
                                                                                                  

1 
 

PLANO DE TRABALHO 

Razão Social: Associação Semper Fidelis  

CNPJ: 24.300.747/0001-23       

Endereço: Pavilhão Central - Ferradura Núcleo Clube do Cavalo de Brasília, Granja do Torto   

Cidade: Brasília Bairro: Granja do Torto UF: DF CEP: 70.636 200 

Telefone (DDD):  61 98158 4965 Telefone (DDD): 

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

Representante Legal (Dirigente): Eduardo Faad 

Cargo do Representante Legal: Presidente 

   CPF: 455.451.701 20 RG/Órgão Expedidor: 988 126 SSP/DF 

Endereço do Representante Legal: SQN 402 Boco D – Ap 101 – CEP: 70 834 040  

Telefone (DDD): 61 98158 4965 Telefone (DDD): 61 98158 4965 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Simone Neves Pereira Cavadas  

Função na parceria: Produtora Executiva  

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR: 987 266 SSP/DF CPF: 443.054.781-53 

Telefone (DDD): 61 99123 5138 Telefone (DDD): 

E-mail do Responsável: simone@rsc2.com.br 

1.1 DADOS DO PROJETO 

Título do Projeto: Festival Porco Rústico Duroc  

Valor do Projeto: R$ 149.992, 63 

Local de realização: Brasília/DF   

Período de Execução: 3 meses  Início: 25/07/2022  Término: 25/10/2022 

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

Valor total do projeto R$ (extenso): cento e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e dois reais, 

sessenta e três centavos 

Previsão de Atendimento: 25 restaurantes participantes no Festival 

Previsão de público direto: 5.000 clientes e cerca de 200 profissionais dos restaurantes 

Previsão de Beneficiários direto e indireto: distribuidores locais da carne suína Duroc, restaurantes de 

Brasília, turistas e moradores da cidade, e trade turístico.  
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 1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE (Experiências na área, parcerias anteriores) 

Inovadoras e com propósito para a comunidade, entre tantos outros objetivos elencados em seu estatuto 

social, a Associação Semper Fidelis é pessoa jurídica de direito privado, na forma de associação civil sem fins 

lucrativos, com autonomia administrativa e financeira, constituída em 26 de outubro de 2015.  

 

Em seu portfólio de realizações, destaca-se o maior evento turístico do Distrito Federal e maior evento em 

espaço fechado da América Latina, o Brasília Capital Moto Week, cuja estrutura reúne profissionais de 

diversas áreas do segmento de eventos: estruturas, tecnologia, sonorização, seguranças, equipe de limpeza, 

monitores etc. Os números no Moto Week impressionam e garantem a Associação Semper Fidelis a 

expertise de promover evento dessa magnitude: 7 mil vagas de empregos, diretos e indiretos, 340 mil 

motocicletas circulando pela cidade e movimentando a economia, gerando R$ 55 milhões aos cofres do 

Distrito Federal e mais de 700 mil pessoas durante os 10 dias de evento. As edições de 2017, 2018 e 2019 

do Brasília Capital Moto Week e as edições do CMW Alive Festival, CMW Alive Festival 2 e CMW Live-in-Ride, 

eventos no formato digital devido a pandemia, foram promovidas em parceria desta Associação com a 

SETUR/DF mediante celebração de Termo de Fomento (TF), cujo processo transcorreu de forma 

transparente, profissional e participativa.  

 

Destaque, também, para a realização das duas edições do Bier Jazz Festival, 2018 e 2019, do Projeto Sabor 

& Sustentabilidade e do Projeto Collections Brasília, ambos em 2021, eventos no formato digital devido a 

pandemia, cujas promoções também foram da Associação Semper Fidelis, em parceria com a SETUR, por 

meio de TF. Neste ano, a execução do Brasília Bike Camp.  

 

Importante ressaltar que todos os projetos executados por meio de TF, até a presente data, foram 

aprovados, sem ressalva, pelo gestor responsável pelo projeto. 

 

Dessa forma, a Associação Semper Fidelis vem contribuindo para economia e promoção do Distrito Federal, 

por meio de realizações de projetos nacionais e internacionais, cujo resultado a credencia como uma 

instituição capaz de planejar e executar projetos de qualquer porte, diferentes formatos e linguagens que 

exigem conhecimento técnico, relacionamento com o mercado e gestão qualificada. 

 

1.2.1 Papel Institucional da Associação Semper Fidelis:  

 

A Associação Semper Fidelis é a responsável pela gestão do projeto e parcerias institucionais, além do 

acompanhamento dos processos e empenhos de recursos junto a órgãos públicos, inclusive pela prestação 

de contas final, conforme atribuições elencadas a seguir:  

a) Acompanhar o empenho dos recursos, abrangendo a sua inscrição em formulários específicos de 
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cada órgão governamental que tenha relação ao projeto, aliando a presente proposta às diretrizes e 

regimentos internos de todos os apoiadores e patrocinadores, e encaminhando documentos 

necessários para contrato e atendendo quaisquer diligências que o projeto venha a receber; 

b) Acompanhar a execução do projeto em epígrafe conforme planilha orçamentária aprovada, visando 

o pleno cumprimento do plano de trabalho previsto e supervisionando todas as prestações de serviços 

necessárias a tal realização; 

c) Produzir relatórios de produção que servirão de base para a prestação de contas final do projeto; 

d) Realizar tomada de preços de todos os serviços que constam na planilha orçamentária, produzir 

contratos para pessoas físicas e jurídicas prestadoras de serviços e efetivar o pagamento de cada 

fornecedor mediante a comprovação integral dos serviços prestados e apresentação de nota fiscal 

válida; 

e) A partir da estratégia de divulgação montada para o evento, acompanhar todas as ações gráficas e 

veículos de comunicação contratada, avaliar junto à equipe do projeto a repercussão da assessoria de 

imprensa, visando potencializar a geração de mídia espontânea. Ao final de cada etapa avaliar a 

clipagem e devidas mensurações geradas pela assessoria de comunicação e; 

f) Elaborar o relatório final do projeto, separando fotos e registros que comprovem a execução de todo 

o plano de trabalho em cada etapa executada do projeto, além de providenciar declarações e demais 

documentações necessárias para a prestação de contas. 

