
 

 

 

PLANO DE TRABALHO 

 

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL E CULTURAL LUARTE 

CNPJ: 33.522.269/0001-97 

Endereço Quadra 25 Lote 99 ST Oeste 

Cidade: Brasília Bairro: Gama UF:DF CEP: 72.420-250 

Telefone: (61)  (61) 99163-3765 (61)   (61) 99163-3765 

E-mail da OSC:  Site da OSC:  

Representante Legal : Kleidson Guthemberg Oliveira Gomes 

Cargo do Representante Legal: Presidente 

CPF: 020.882.051-52 RG/Órgão Expedidor: 2.603.565 SSP/DF 

End. do Representante Legal:  Qd. 26 Lt 16 S/Oeste do Gama DF CEP: 72.420-270 

Telefone (61) 99163-3765 Telefone (DDD): 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria:   Roney Batista Arnout da Cruz 

Função na parceria: Produção Executiva 

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR: 3.778.668 SSP/BA CPF: : 475.030.415-87 

Telefone Whats: 61 99823-0073 Telefone Celular: 61 99823-0073 

E-Mail do Responsável: roneyarnout@gmail.com 

 DADOS DO PROJETO 

Título do Projeto: ARRAIÁ CHAPÉU DE PALHA 

Local de realização:  Região Administrativa do Gama 

Período de Execução: agosto/2022 a outubro/2022 Início:02/08/2022 Término: 30/10/2022 

Enquadramento:        Diagnóstico (   )    Estruturação de Destino (   )  Qualificação/Sensibilização (   )  
Promoção e/ou Apoio Comercialização ( x )  Artesanato ( x )  Tecnologia Turística (  ) Pesquisa relacionada 
ao Turismo (   ) Eventos ( x ) 

mailto:jpdaraujo1980@gmail.com


 

 

Valor total do projeto:  R$ 349.997,50 (trezentos e quarenta e nove mil e novecentos e noventa e sete 
reais e cinquenta centavos) 

Previsão de Atendimento: 1.000 pessoas indiretos (bares, restaurantes, motorista de app, artesãos 
e autônomos) 

Previsão de público: 2.000 pessoas diretas 

HISTÓRICO DO PROPONENTE  

Fundado em 17 de julho de 1988, o Instituto Social e Cultural Luarte é uma Associação de natureza cultural, 
artística, educacional, social, esportiva e teatral, vocacionada para sensibilizar a sociedade quanto a importância 
da pratica cultural, artística, educacional, social, esportiva e teatral para o desenvolvimento social, profissional e 
educacional cidadãos brasileiros. 

HISTÓRICO DE ATIVIDADES – PRINCIPAIS 

O Instituto Social e Cultural Luarte, antigo Grupo teatral Luarte e quadrilha chapéu de palha, tem como uma das 
atividades principal a dança típica de quadrilha junina através da Quadrilha Chapéu de Palha, que surgiu em 1983 
para animar a vizinhança da quadra 25 do setor oeste do Gama, logo se expandiu para toda a cidade satélite e 
ate regiões do entorno sul do DF. A quadrilha chapéu de palha foi a atividade que se manteve interrupta até os 
dias de hoje, porém em 2022 o Instituto Social e Cultura Luarte inspirado por outras instituições, em 22 de março, 
através de Assembléia Geral Extraordinária que decidiu: 1 reativar as atividades da Instituição; 2 alterar o nome 
da Associação; 3 aprovar o novo Estatuto e 4 empossar a nova diretoria. 

Em 2022 o Instituto busca expandir suas atividades para melhor desenvolver suas trabalhos, através de projetos 
e parcerias com entidades públicas e privadas para fomentar a arte, a cultura, o lazer, a educação e ações sociais 
para incentivar essas práticas como forma de valorização social e pessoal de seus integrantes e da comunidade 
em geral. 

O então grupo teatral luarte já desenvolveu atividades sociais, culturais e teatrais ao longo do tempo, bem como: 

- Arraiá Arretado de Bão 2018, 2019 
- Live Arraiá do Arretado de Bão 2020 
- Natal solidário 
- Peça o Alto de Natal 1989 e 1990 
- Peça teatral o Alto de Natal 1989 e 1990 
- Peça teatral Coração de Mãe 1989 
- Peça teatral Caixa de Pandora entre outras atividades 
 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO:   ARRAIÁ CHAPÉU DE PALHA 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 

INÍCIO: 02/08/2022 TÉRMINO: 28/10/2022 

DESCRIÇÃO DO OBJETO: 



 

 

Realizar o ARRAIÁ CHAPÉU DE PALHA nos dias 05, 06 e 07 de agosto de 2022, com diversas atividades no 

segmento de festivais juninos, com intuito de promover turismo de eventos de Brasília, bem como comemorar 

os 38 anos da quadrilha Chapéu de palha do Gama. 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

