
execução do projeto.

Propostas Cobertura 1  R$        3.000,00 R$ 3.000,00 2ª Parcela

3.3
ECAD (estimado) - Taxa de pagamento obrigatório 
segundo a legislação vigente para eventos com 
reprodução musical.

Comprovante Taxa 1  R$        3.000,00 R$ 3.000,00 2ª Parcela

R$ 8.000,00

Subtotal

Subtotal

Meta 3 - Taxas e Custos de Licensa Eventual

Meta 4 - Locação de Equipamentos / Veículos / Imóveis / Serviços



4.1

Locação de Placo 14X12M - Locação de estrutura 
medindo 14x12,00X9,45 metros de altura, com 
piso em estrutura tubular industrial e compensados 
de 20 mm, com forração em carpete, com cobertura 
modelo geodesica montado através de arcos 
fabricado em duraluminio, com lnas modelo night 
and day do tipo black out, anti chamas e anti 
fungos, com estrutura interna de grid em box truss, 
house mix medindo 5x5,0 mts e monitor medindo 
5,0x5,0 mts, com cobertura e escada de acesso. Será 
01 (uma) estrutura por dia de evento, com 168 m²

Termo de 
Fomento 
62/2021 - 

Processo SEI 
00150-

00006244/202
1-16

Unidade / 
Diária

3  R$     12.000,00 R$ 36.000,00 1ª Parcela

4.2

Alambrado - Montagem, manutenção e 
desmontagem de Alambrado Disciplinador de 
público, estrutura de alambrado em modulo de 
2,00 x 1,00, do po grade metálica tubular, fixados 
ao solo por pés tubulares com altura de 1,20m, com 
acabamento em pintura metalizada na cor alumínio 
ou zincada. Serão 300 (trezentos) metros lineares 
por dia de evento.

Pregão 
Eletrônico 
26/2019 - 

Minstério da 
Educação - Item 

56 - Grupo 07

Metro / 
Diária

900  R$                   7,00 R$ 6.300,00 1ª Parcela

4.3

Locação de Cobertura de Lona Tipo Galpão 02 
Águas 20X80M - Montagem de cobertura de 20m de 
largura por 80m de comprimento com 8 m de altura 
e com queda para 3,5 m nas laterais. Montado em 
estrutura metálica, inter-travada por ao menos 05 
vigas de ligação, formando uma cobertura do tipo 
galpão. Estrutura fixada por pinos fincados ao solo 
ou em contrapesos. Cobertura com lona anti-chama 
e anti-fungo. Com reforço de cintas e cabos de 
estaiamento. Fechamentos laterais. Valor por metro 
é de R$22,00. 

Orçamentos
Unidade / 

Diária
3  R$     35.200,00 R$ 105.600,00 2ª Parcela



4.4

Locação de Tenda 10X10M - Pirâmide 10,00x10,00 
com cobertura 04 águas com armação em ferro 
quadrado galvanizado dotadas com calhas metálicas 
e revesda em lona de PVC Branca an-chama, com 
altura mínima de 2 metros e máxima de 3 metros de 
seus pés de sustentação, estaqueadas com cabos de 
aço e estacas arredondadas de no mínimo 40 cm de 
profundidade. Para cobertura de toda feira e 
entrada. Serão 10 (dez) estruturas por dia de evento.

Pregão 
Eletrônico 
22/2019 - 

Secretaria de 
Estado de 

Economia do 
Distrito Federal - 
 Item 6 - Grupo 

01

Unidade / 
Diária

30  R$             800,00 R$ 24.000,00 2ª Parcela

4.5

Locação de Piso Tipo Estruturado - Estrutura 
necessária para comodidade dos participantes, por 
higiêne bem como para caso ocorra chuva não se 
interrompa ou se inviabilize a realização do projeto. 
O piso uniforme possibilita a montagem de 
estruturas diversas que estão previstas nesta 
execução. Serão 1.200 (mil e duzentos) metros 
quadrados por dia de evento.