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

O Festival Porco Rústico Duroc é um circuito gastronômico formado por, aproximadamente, 25 restaurantes 

que servirão pratos especiais preparados com a carne suína Duroc, promovendo a conscientização sobre 

como a escolha deste produto pode ser saudável e saborosa que acontecerá no período de 29 de agosto a 

18 de setembro de 2022.  

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

Realização do festival gastronômico, denominado Festival Porco Rústico Duroc, valorizando o custo-

benefício da proteína suína, bem como colaborando para a projeção da imagem dos restaurantes 

participantes como atrativos turísticos, inclusive para os próprios moradores da cidade.    

2.2 JUSTIFICATIVA DO PROJETO  

A alimentação fora do lar é um ramo que não para de crescer e oferece diversas possibilidades de negócios 

nos mais variados segmentos. Porém, a concorrência é grande. Assim, para que o estabelecimento tenha 

sucesso e consolide sua clientela, o empreendedor precisa estar atento a diversos fatores e aprender a 
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dinâmica desse mercado, bem como aproveitar as possibilidades de ampliação dos canais de venda e da 

base de clientes. 

Uma promissora possibilidade de ampliação da base de clientes, com a geração de novos negócios para o 

setor são os eventos gastronômicos, que têm sua importância por serem capazes de integrar uma cadeia de 

valor complexa que pode envolver desde os pequenos produtores, os prestadores de serviços, o varejo e até 

mesmo a indústria de alimentos. 

A principal função dos eventos é promover causas, ideias e conceitos, por meio da provocação dos afetos e 

da sensibilidade humana.  

De acordo com a World Travel Food Association (WTFA) o Turismo Culinário é uma experiência turística 

completa, onde a gastronomia representa uma parcela importante do Turismo Cultural e está intimamente 

ligado ao Turismo Rural pela sua relação com as atividades agrícolas que produzem os ingredientes 

necessários à produção de refeições. 

A comida e as práticas da alimentação se constituem como narrativa da memória social de uma comunidade. 

Dizem muito sobre a origem e os costumes de um determinado lugar. A gastronomia tem o poder de contar 

histórias.  

E é neste contexto que queremos trazer para a capital do país o Festival Porco Rústico Duroc - uma carne 

desenvolvida nos anos 1800, nos Estados Unidos, que vem sendo aprimorada ao longo do tempo e apresenta 

características de uma linha de Produtos Premium em relação à carne de porco conhecida por todos. Possui 

um tom vermelho mais forte, tem um nível ideal de gordura intramuscular e um marmoreio que garante 

mais sabor e macies a carne. Além disso,  os produtores possuem o selo de bem-estar animal, que representa 

livre de medos e estresse, livres de fome e sede, livre de desconforto, livres de dor e doenças e livre para 

expressa seu comportamento ambiental  - ou seja, as cinco liberdades que definem o conceito de bem-estar 

animal.  

Uma das carnes mais saborosas do mundo, a suína, está sendo produzida com tanto cuidado, tecnologia e 

até sofisticação que algumas raças, como a Duroc, tiveram o início de seu desenvolvimento no Distrito 

Federal graças à importação de matrizes trazidas dos Estados Unidos. 

Ágeis, flexíveis e fortes, utilizados para a criação e corte os animais da raça Duroc vem sendo produzidos 

com muito sucesso. Foi em abril de 2020 que cerca de 250 animais, a maioria fêmeas, vindos de Orlando, na 

Flórida, desembarcaram em Campinas e foram levados para Cananéia, ilha do litoral paulista, onde 

permaneceram numa reserva do Ministério da Agricultura cumprindo protocolos sanitários. Passada a 

quarentena, o produtor rural do DF, Alexandre Cenci, mandou vir de caminhão o rebanho obtido mediante 

intercâmbio com uma empresa de genética chamada DNA South América. 



                                                                                                  

5 
 

Disseminar essa iniciativa e aproximar os chefs  e a comunidade em geral,  foi o que inspirou o Festival Porco 

Rústico Duroc, por entender que o turismo gastronômico com foco em imersão cultural é um forte aliado 

para o desenvolvimento econômico e social, além de ser transformador. Unir a carne Duroc as receitas dos 

chefs do DF, propõe ao turista e a comunidade brasiliense conhecer a culinária local, fazendo parte de sua 

experiência na viagem e na exploração da cidade e quebrando o preconceito da carne suína.  

2.2.1 Alinhamento da Proposta com o Turismo e o Governo do Distrito Federal 

A atividade turística é uma das mais importantes no setor econômico e da geração de emprego e renda, 

assim como a criação de novos negócios e aumento da produção de bens e serviços, uma vez que traz 

desenvolvimento às localidades e possíveis melhorias na infraestrutura, com benefícios aos turistas e à 

comunidade local.  

Com a implantação do Turismo nas localidades, é possível se desenvolver, ainda que basicamente, 

equipamentos de apoio e infraestrutura, criação de novos meios de hospedagem, entretenimento, mão de 

obra qualificada, meios de transporte, oportunidade de expansão dos empreendimentos e serviços 

alimentares, como bares, lanchonetes, quiosques e restaurantes, melhorias e adequações na saúde pública, 

saneamento, vias de acesso e segurança, dentre outros dos quais os turistas buscam e necessitam destes, 

gerando benefícios na qualidade de vida para a própria população local. Esta atividade também auxilia na 

valorização dos atributos locais como os atrativos culturais, naturais e sociais. 