Brasília por ser essa cidade do Turismo tão diversificado, sempre abarcou cada segmento como oportunidade de 

promoção da Capital, com a quadrilhas juninas sempre teve uma relação de grandes oportunidades, sendo 

grandes eventos geradores de fluxo turístico no segmento.O segmento sempre presentes no calendários de 

eventos da capital, onde acontece em diversas Regiões Administrativas, gerando emprego e renda (eixo 

econômico o qual o turismo está vinculado), não só aos profissionais da área, mas todos os demais segmentos 

atrelados aos eventos e produção de festivais junino, a Capital hoje conta com diversos estabelecimentos bares, 

restaurantes e casas noturnas que se adaptam a essas temáticas como meio de atrair turistas potencializando a 

capacidade de promoção da cidade através dessas festividades. 

Turismo de Eventos 

O Turismo de eventos é entendido como o deslocamento de pessoas com interesse em participar de eventos 
focados no enriquecimento técnico, científico ou profissional, cultural incluindo ainda o consumo e entretenimento.  

O turista deste segmento caracteriza-se pela sua efetiva presença como ouvinte, “participante” ou palestrante em 
congressos, convenções, assembleias, simpósios, seminários, reuniões, ciclos, sínodos, concílios, feiras, 
festivais, encontros culturais entre outras tipologias de evento. 

O projeto visa contribuir para a promoção turística e histórica da cidade, onde será realizada campanha de 
divulgação em todas as cidades satélites e no entorno do Distrito Federal (RIDE), para que ocorra o turismo 
regional, e o turismo de experiência, onde as pessoas de outras cidades experimentem a cidade turística/histórica 
que é o Gama. A expectativa é atrair um público de 3.000 mil pessoas dessas cidades durante todos os dias do 
projeto, buscando com isso fortalecer o setor, movimentar o turismo de entretenimento 

Turismo em Brasília (Turismo Local) 
O Turismo do Distrito Federal tem vivido novos momentos de acordo com a Secretária Vanessa Mendonça 

comemora o resultado e reforça o trabalho que a pasta vem realizando desde o primeiro dia de gestão para 

fortalecer a cadeia turística da capital. “Essa conquista é o resultado de muito trabalho, liderado pelo nosso 

Governador e com a integração de toda a equipe de Governo. Do novo olhar do Turismo para a nossa 

cidade, atuando em diversos setores e estabelecendo a integração em todos os segmentos para 

ressignificar a nossa cidade com o sentimento de pertencimento. Da constante realização de ações 

estruturantes e de promoção pelo turismo rural, arquitetônico, náutico, de natureza, religioso e muitos 

outros, revelando uma cidade que amamos e que é muito mais do que a maioria das pessoas, que ainda 

não conhece, pode imaginar. A pandemia nos exigiu muito mais ações efetivas e continuadas e por isso 

atuamos com todos os setores fortemente impactados. Especialmente na criação de novas rotas com os 

diversos setores do trade, no permanente diálogo com a iniciativa privada, com as entidades locais e 

nacionais, promovendo e fortalecendo a nossa cidade como destino turístico seguro. Além disso, o 

trabalho integrado com o Ministério do Turismo e Embratur tem sido de fundamental importância”, 

afirmou a secretária. 

Brasília começa o ano com uma ótima notícia para o turismo: a capital brasileira é destino tendência para 2021 e 

está entre os cinco primeiros da lista divulgada pelo Ministério do Turismo nesta quinta-feira (28/1). O 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Conven%C3%A7%C3%B5es
https://pt.wikipedia.org/wiki/Assembleias
https://pt.wikipedia.org/wiki/Simp%C3%B3sios
https://pt.wikipedia.org/wiki/Semin%C3%A1rios
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclos
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADnodos
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Conc%C3%ADlios&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Feiras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Festival


 

 

levantamento foi realizado tomando como base os principais sites de pesquisa do setor, além de publicações e 

dos destinos que se alinham à demanda do novo turista no cenário pós-pandemia de Covid-19, que passa a 

valorizar ainda mais o turismo doméstico. Nesse cenário, as cidades de Brasília (DF), Foz do Iguaçu (PR), Rio de 

Janeiro (RJ) e Maceió (AL) aparecem no topo da base de dados analisada. 

Turismo interno 
A capital federal está pronta para receber visitantes, sempre com respeito a todas as medidas de segurança contra 
a Covid-19. 
  