Pregão 
Eletrônico 
04/2019 - 

Secretaria de 
Estado de 
Cultura do 

Distrito Federal - 
 Item 2.6

M² / Diária 4800  R$                34,75 R$ 166.800,00 1ª Parcela



4.6

Locação de Sistema de Sonorização Especial -  
Composto por 02 mesa digital 56 canais de entrada , 
equalização paramétrica , compressor , gate, 
equalizador por canal , 16 canais de saída com 
equalizador gráfico , compressor; 01 computador 
com soware de gerenciamento do sistema e soware 
smart Live; 01 microfone calibrado para 
alinhamento do sistema; Rack drive composto por 
processador digital com 4 entradas e 12 saídas 
(Dolby Lake Contour, Drive Rack DBX, XTA 448, 
Dolby 226); Sistema de PA composto por 12 
elementos / caixas por lado - L/ R , Line Array Tree 
Way , passivo com 2 falantes de 10", 12" ou 15" para 
as frequências graves , 2 falantes 6,5", 8" , 9" ou 10" 
para as frequências médias e 1 drive para as altas 
frequências; Sistema de front fill composto por 4 
caixas Line Array Tree Way , passivo com 2 falantes 
de 10", 12" ou 15" para as frequências graves , 2 
falantes 6,5", 8" , 9" ou 10" para as frequências. 
Palco principal. Será 01 (uma) estrutura por dia de 
evento.

Edital de 
chamaento 

23/2021 
Processo SEI 

00150-
00004230/202

1-58

Unidade / 
Diária

3  R$        8.000,00 R$ 24.000,00 1ª Parcela

4.7

Sistema de Sonorização Simples - Equipamento de 
sonorização ambiente, com 02 caixas de som no 
pedestal, mesa de som de 04 canais, conectadas a 2 
microfones e ao computador, compatíveis ao 
tamanho da sala e número de participantes. Será 01 
(uma) estrutura por dia de evento.

Pregão 
Eletrônico 
03/2019 - 

Ministério da 
Cultura do 

Distrito - Item 
47 

Unidade / 
Diária

3  R$        1.625,00 R$ 4.875,00 1ª Parcela



4.8

Locação de Sistema de Iluminação Especial - 
Composto por 30 par 64; 20 Par LEDs; 30 Moving 
heads; 4 mini bruts; 2 Canhões Seguidores; 5 Elipse 
downs; Equipes de montagem, operação e 
desmontagem. Para o palco principal. Será 01 (uma) 
estrutura por dia de evento.

Edital de 
chamamento 

23/2021 
Processo SEI 

00150-
00004230/202

1-58

Unidade / 
Diária

3  R$        8.000,00 R$ 24.000,00 1ª Parcela

4.9

Locação de Fechamento - Fornecimento de locação 
e serviços de Montagem, manutenção e 
desmontagem de Fechamento de área, com 
composição: estrutura de painéis metálicos 
formados em quadros de tubo retangular, 
revestidos em chapa de aço modelo , medindo 
2,20m de comprimento e 2,40m de altura, fixada ao 
solo por ponteiras metálicas e sustentada por 
braços tubulares travados com pinos metálicos de 
aço. Estrutura pintada em tinta do tipo esmalte 
sintético na cor alumínio ou zincada. Para proteção 
da área do campo e delimitação da área do 
evento.Visando a segurança do público, não haverá 
restrição na entrada, acesso é gratuito e 
democrático. Serão 500 (quinhentos) metros 
lineares por dia de evento.

Pregão 
Eletrônico 
26/2019 - 

Ministério da 
Educação - Item 

50 - Grupo 07

Metro / 
Diária

1500  R$                15,00 R$ 22.500,00 1ª Parcela



4.10

Banheiro Conteiner PCD / Feminino / Masculino - 
Container com 6 vasos sanitários. Portas de acesso, 
pontos de iluminação plafonier E27 Taschibra, 
venezianas de 1,40 x 0,40, abertura para entrada de 
ar no fundo, piso em compensado naval com 
revestimento em manta asfáltica, vasos sanitários 
com tampa e descarga, lavatórios em PVC, mictório 
em aço inox de 1,20, porta sabão liquido, porta 
toalhas de papel, instalação elétrica 
monofásica/bifásica com terminal de aterramento e 
hidráulica, sendo a saída de esgoto de 100mm sob o 
assoalho na lateral, 01 entrada de1/2 sob o teto no 
frontal de 2.44 m, e instalação elétrica BIFÁSICA até 
a saída do container. Tamanho: 12.00m 
comprimento por 2,44m de largura e 2.57m altura. 
Serão 01 feminino, 01 masculino e 01 PCD por dia 
de evento.