De acordo com o Ministério do Turismo, 89% dos turistas brasileiros e 97% dos estrangeiros citam a 

gastronomia como muito importante, ou seja, é agregador para o Turismo. Assim, a preservação e a 

valorização da culinária merecem ser encaradas com a mesma importância de qualquer outro patrimônio 

cultural, como meio de fomentar esse potencial turístico. Diversos estudos realizados nos últimos anos 

comprovam que as escolhas turísticas permeiam a possibilidade de experiências interculturais, o que inclui 

o contato com a gastronomia. 

Dessa forma, alinhado ao propósito da Secretaria de estado do Turismo, cujas diretrizes traçam:  

“Aproveitar Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade e “Brasília Cidade Criativa do 

Design”, título das Organizações das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura 

(UNESCO), e utilizar essa referência de modernidade arquitetônica e inovação, os grandes 

espaços verdes para visitação e descanso, com jardins e gramados, o clima de Brasília que 

favorece as atividades ao ar livre, as pessoas que viajam para eventos, negócios ou questões 

políticas e sua grande variedade de opções de gastronomia, compras, rede hoteleira, 

atividades culturais, exposições e vida noturna é facilitar sua identificação e imagem com um 

destino turístico, inclusive aos próprios moradores da região. 

Para usufruir desse grande potencial turístico e manter forte a correlação com o setor 

econômico (impacto em 52 setores da economia) como grande multiplicador de produção, visto 
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que, o aumento das atividades relacionadas ao turismo (alojamento, agência de viagem, 

transporte, aluguel de transporte, auxiliar de transporte, alimentação, cultura e lazer) 

favorecem outros setores com grande capacidade de multiplicação de empregos, é necessário 

que o poder público posicione a cidade como referência no Turismo através da qualidade dos 

produtos e serviços prestados no âmbito institucional, político, social, econômico e cultural. 

O entendimento do Turismo como política pública integradora e inclusiva considerando todas 

as especificidades da região e o trabalho em conjunto com empreendedores, profissionais e 

pesquisadores do setor, da Indústria e da Economia Criativa, instituições de fomento ao 

desenvolvimento, bem como técnicos dos diversos órgãos públicos e de membros da sociedade, 

contribuirá para elaboração de um projeto de fortalecimento da regionalização, incentivo à 

inovação e promoção da sustentabilidade para o Distrito Federal e Entorno, que vise estabelecer 

a região em pólo nacional e internacional do turismo cívico, arquitetônico, de aventura, 

ecológico, rural, gastronômico, náutico, místico, religioso, criativo, de estudos e intercâmbio”. 

Entendemos, portanto, que o projeto atende ao Plano Plurianual 2019/2022 do atual governo, cujo 

conteúdo traz: ¨O Plano Nacional de Turismo tem como diretrizes a participação e diálogo com a sociedade; 

dinamizar o setor por meio de melhorias da base legal e do ambiente de negócios, promovendo a facilitação 

de viagens, investimentos e o empreendedorismo; estruturar destinos e produtos turísticos; aprimorar 

continuamente a qualidade da oferta turística, com inovação e qualificação; consolidar a inteligência 

competitivas, considerando as tendências de consumo, as tecnologias e as configurações dinâmicas do 

mercado turístico.¨ 

E nossa descrição do projeto dialoga com a LEI Nº 4.883, DE 11 DE JULHO DE 2012, que dispõe sobre a política 

de turismo do Distrito Federal, no qual destacamos: 

 Art. 2º Para os fins desta Lei, devem ser observados os 

seguintes conceitos: 

XII – eventos temáticos: aqueles que têm como objetivo 

discutir e promover assuntos relevantes para o turismo 

local, bem como as respectivas políticas públicas em 

relação aos segmentos da oferta e da demanda turística e 

do turismo social; 

XIII – eventos de apoio à comercialização: aqueles que têm 

como objeto ações relacionadas à articulação, à 

mobilização e à sensibilização, além da promoção e 

comercialização dos roteiros, produtos e serviços turísticos 
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do destino Brasília em âmbito local, regional, nacional e 

internacional; 

XIV – eventos de promoção e geradores de fluxo turístico: 

aqueles que efetivamente contribuam para a 

movimentação de fluxos regionais, nacionais e 

internacionais de turistas no destino Brasília, como 

também para a propagação da imagem positiva do 

destino, interna e externamente; 

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; 

III – mobilização, por meio da articulação de atores locais 

e da sociedade civil organizada no processo de 

desenvolvimento econômico do Distrito Federal; 

IV – visão sistêmica, voltada a propiciar a valorização do 

turismo num ambiente multidisciplinar, caracterizado pela 

confluência dos inúmeros campos de conhecimento que o 

influenciam; 

V – estabelecimento de parcerias entre os setores público 

e privado, para uma gestão compartilhada do turismo na 

RIDE; 

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, 
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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: 

b) integrar o turismo, bem como suas atividades 

características e relacionadas, com as demais políticas 

setoriais; 

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; 

f) apoiar e incentivar o fortalecimento das entidades sem 

fins lucrativos representativas do turismo no Distrito 

Federal. 

 2.2.2. Público Alvo:  

20  mil pessoas, homens e mulheres, que apreciam a boa gastronomia e buscam novas experiências e 

sabores, sendo:  

 Moradores de Brasília frequentadores de restaurantes: 40% 

 Produtores rurais: 10%  

 Empresários do setor de gastronomia e afins: 25% 

 Turistas: 25% 

Além disso, estima-se a participação de 25 restaurantes no Projeto, conforme perfil identificados abaixo 

e presença a confirmar:  

 Dom Francisco 

 Baco 
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 Universal 

 Dona Lenha 

 Conca 

 Brasis  

 Xaman 

 Primeiro 

 Ticiana Werner 

 El Passo 

 Esquina Mineira 

 Mayer 

 IVV Swinebar  

 Blas 

 Teta Cheese Bar 

 Cantina da Massa 

 Carpe Diem 

 BSB Grill 

 Velocy 

 Tonico 

 Leo Hamu 

 Fátima Hamu  

 Croassanterie  

 Villa Vita  

 Bartolomeu  

    2.3 CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA 

Turismo e gastronomia caminham cada vez mais juntos. As pessoas quando viajam já ficam imaginando na 

partida os lugares onde vão comer, os aromas e sabores que irão sentir.  

Brasília continua sendo a cidade brasileira que mais tem evoluído nos últimos anos e mostrado a riqueza 

dos pratos criados pelos nossos chefs, hoje reconhecidos nacionalmente.  

Dessa forma, o festival contará com a participação dos principais líderes empresariais e da gastronomia. 

Durante 21 dias, o público poderá degustar, a preços promocionais, diversas receitas preparadas com a 

carne suína Duroc e conhecer um pouco mais sobre a proteína dos suínos.  

Destaque a participação da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal, no qual asseguramos  

oportunidade de fazer novos contatos, divulgar e promover o destino Brasília, bem como apresentar o que 

Brasília tem de melhor, com a possibilidade de atendimentos focados na promoção turística.  
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Por ser a capital do País, Brasília congrega todos os atributos dos principais destinos:  gastronomia, cultura 

e arquitetura, entre outros. Dessa forma, o Festival Porco Rústico Duroc tem a intenção de fortalecer essa 

imagem da cidade como Patrimônio Cultural da Humanidade, demonstrando a grande variedade de opções 

de gastronomia que a cidade oferece aos turistas e sua população.  

Serão convidados os principais expoentes da gastronomia local, nomes como Francisco Ansiliero, Gil 

Guimaraes, Mara Alcamim, entre tantos outros, atuarão como protagonistas do Festival.  

 

2.4 ORIGEM DO ORÇAMENTO PARA A DESPESA 

FONTE E ORIGEM VALOR 

Deputado Roosevelt Vilela   R$ 150.000,00 

 

2.5 OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL: 

O Festival Porco Rústico Duroc  tem como propósito  fomentar o turismo gastronômico e valorizar a 

produção da carne suína Duroc no Distrito Federal, bem como motivar a população a consumir e 

conhecer as vantagens proteicas, sem preconceito.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Fortalecer a imagem de Brasilia como Patrimônio Cultural da Humanidade; 

 Divulgar na cidade o importante conceito de sustentabilidade atrelado à gastronomia; 

 Promover a qualidade e diversidade dos restaurantes e chefs de Brasília; 

 Estimular o turismo local; 

 Fortalecer setores do trade turístico, tais como: gastronomia, varejo, hotelaria, transporte e serviços 

 Valorizar a carne suína Duroc; 

 Estimular a economia local; 

 Colocar Brasília no palco dos grandes festivais  do País; 

 Estimular a geração de empregos diretos e indiretos.  

. 

 

 2.6 METAS:  
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2.6.1 METAS QUANTITATIVAS  

2.6.2 METAS QUALITATIVAS  

 QUANTITATIVAS QUALITATIVAS 

META 1 Planejamento e pré-produção  100% das atividades planejadas  

META 2 Produção   100% das ações implantadas  

META 3  Pós-produção 100% do relatório elaborado de 

acordo com o cronograma de 

execução  

2.7 INDICADORES DE MONITORAMENTO 

Metas Indicadores de monitoramento Meios de verificação 

Meta 01 

Planejamento / Pré-produção  

das atividades  

 - Planejamento; 
- Curadoria   
- Divulgação  
- Monitoramento  

- Relação da equipe de 

trabalho; 

- Registros fotográficos 

 

 

Meta 02 

Produção  

 -  Número de restaurantes 
participantes  

  

- Registro fotográfico  

- Relatório dos 

restaurantes 

participantes e 

respectivos pratos  

 

Meta 03  

Pós-produção  
- Prestação de contas 

- Confecção de relatórios 

de registros fotográficos 

 

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

ATRELADAS  

O planejamento é a principal ferramenta para organizar um evento, pois permite organizar detalhadamente 

todos os processos envolvidos, itens necessários desde a sua concepção até sua realização. Essa ferramenta 

é de extrema importância para garantir que o projeto alcance seus objetivos. 

Assim, o  projeto do festival começa com a elaboração de TO DO com prazos e responsáveis pela atividade. 
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Em seguida, inicia-se o processo de escolha dos restaurantes que participarão do festival, levando em conta 

os chefs e sua história com a gastronomia local. Uma lista prévia foi identificada para ser explorada pela 

curadoria.  

Após a seleção, uma apresentação do produto – carne suína Duroc,  será realizada para os chefs 

participantes do Festival, acompanhada de uma amostra do produto, para que os estes possam conhecer 

mais sobre origem e características da carne suína e preparar seu prato para o Festival.  

Uma visita à produção local na Propriedade rural Hartos, também será ofertada para todos os chefs que 

quiserem conhecer a origem desses animais e como são criados com alta tecnologia e segurança alimentar. 

Um dia de campo e aprendizagem!! A mecânica dessa visita será assim:  

 Saída de um ponto central de Brasilia (van) para a propriedade localizada no PAD DF.   

 Recepção com café da manhã – bate papo sobre a história e a criação do porco Duroc com o produtor 

rural Alexandre Cenci, um dos grandes produtores de suínos no Brasil. 

 Visita guiada à criação dos suínos (apresentação da produção com o viés tecnológico e  sustentável) 

 Retorno à Brasilia   

Complementando as atividades, e visando propagar a ideia e o conceito do festival, uma aula demonstrativa 

de desossa de corte do Duroc será realizada no laboratório de cozinha do Instituto Federal de Brasilia - IFB 

a ser ministrada pelo Raymond Graumans. Serão 7 preparos com cortes de Duroc elaborados pelos docentes 

e alunos do IFB. Os convidados serão os docentes (previsão de 8) e 30 alunos do curso de gastronomia. 

Alguns jornalistas também serão convidados para acompanhar a aula.  

Paralelo a atividade de curadoria e preparação das receitas, todos os canais de comunicação serão 

planejados  e preparados para o processo de divulgação do festival, bem como o material de sinalização dos 

PDVS.   