Edital de 
chamamento 

23/2021 
Processo SEI 

00150-
00004230/202

1-58

Unidade / 
Diária

9  R$        2.000,00 R$ 18.000,00 1ª Parcela

4.11

Locação de Octanorme - Em placas TS brancas, com 
perfis em alumínio, lâmpadas spot lights de 100 W, 
na razão de uma para cada três metros quadrados de 
estande, um ponto de iluminação de bivolt, 
disjuntor protetor de circuito, carpete tipo forração 
na cor grafite aplicado diretamente no piso elevado 
de madeirite impermeável de aproximadamente 5 
cm a ser fornecido pela empresa, testeira com o 
nome do expositor em letra Helvétrica normal, em 
vinil preto. Serão 500m² por dia de evento.

Pregão 
Eletrônico 
04/2019 - 

Secretaria de 
Estado de 
Cultura do 

Distrito Federal - 
 Item 3.1

M² / Diária 1500  R$                55,00 R$ 82.500,00 1ª Parcela



4.12

Locação de Telão de LED - Locação painel de Led 
alta definição Outdoor, RGB, 7 mm virtual, brilho 
acima de 5000 nits, processamento digital com 
entradas e saídas SDI, HDMI, VGA, computador e 
controller, montado em estruturas de alumínio, 
talhas e acessórios para elevação e sustentação. 
Características dos painéis: em LED modular com 
gabinetes slim fabricados em liga de alumínio e com 
peso inferior a 18 Kg/gabinete, placas com medidas 
de 0,768x0,768, fator de proteção: IP65 Frontal e 
Traseiro. Painéis tipo SMD (3 em 1) ou RGB, com 
resolução (dot pitch) entre 2.6mm e 9mm real, taxa 
de refresh rate de no máximo 2500Hz, temperatura 
de cor entre 5.000°K 9.000°K, ângulo de visão 
mínimo de 140° graus e brilho de 6.000 cd/m2, 
painéis dotados de sistema de hanging (sustentação) 
compostos de bumper e hastes verticais em 
alumínio com resistência mecânica a tração de no 
mínimo 260Mpa, com encaixes macho e fêmea 
compartilhado em linhas verticais, com capacidade 
de sustentar em cada apoio até 500 kg.Tamanho 
total do LED que será locado é de 35 m². Equipe de 
Montagem e Operação. LED: 01 Coordenador de 
Montagem; 03 Técnicos de montagem Sênior; 02 
Assistentes de Montagem. Serão 35m² por dia de 
evento.

Perquisa no 
Portal SALICNET 
- Apresentação 
Musical - Item 
Orçamentário: 
Painel de LED

M² / Diária 105  R$             300,00 R$ 31.500,00 1ª Parcela



4.13

Estrutura de Alumínio Modular em Box Truss Tipo 
Q30 - Estrutura modular montável em diversos 
formatos destinada a compor torres de Delays, 
sinalização, área de alimentação, testeiras de 
entrada, dentre outros usos. Serão 300 (trezentos) 
metros lineares por dia de evento.

Edital de 
chamamento 

23/2021 
Processo SEI 

00150-
00004230/202

1-58

Metros / 
Diária

900  R$                50,00 R$ 45.000,00 1ª Parcela

4.14

Grupo Gerador Singular 250 KVA - Com potência 
máxima em regime de trabalho de 250 KVA´s, 
silenciado, com combustível, operador e cabos 
elétricos para ligação até 50mt do local do evento, 
Período de funcionamento de no máximo 12h. 
Serão 02 (duas) unidades diárias para som e luz e de 
01 (uma) unidade diária para os estande, 
totalizando 03 (três) equipamentos por dia de 
evento.

Edital de 
chamamento 

23/2021 
Processo SEI 

00150-
00004230/202

1-58

Unidade / 
Diária

9  R$        2.000,00 R$ 18.000,00 1ª Parcela

4.15

Grupo Gerador Singular 500 KVA- Com potência 
máxima em regime de trabalho de 500 KVA´s - com 
combustível, operador e cabos elétricos para 
ligação até 50mt do local do evento, período de 
funcionamento de no máximo 12h. Tera uso geral. 
Será 01 (um) equipamento por dia de evento.