Durante os 21 dias do Festival, será realizado forte campanha nas redes sociais para aumentar o alcance e 

o engajamento do público em geral.  

Complementando as ações, um Guia gastronômico será elaborado no formato e-book e impresso para 

eternizar o projeto, cuja distribuição será ofertada nos restaurantes participantes, nos CATS e demais pontos 

estratégicos da cidade.  

2.9 RESULTADOS ESPERADOS 

  Reforço da gastronomia como um atributo turístico de Brasília 

 Maior visibilidade da gastronomia da cidade junto aos moradores e turistas 

 Aumento do volume de vendas nos estabelecimentos participantes do evento 
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 Imagem do setor de bares e restaurantes vinculada a ações solidárias e sustentáveis 

 Inclusão da carne Duroc no cardápio do maior número possível de restaurantes e lares da cidade 

2.10 PROGRAMAÇÃO DETALHADA DO PROJETO 

Planejamento e contratação da equipe  25/07 a 30/07 

Curadoria  25/07 a 4/08 

Treinamento dos restaurantes (apresentação 
do festival para equipe)  

4/08 a 20/08 

Preparação dos pratos/fotografia  25/07 a 15/08 

Pré lançamento no IFB com a Imprensa 01/08 

Aula demonstrativa  alunos IFB  - Desosse com 
os alunos IFB  

08/08 

Produção do material 1 a 20/08 

Campanha de divulgação  25/08  a 19/09 

Festival  29/8 a 18/9 

2.10.1 Plano de Comunicação  

 

Peça Formato Quant. Meio Utilizado Data Local Observação 

Display  A4, com 2 
dobras  

25.000 Mesa dos 
restaurantes   

29/8 a 18/9 Ambiente 
interno dos 

restaurantes 

 Inserção de 
rotas e/ou 
informações 
turísticas do 
DF  

Banner  2,50 x 1 50 Ambiente 
interno 

29/8 a 18/9 Ambiente 
interno dos 

restaurantes 

 

Guia  16 x 16,5,  12.000 Gráfica 
/impresso 

29/8 a 18/9 Ambiente 
interno dos 

restaurantes 
 

Casa de Chá – 
Setur  

 
Hotéis  

4 páginas 
destinada ao 
Turismo de 

Brasília  

Releases Texto /AI Mínimo 3 Veículos on line 
e off line  

1º /8 a 18/9 Brasília  Ver lista*  

Landing 
Page  

1366px 
por 768px. 

01 Internet  25/8 a 18/9 -  Inserção de 
rotas e/ou 

informações 
turísticas do 

DF  

Facebook 
Ads 

Carrosel, 
Reels, 

stories e 
feed  

50 a 80  Internet 25/8 a 18/9 Facebook e 
Instagram – 

Página Abrasel 

 Inserção de 
rotas e/ou 

informações 
turísticas do 

DF  
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Google Ads Pesquisa e 
Video 

3: vem ai,  
Durante e 
última 
semana 

 

Internet 5/8 a 18/9 Google e 
Youtube 

 Inserções de 
rotas, 

Institucional 
sobre o 

festival e/ou 
informações 
turísticas do 

DF 

*Lista dos veículos que serão trabalhados pela Assessoria de Imprensa:  

 Liana Sabo Colunista Gastronomia  - Correio Braziliense 

 Gilberto e Paula Santana  - GPS   

 Leonardo Rezende - Colunista gastronomia Jornal de Brasília   

 Luciana Barbo  - Blog   

 Giulia Roriz - Metrópoles  

 Max Cajé  - Comer Rezando   

 Leninha Camargo - Õ Blog   

 Giselma – Site Dicas da Capital  

 Tulio e Michel- Coluna 3 Talheres  

 Thiago Malva- Site Finíssimo   

 Viviane Campos -  Gastronomia BSB   

 Liz Elaine- Revista Embassy   

 Guilherme Lobão  - Gastronomia Rádio CBN Brasilia   

 Sueli Maestri- Site Vinho Capital   

 Paula Pratini  - Desfrute Cultural   

 Luiz Eduardo -  portal Visite Brasília   

 Brasilia in Foco – Fabiana Ceyhan  

 Luiz Site   - De boa   

 Edu - Dicas do Edu   

 Karl Jeanneth - Cheia de Segredo  

 Isabel Almeida - Bsb Flash 

 Felix -Revista Evoque  

 Juliana Dracz – A Brasilia  

 Graziele  = Brasília de Todos  

 Miguel Alves -  Brasilia de Fato 

 Estevão Damásio  - Rádio Alpha FM  

 Renato Acha – Acha Brasília  

 Flávio Resende  - Capital do Entorno  

 TVS: Globo, Record, TV Brasil , TV Cultura 
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 2.11 CROQUI DO EVENTO (se houver) 

Não pertinente ao projeto 

 

 2.12 CONTRAPARTIDA 

 Inserção da logomarca da SETUR/DF e #, nas peças de comunicação do Projeto, devidamente 

aprovadas pela equipe da Subsecretaria de Promoção e Marketing e Redes da SETUR/DF; 

 Menção ao APOIO da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal em vídeos, peças on-

line e físicas, se houver; 

 Divulgação do projeto nas Redes Sociais 

 Disponibilização de 4 páginas do Guia, no formato 16 x 16,5, sendo 20 páginas de miolo no papel 

couche 120 + capa no couche 180. Totalizando 24 páginas. Arte fornecida pela SETUR/DF. 

 Inserção de rotas e/ou informações turísticas do DF no display e nas campanhas das redes sociais, 

mescladas com as informações do Festival.   

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Cronograma de Execução 

Metas 
Fase / 

Etapa 
Descrição Valor 

Duração 

Início Término 

Meta 1 1.1 Recursos humanos R$ 65.876,34 25 de julho  25 de outubro  

Meta 2 2.1 
Material de PDV, preparação dos 

pratos,  divulgação e distribuição R$ 74.326,45 
25 de julho  19 de setembro 

Meta 3 3.1 Prestação de contas R$ 9.789,84 25 de julho  25 de outubro  

*Valores referentes ao recurso oriundo do Termo de Fomento 

4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Cronograma de Desembolso 

Meta Etapa/Fase Especificação Mês 

Meta 1 1.1 Recursos humanos Julho  

Meta 2  2.1 
Material de PDV, preparação dos pratos,  divulgação e 

distribuição 

Julho  

Meta 3 3.1 Prestação de contas Julho  
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5. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS (Plano de Aplicação) 

Código Especificação Despesas  Fonte 

335039 Recursos humanos R$ 65.876,34 TF 

335039 
Material de PDV, preparação dos pratos,  

divulgação e distribuição 
R$ 74.326,45 

TF 

335039 Prestação de contas R$ 9.789,84 TF 

TOTAL: R$ 149.993, 68   

 

5.1 Planilha Global  

  DESCRITIVO 
Unid 
Med 

Quant Ocor 
Quant 
Total 

 Valor unit   Valor total  Ref 
Fonte de 
recurso 

  META 1 - pré-produção  / planejamento                 

  Recursos Humanos                 

1 

Produtor Executivo- responsável coordenar 
e supervisionar a execução do projeto, por 
articular as equipes, fazer os  controles dos 
cronogramas, organização das agendas, 
confirmações de programação 

semana  1 10 10 
 R$      

2.447,30  
 R$              

24.473,00  
tabela FGV 
item 109 

TF 

2 

Coordenador de produção: responsável 
pela produção geral do projeto, 
relacionamento e supervisão dos 
fornecedores e relacionamento com os 
restaurantes  

semana  1 10 10 
 R$      

1.744,95  
 R$              

17.449,50  
tabela FGV 

item 44 
TF 

3 

Assistente de produção  - Responsável por 
dar suporte a coordenadora geral e 
coordenador de conteúdo, retomando o 
contato com os parceiros, marcando 
reuniões e encaminhando as demandas da 
área 

semana  1 4 4 
 R$      

1.016,44  
 R$                

4.065,76  
tabela FGV 

item18 
TF 

4 

Diretor de arte -  responsável por criar o 
conceito visual do material de PDV e Guia  
e orientar a equipe para a execução desse 
projeto 

semana  1 4 4 
 R$      

1.822,02  
 R$                

7.288,08  
tabela FGV 

item 53 
TF 

5 
Jornalista/redator: responsável pelos 
textos do Guia  mês  1 1 

1 
 R$      

4.000,00  
 R$                

4.000,00  TF  
TF 

6 

Designer Gráfico e Branding: Profissional 
responsável pelo ordenamento estético-
formal de elementos textuais e não-
textuais que compõem peças gráficas 
destinadas à reprodução com objetivo 
expressamente comunicacional e pela 
gestão da marca, tais como seu nome, as 
imagens ou ideias a ela associadas, 

serviço 1 1 1 
 R$      

7.500,00  
 R$                

7.500,00  
TF  TF 
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incluindo slogans, símbolos, logotipos e 
outros elementos de identidade visual que 
a representam ou aos seus produtos e 
serviços.  Criação e artes finais 

7 
Chef aula demonstrativa (educador)  diária  1 1 

1 
 R$      

1.100,00  
 R$                

1.100,00  
tabela FGV 

item 83 
TF 

              
 R$              

65.876,34  
    

  META 2  - Produção                  

  
Material de PDV, preparação dos pratos,  
divulgação e distribuição  

                

8 Assessoria de imprensa mês  
1 2 

2 
 R$      

2.000,00  
 R$                

4.000,00  
Tabela FGV 

Item 06 - TF 

9 

Gestão das mídias sociais: responsável pelo 
gerenciamento das redes sociais e do site 
onde será desenvolvida a campanha de 
divulgação, controlando o cronograma de 
postagens, respondendo comentários eos 
conteúdos disponibilizados, inclusive na 
produção 

mês  1 2 2 
 R$      

4.000,00  
 R$                

8.000,00  
Tabela FGV 

Item 160 

TF 

10 

Recursos para impulsionamento de 
campanhas online: Planejamento, 
acompanhamento e entrega de relatórios e 
métricas nas seguintes plataformas: Google 
Ads e Facebook/Instagram 

projeto 1 1 1 
 R$      

7.000,00  
 R$                

7.000,00  

A contratação 
do serviço 
justifica-se 

pela 
necessidade 

de 
Impulsioname
nto Campanha 

Online: 
Planejamento, 
acompanhame
nto e entrega 
de relatórios e 
métricas nas 

seguintes 
plataformas: 
Google Ads, 

Facebook Ads TF 

11 
Fotografo: profissional responsável pelas 
fotografias dos pratos  

diaria 1 25 25 
 R$         

300,00  
 R$                

7.500,00  
TF 

TF 

12 
Impressão de banner no formato 2,50 x 
1m, em lona e acabamento com corda  

unidade  25 2 50 
 R$         

120,00  
 R$                

6.000,00  
orçamento 
terceiros TF 

13 
Impressão de display no formato A4, com 2 
dobras, 4/0 cor, no papel 240gr  

unidade  2500 1 2499 
 R$              

1,05  
 R$                

2.616,45 
orçamento 
terceiros TF 

14 

Impressão do Guia  dos restaurantes 
participantes formato 16 x 16,5, sendo 20 
páginas de miolo no papel couche 120 + 
capa no couche 180. Totalizando 24 
páginas  

unidade  
12.00

0 
1 12000 

 R$              
1,86  

 R$              
22.320,00  

orçamento 
terceiros 

TF 

15 
Press kit para os chefs (cortes para o 
preparo dos pratos)  

unidade  25 1 25 
 R$            

50,00  
 R$                

1.250,00  

contratação se 
justifica pela 
preparação 
das receitas TF 

16 Press Kit para imprensa e influenciadores  unidade  50 1 50 
 R$            

50,00  
 R$                

2.500,00  

contratação se 
justifica pelo 

relacionament
o com a 

imprensa  TF 

17 Equipe de distribuição  diária  
2 9 

18 
 R$         

180,00  
 R$                

3.240,00  
TF 

TF 

18 
Insumos para aula demonstrativa  projeto  1 1 

1 
 R$      

4.000,00  
 R$                

4.000,00  
TF 

TF 
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19 
Aluguel de van para visita a fazenda - dia 
de campo  diaria  2 1 