Pregão 
Eletrônico 
04/2019 - 

Secretaria de 
Estado de 
Cultura do 

Distrito Federal - 
 Item 11.1

Unidade / 
Diária

3  R$        2.300,00 R$ 6.900,00 1ª Parcela



4.16

Locação de Computador (Notebook) - Equipamento 
portátil com configuração Intel Core 2 Duo, 04 GB 
de Ram, HD de 500GB, Wi-fi e Rede 
10/100/1000Mbps, DVD- RW, 06 USB ou similar. 
Com sistema operacional Windows 7 Ultimate 64 
bits e pacote Office. São equipamentos essenciais 
para o registro das atividades e verificação de 
informações, dentre outros procedimento. Serão 02 
(dois) equipamentos por dia de evento.

Perquisa no 
Portal SALICNET 

- 
Festival/Mostra - 

 Audiovisual - 
Item 

Orçamentário: 
Locação de 

Computadores

Unidade / 
Diária

6  R$             100,00 R$ 600,00 1ª Parcela

4.17

Locação da Impressora Laserjet P&B - Locação, 
instalação e manutenção de impressora 
multifuncional  laserjet ou ecotank, com funções de 
fotocópia, impressão, scanner, fax. Com franquia de 
1000 impressões por dia. Item necessário para 
impressão de diversos documentos. Será 01 (um) 
equipamento por dia de evento.

Edital de 
chamamento 

23/2021 
Processo SEI 

00150-
00004230/202

1-58

Unidade / 
Diária

3  R$             200,00 R$ 600,00 1ª Parcela

4.18

Locação de Mesa Plastico - Locação de mesas sendo 
necessárias 125 (cento e vinte e cinco) unidades, de 
cor branca, certificadas pelo inmetro. 
Equipamentos necessários para a comodidade e 
conforto do público e da equipe técnica.

Tabela FGV 
Serviços + IPCA 

código 154 - 
Fracionado por 

25

Unidade / 
Diária

375  R$                   7,68 R$ 2.880,00 1ª Parcela

4.19

Locação de Cadeiras de Plástico - Locação de 
cadeiras sendo necessárias 500 (quinhentas) 
unidades, de cor branca, certificadas pelo inmetro. 
Equipamentos necessários para a comodidade e 
conforto do público e da equipe técnica.

Tabela FGV 
Serviços + IPCA 

código 16 - 
Fracionado por 

100

Unidade / 
Diária

1500  R$                   3,61 R$ 5.415,00 1ª Parcela



4.20

Distribuição Elétrica - Montagem, manutenção e 
desmontagem de  04 (quatro) caixas Intermediárias  
com barramento sendo 03 fases, 01 neutro e 01 
terra, painel com 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. Serão 50 pontos por dia 

Pregão 
Eletrônico 
04/2019 - 

Secretaria de 
Estado de 
Cultura do 

Distrito Federal - 
 Item 12.1

Unidade / 
Diária

150  R$             100,00 R$ 15.000,00 1ª Parcela

4.21

Camisetas - Confecção de camisetas em malha fio 
30,4/0 cores, tamanhos p/m/g/gg/xxg, gola em viés 
meia manga, gravação frente verso conforme a arte 
oferecida pela coordenação do evento aos 
colaboradores (confecção de 50 unidades de 
camisetas).

Tabela FGV 
Serviços + IPCA 

código 170
Unidade 50  R$                30,00 R$ 1.500,00 1ª Parcela

4.22

KIT Mobiliário - Fornecimento de 03 kits 
mobiliários contendo 10 cadeiras pretas com 
assento estofado, mesa de centro, mesa de cantor, 
02 vasos de plantas ornamentais. Serão 03 (três) 
unidades de kits por dia de evento.

Consulta 
SALICNET - 

Seminário/simp
ósio/ 

encontro/congr
esso/ palestra. 
Item:  Locação 
de mobiliário 

Unidade / 
Diária

9  R$        1.000,00 R$ 9.000,00 1ª Parcela



4.23

Auxiliar de Limpeza - Serviço de limpeza geral, com 
a conservação e higienização das áreas de circulação 
do evento, bem como dos equipamentos de uso 
comum. Serão 10 (dez) profissionais atuando em 
cada dia do evento.