2 
 R$         

450,00  
 R$                   

900,00  
orçamento 
terceiros TF 

20 
Produção de vídeos de 30 segundos para 
redes sociais no formato stories e reels  serviço 1 1 

1 
 R$      

5.000,00  
 R$                

5.000,00  
orçamento 
terceiros TF 

              
 R$              

74.326,45  
    

  META 3 - pós-produção                  

  Prestação de contas                 

27 

Coordenação Administrativa e Financeira - 
Coordena a tomada de decisão financeira 
do projeto como um todo, direciona a 
equipe sobre a organização e controle de 
todos os números do projeto e responsável 
por desenvolver e executar todos os 
projetos da Revista visando a prestação de 
contas. Elabora o relatorio de prestação de 
contas  

semana 1 8 8 
 R$      

1.223,73  
 R$                

9.789,84  
Tabela FGV 

Item 42 
TF 

              
 R$                

9.789,84  
    

  Total de despesas            
R$           

149.992,63 
    

 5.2 Planilha Termo de Fomento 

  DESCRITIVO 
Unid 
Med 

Quant Ocor 
Quant 
Total 

 Valor unit   Valor total  Ref 
Fonte 

de 
recurso 

  META 1 - pré-produção  / planejamento                 

  Recursos Humanos                 

1 

Produtor Executivo- responsável coordenar e 
supervisionar a execução do projeto, por articular 
as equipes, fazer os  controles dos cronogramas, 
organização das agendas, confirmações de 
programação 

semana  1 10 10 
 R$      

2.447,30  
 R$              

24.473,00  
tabela FGV 
item 109 

TF 

2 

Coordenador de produção: responsável pela 
produção geral do projeto, relacionamento e 
supervisão dos fornecedores e relacionamento 
com os restaurantes  

semana  1 10 10 
 R$      

1.744,95  
 R$              

17.449,50  
tabela FGV 

item 44 
TF 

3 

Assistente de produção  - Responsável por dar 
suporte a coordenadora geral e coordenador de 
conteúdo, retomando o contato com os 
parceiros, marcando reuniões e encaminhando as 
demandas da área 

semana  1 4 4 
 R$      

1.016,44  
 R$                

4.065,76  
tabela FGV 

item18 
TF 

4 

Diretor de arte -  responsável por criar o conceito 
visual do material de PDV e Guia  e orientar a 
equipe para a execução desse projeto 

semana  1 4 4 
 R$      

1.822,02  
 R$                

7.288,08  
tabela FGV 

item 53 
TF 

5 
Jornalista/redator: responsável pelos textos do 
Guia  mês  1 1 

1 
 R$      

4.000,00  
 R$                

4.000,00  TF  
TF 

6 

Designer Gráfico e Branding: Profissional 
responsável pelo ordenamento estético-formal de 
elementos textuais e não-textuais que compõem 
peças gráficas destinadas à reprodução com 
objetivo expressamente comunicacional e pela 
gestão da marca, tais como seu nome, as imagens 
ou ideias a ela associadas, incluindo slogans, 
símbolos, logotipos e outros elementos de 
identidade visual que a representam ou aos seus 
produtos e serviços.  Criação e artes finais 

serviço 1 1 1 
 R$      

7.500,00  
 R$                

7.500,00  
TF  TF 

7 
Chef aula demonstrativa (educador)  diária  1 1 

1 
 R$      

1.100,00  
 R$                

1.100,00  
tabela FGV 

item 83 
TF 

              
 R$              

65.876,34  
    

  META 2  - Produção                  
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Material de PDV, preparação dos pratos,  
divulgação e distribuição  

                

8 Assessoria de imprensa mês  
1 2 

2 
 R$      

2.000,00  
 R$                

4.000,00  
Tabela FGV 

Item 06 - TF 

9 

Gestão das mídias sociais: responsável pelo 
gerenciamento das redes sociais e do site onde 
será desenvolvida a campanha de divulgação, 
controlando o cronograma de postagens, 
respondendo comentários e os conteúdos 
disponibilizados, inclusive na produção 

mês  1 2 2 
 R$      

4.000,00  
 R$                

8.000,00  
Tabela FGV 

Item 160 

TF 

10 

Recursos para impulsionamento de campanhas 
online: Planejamento, acompanhamento e 
entrega de relatórios e métricas nas seguintes 
plataformas: Google Ads e Facebook/Instagram 

projeto 1 1 1 
 R$      

7.000,00  
 R$                

7.000,00  

A contratação 
do serviço 
justifica-se 

pela 
necessidade de 
Impulsioname
nto Campanha 

Online: 
Planejamento, 
acompanhame
nto e entrega 
de relatórios e 
métricas nas 

seguintes 
plataformas: 
Google Ads, 

Facebook Ads TF 

11 
Fotografo: profissional responsável pelas 
fotografias dos pratos  

diária 1 25 25 
 R$         

300,00  
 R$                

7.500,00  
TF 

TF 

12 
Impressão de banner no formato 2,50 x 1m, em 
lona e acabamento com corda  

unidade  25 2 50 
 R$         

120,00  
 R$                

6.000,00  
orçamento 
terceiros TF 

13 
Impressão de display no formato A4, com 2 
dobras, 4/0 cor, no papel 240gr  

unidade  2500 1 2499 
 R$              

1,05  
 R$                

2.616,45 
orçamento 
terceiros TF 

14 

Impressão do Guia  dos restaurantes 
participantes formato 16 x 16,5, sendo 20 páginas 
de miolo no papel couche 120 + capa no couche 
180. Totalizando 24 páginas  