Perquisa no 
Portal SALICNET 

- Seminário / 
Simpósio / 
Encontro / 
Congresso / 

Palestra - Item 
Orçamentário: 

Limpeza

Profissional 
 / Diária

30  R$             180,00 R$ 5.400,00 1ª Parcela

4.24

Brigadistas de Emergência - Contratação de 
profissionais especializados e certificados para a 
prestação de serviços de socorrista/brigadista, 
visando atuar na prevenção de pânico e em 
primeiros socorros aos participantes de show, 
uniformizados e paramentados, com carga horária 
de 06h. Serviços prestados por 03 (três) 
profissionais por dia.

Pregão 
Eletrônico 
03/2019 - 

Ministério da 
Cultura - Item 
11 - Valor da 

fonte referênte 
a 12 

profissionais/diá
rias tendo sido 

fracionado para 
comparação

Profissional 
 / Diária

9  R$             200,00 R$ 1.800,00 1ª Parcela

4.25

Carregadores - Profissionais necessários para a 
montagem e desmontagem de estruturas e para 
auxiliar no carregamento de caixas de demais itens 
necessários para diversas áreas da produção do 
evento. Serviços prestado por 5 (cinco) profissionais 
por dia.

Pregão 
Eletrônico 
04/2019 - 

Secretaria de 
Estado de 
Cultura do 

Distrito Federal - 
 Item 15.10

Profissional 
 / Diária

15  R$             150,00 R$ 2.250,00 1ª Parcela



4.26

Segurança  - Prestação de serviços de mão de obra 
de Segurança Desarmada, para atuar como 
segurança de show em área específica de eventos, 
uniformizado com camiseta e identificação da 
empresa, com carga horária de 12h. Serviços 
prestados por 20 (vinte) profissionais por dia.

Pregão 
Eletrônico 
04/2019 - 

Secretaria de 
Estado de 
Cultura do 

Distrito Federal - 
 Item 16.1

Profissional 
 / Diária

60  R$             200,00 R$ 12.000,00 1ª Parcela

4.27

Sistema de Aterramento - Para as estruturas 
constantes na área do evento. Descrição: Sistema de 
aterramento, para estruturas em uma área 
aproximada de 150.000m²; instalação elétrica de 
sistema de aterramento para proteção contra falha 
de isolação elétrica e descargas atmosféricas, com 
fornecimento de material, composto por hastes de 
aterramento 5/8’ X 3m tipo Copeld, cordoalha de 
cobre nu na bitola de 16 mm² interligando todas as 
hastes eletricamente através de conectores 
reforçado de latão para hastes de aterramento, de 
modo a apresentar uma resistência hômica de 
terraigual ou inferior a 5Ω, comprovado com laudo 
de aterramento expedido e assinado por 
engenheiro, juntamente com a Anotação de 
Responsabilidade Técnica (A.R.T.). Conforme NBR 
5410, NBR 5419 E NR 10. Um serviço completo para 
o evento, já com manutenção.

Orçamentos Serviço 1  R$        5.000,00 R$ 5.000,00 1ª Parcela

4.28

Equipe de Apoio - Profissional de nível médio 
responsável pelo atendimento geral do projeto, 
com foco na organização e apoio a coordenação 
dentre outras funções. Serviços prestados por 10 
(dez) profissionais por dia.

Pregão 
eletrônico 

09/2019 Secec - 
DF item 02

Diária 30  R$             180,00 R$ 5.400,00 1ª Parcela



4.29

Extintor de Incêndio de Pó Químico - Contratação 
de empresa para locação de extintores de incêndio. 
Descrição: Equipamento de segurança para 
eventualidades de incêndio. Classes A, B e C, com 6 
kg de capacidade. Serão 15 (quinze) equipamentos 
por dia de evento.

Pregão 
Eletrônico 
04/2019 - 

Secretaria de 
Estado de 
Cultura do 

Distrito Federal - 
 Item 17.5

Unidade / 
Diária

45  R$                40,00 R$ 1.800,00 1ª Parcela

4.30

Ambulância UTE Móvel - Fornecimento de 
ambulância para plantão de primeiros socorros, 
compreendendo: ambulância UTE com motorista 
Socorrista e Enfermeiro. Será 01 (um) equipamento 
por dia de evento.

Pregão 
Eletrônico 
04/2019 - 

Secretaria de 
Estado de 
Cultura do 

Distrito Federal - 
 Item 17.3

Unidade / 
Diária

3  R$        1.500,00 R$ 4.500,00 1ª Parcela

4.31
Tecido: Locação e instalação de tecido (cor a definir) 
para redução da inserção de luz solar. 600 m2

Orçamento 
Metro / 

Diária
600  R$                14,00 R$ 8.400,00 1ª Parcela

4.32

Brinquedos inflaveis - locação de brinqquedos 
inflavéis para a diversão e entretenimento do 
público infantil frequentador do projeto, será 
contratato um pacote de 6 unidades de brinquedos 
por dia de evento.  

Orçamento Diária 3  R$        5.000,00 R$ 15.000,00 1ª Parcela

4.33
PS4 + TV - Locação de dois consolers de video game 
com TV para uso do público infantil participante do 
projeto.

Orçamento Diária 6  R$             300,00 R$ 1.800,00 1ª Parcela

4.34
Fliperama - locação de 10 (dez) unidades de 
fliperama para compor o espaço geek do projeto. 

Orçamento Diária 30  R$             600,00 R$ 18.000,00 1ª Parcela

4.35
Xbox one s + tv -locação de consolers de video game 
com tv para uso do público infantil participante do 
projeto. 

Orçamento Diária 6  R$             300,00 R$ 1.800,00 1ª Parcela



4.36

Locação de cozinha completa com insumos para 
oficina - contratação de serviço de montagem e 
execução de espaço de cozinha completo (Pia, 
bancadas em inox, fogão com gâs, talheres, panelas, 
formas, pratos entre outros), com todos insumos 
necessários para uso da oficina, todos insumos será 
pedido com antecedência para logística de entrega. 

Orçamento Diária 3  R$     15.000,00 R$ 45.000,00 2ª Parcela

4.37
Galão de água - Fornecimento e reabastecimento de 
galões de água 20L (10 unidades por dia de evento)

Orçamento unidade 30  R$                15,00 R$ 450,00 1ª Parcela

R$ 779.570,00

5.1

Assessoria de imprensa - Contratação de empresa 
de releases e matérias para criação, planejamento, 
desenvolvimento e divulgação de materias 
relacionadas as atividades da programação do 
projeto. Requerendo pautas de inserções e pautas 
em diversos veículos de comunicação. Emissão de 
relatórios e mensuração de alcance da mídias, 
clipagem.

Consulta 
SALICNET - 

Festival/mostra - 
 Audiovisual - 
Asessoria de 

imprensa

Mês 1  R$        2.000,00 R$ 2.000,00 2ª Parcela

5.2
Registro Fotográfico - Contratação de Profissionais 
especializados para trabalhar como Fotografo, com 
experiência comprovada em registro de eventos.

Termo de 
fomento 
62/2021 

Processo SEI 
00150-

00006244/202
1-14

Diária 3  R$             400,00 R$ 1.200,00 2ª Parcela

Subtotal
Meta 5 - Comunicação e Divulgação



5.3

Designer gráfico - Contratação de profissional 
responsável pela criação da identidade visual, peças 
de divulgação e aplicação em todas as peças 
publicitárias, atuando em todo o projeto, inclusive 
após a realização com a elaboração de peças para a 
relatoria.

Termo de 
fomento 

15/2021 - 
Processo SEI 

00150-
0002300/2021-

33

Mês 1  R$        3.500,00 R$ 3.500,00 2ª Parcela

5.4
Site - serviço de criação e manutenção de site, para 
divulgação e veiculação da marca do qualifiturismo. 

Orçamento  Serviço 1  R$        8.000,00 R$ 8.000,00 2ª Parcela

5.5

Banner - Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviço de confecção de Banner em 
lona vinílica com acabamento em Ilhóis, em 04 
cores, voltada à sinalização externa e interna bem 
como divulgação.

PE 05/2020 - 
Ministério da 

defesa - Item 06 
M² 100  R$                56,60 R$ 5.660,00 2ª Parcela

5.6

Social Media - Contratação de profissional 
responsável pelas redes sociais do projeto. Esse 
profissional desempenha um papel fundamental na 
construção da imagem online da marca.

Consulta 
Salicnet - 

Festival/mostra - 
 Audiovisual - 
Asessoria de 

comunicação 

Mês 1  R$        3.500,00 R$ 3.500,00 2ª Parcela

R$ 23.860,00Subtotal
TOTAL R$ 949.830,00

 Desembolso na 1ª Parcela
Desembolso na 2ª Parcela

R$ 710.070,00
R$ 239.760,00