unidade  12.000 1 12000 
 R$              

1,86  
 R$              

22.320,00  
orçamento 
terceiros 

TF 

15 
Press kit para os chefs (cortes para o preparo dos 
pratos)  

unidade  25 1 25 
 R$            

50,00  
 R$                

1.250,00  

contratação se 
justifica pela 
preparação 
das receitas TF 

16 Press Kit para imprensa e influenciadores  unidade  50 1 50 
 R$            

50,00  
 R$                

2.500,00  

contratação se 
justifica pelo 

relacionament
o com a 

imprensa  TF 

17 Equipe de distribuição  diária  
2 9 

18 
 R$         

180,00  
 R$                

3.240,00  
TF 

TF 

18 
Insumos para aula demonstrativa  projeto  1 1 

1 
 R$      

4.000,00  
 R$                

4.000,00  
TF 

TF 

19 
Aluguel de van para visita a fazenda - dia de 
campo  diária  2 1 

2 
 R$         

450,00  
 R$                   

900,00  
orçamento 
terceiros TF 

20 
Produção de vídeos de 30 segundos para redes 
sociais no formato stories e reels  serviço 1 1 

1 
 R$      

5.000,00  
 R$                

5.000,00  
orçamento 
terceiros   

              
 R$              

74.326,45 
    

  META 3 - pós-produção                  

  Prestação de contas                 

21 

Coordenação Administrativa e Financeira - 
Coordena a tomada de decisão financeira do 
projeto como um todo, direciona a equipe sobre 
a organização e controle de todos os números do 
projeto e responsável por desenvolver e executar 
todos os projetos da Revista visando a prestação 
de contas. Elabora o relatório de prestação de 
contas  

semana 1 8 8 
 R$      

1.223,73  
 R$                

9.789,84  
Tabela FGV 

Item 42 
TF 
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 R$                

9.789,84  
    

  Total de despesas            
 R$           

149.992,63  
    

 

Notas:  

 Press kit para os chefs (cortes para o preparo dos pratos) 

 Corte da carne de porco Duroc (cortes diversos, como lombinho, prime rib, porchetta e pernil)  

 Caixa de isopor pequena  c/ personalização do evento e logos 

 Cartão de boas-vindas no formato postal  

 

 Press Kit para imprensa e influenciadores 

 Moleskine  

 Caneta 

 Sacola de feira pequena (TNT)  

 Cartão no formato postal de apresentação do Festival 

 

 

 Insumos para aula demonstrativa 

Item Unidade Total 

barriga de porco kg 9 

picanha de porco kg 6,5 

linguiça kg 10 

bacon kg 6 

 

Item Unidade Total 

limão siciliano kg 2 

limão taiti kg 3 

açúcar mascavo kg 2 

açúcar refinado kg 7 

cachaça ouro l 5 

vermuth rosso l 2 

ovo unidade 72 

Gelo kg 5 

farinha de trigo suprema para pizza kg 6 

fermento biológico seco kg 0,6 

leite em pó kg 1 
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Azeite extra virgem L 6 

Sal Kg 2 

cebola kg 4 

cheiro verde (salsa e cebolinha) maço 5 

coentro maço 4 

cebola roxa kg 4 

farinha de trigo kg 8 

fermento químico kg 0,6 

leite integral l 8 

chocolate em barra 60/70% kg 6 

gergelim kg 0,4 

grão de bico kg 3 

alho kg 1,2 

salsão kg 2 

cenoura kg 3 

gengibre kg 0,8 

gordura de palma kg 1 

vinho branco l 1,5 

iogurte natural l 1,6 

pimenta de cheiro kg 1 

rapadura kg 1 

mel kg 1 

queijo minas curado kg 3 

pimentão vermelho kg 3 

pimenta dedo de  moça kg 0,6 

milho em espiga (maduras) unidades 65 

manteiga sem sal kg 5 

tomate italiano (maduro) kg 10 

baunilha fava 3 

creme de leite fresco l 8 

flor de sal kg 0,6 

nozes kg 1,5 

framboesa kg 1,5 

5.3 Previsão de Receitas 

PREVISÃO DE RECEITAS 

QTD. Nome Receitas 

1 Termo de Fomento  R$ 149.992, 63 

Total:  R$ 149.992, 63 
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 6. DECLARAÇÕES 

 6.1 Declaração Unificada 

 DECLARAÇÃO UNIFICADA 

Eu, Eduardo Faad, inscrito no RG sob o nº 988 126 SSP/DF e CPF nº 455.451.701 20, na qualidade de 

presidente da  Associação Semper Fidelis, CNPJ: 24.300.747/0001-23, declaro, para os devidos fins e sob as 

penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:  

 (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; 

 (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; 

 (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; 

 (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; 

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

projeto; 

 (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; 

 (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; 

 (x) A referida entidade atende rigorosamente às determinações previstas no inciso XXVIII, do art. 

7º da Constituição Federal; 
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 (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. 

 (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; 

 ( 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. 

 (x) A referida entidade não apresentará contrapartidas para o presente projeto, pois o valor é 

inferior à                                                               

  

Brasília, 9 de junho de 2022.  

 ----------------------------------------------------------------- 

Eduardo FAAD 

CPF 455.451.701 20 

 

 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. 
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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, 9 de junho de 2022  

__________________________________________ 

 Associação Semper Fidelis 

CNPJ: 24.300.747/0001-23 

Eduardo Faad 

CPF nº 455.451.701 20 

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, 9 de junho  de 2022  

 

  

  

Eduardo Faad – Presidente 
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7. APROVAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO/SECRETÁRIO ADJUNTO 

  

Aprovo o presente Plano de Trabalho 

  

Brasília, 9 de junho  de 2022  

_______________________________ 

   ASSINATURA 

  