Na lista de atrações, a cidade está repleta de dicas de passeios ao ar livre e contemplação, como o Lago Paranoá; 
a Catedral Metropolitana, um audacioso projeto de Oscar Niemeyer; o Panteão da Liberdade; e o Parque da 
Cidade Sarah Kubitschek, um dos maiores parques urbanos do mundo e o maior da América Latina, com atrativos 
para adultos e crianças como o parque de diversões Nicolândia e o parque Ana Lídia. 
Na Praça dos Três Poderes, destaque para a Casa de Chá. Além de ser uma das unidades do Centro de 
Atendimento ao Turista (CAT), o local também foi ressignificado na atual gestão do GDF e oferece ao público um 
espaço para exposições, artesanato e apresentações de dança. 
  
As Regiões Administrativas também encantam com suas belezas, histórias e cultura. Entre os atrativos 
imperdíveis estão o Centro Histórico de Planaltina; a Casa do Cantador, em Ceilândia; a Cachoeira do Tororó, em 
Santa Maria, e o Santuário Arquidiocesano Menino Jesus, em Brazlândia. 
  
Para ajudar moradores e visitantes a conhecerem essas e outras riquezas do Planalto Central, que incluem ainda 
400 Km de trilhas em meio a paisagens e tesouros ecológicos, a Secretaria de Turismo do DF elaborou uma 
coleção de rotas: a Rota Fora dos Eixos; a do Cerrado; a da Paz; a Cultural; e a Náutica, Cívica e Arquitetônica. 
 

FONTES: http://www.turismo.df.gov.br/brasilia-esta-no-topo-dos-destinos-turisticos-tendencia-em-2021/ 

JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

Originária das antigas danças palacianas da Europa, a Quadrilha foi introduzida no Brasil, no início do século 
XIX, por membros da elite imperial, animando os bailes da Corte. Depois, popularizou-se, saindo dos salões 
para as ruas, com o povo assimilando a sua coreografia e dando-lhe novas características de sátira às 
camadas mais abastadas. A Quadrilha se tornou uma dança de corporações profissionais, como a dos 
Barbeiros Cariocas, que a executavam nas Folias do Divino sendo, posteriormente, associada às festa juninas 
em louvor a Santo Antônio, São Pedro e São João, derivadas de festejos pagãos de fertilidade e colheita, 
celebrados no solstício de verão no continente europeu. 
 
História das Quadrilhas 

A quadrilha, também conhecida como quadrilha junina, quadrilha caipira ou quadrilha matuta é um estilo 
de dança folclórica coletiva típica das festas juninas brasileiras.  Que acontecem, geralmente, nos meses 
de Junho e Julho em todas as regiões do Brasil, principalmente no Nordeste. Por isso, as apresentações 
de quadrilha fazem referências à cultura nordestina, por exemplo, a caracterização do homem do campo, 
do caipira ou do matuto. 

No entanto, a quadrilha é de origem francesa. Dessa forma, a ‘quadrille’ surgiu em Paris, no século XVIII. 
Ademais, era uma dança de salão composta por quatro casais, no entanto, era uma dança da elite 
europeia. Antes de chegar à França, a dança pertencia aos ingleses, onde era conhecida como 
‘contredanse’, cuja origem vinha dos camponeses no século XIII. Depois, se difundiu por toda Europa. 

Em suma, foi trazida ao Brasil, para a cidade do Rio Janeiro durante o período da Regência, em 1830, 

http://www.turismo.df.gov.br/brasilia-esta-no-topo-dos-destinos-turisticos-tendencia-em-2021/
https://segredosdomundo.r7.com/guerreiros/


 

 

logo, se popularizando em todo o país. 

Enfim, a quadrilha e as festas juninas não são festividades exclusivas do Brasil. Pois, países como 
Portugal, Canadá e Peru, a quadrilha também faz parte da cultura, assumindo os traços e a diversidade 
de cada região. No Brasil, as festas juninas são caracterizadas com muitas cores, músicas e comidas 
típicas e muita animação 

Mas, atualmente, nas festas juninas as quadrilhas estão mais estilizadas, com grupos de danças 
com coreografias próprias e passos exclusivos para cada música. Além de interpretar os mais 
diversos personagens da cultura do país 
 

O que é quadrilha? 
 

A quadrilha é um estilo de dança popular e tradicional das festas juninas que acontecem nos meses 
de Junho e Julho no Brasil. Ademais, é uma dança coletiva, onde vários casais vestidos com roupas 
caipiras dançam ao som de músicas típicas do interior do país. Em suma, a quadrilha é conduzida 
pela narração de uma pessoa ou marcador, que faz brincadeiras e dita os passos que os casais 
devem seguir a cada momento da apresentação 
 
Brasília e as Festividades Junina e Quadrilhas 
 
O são-joão em Brasília só acaba em agosto! Tem festa para todos os gostos e idades. Mas são as danças de 

quadrilhas que mais atraem o público e envolvem comunidades inteiras. As apresentações tiveram início em 

meados da década de 1970, com grupos organizados em paróquias e cidades do DF. No final da década de 

1980, surgiu o concurso de quadrilhas da Praça dos Eucaliptos, em Ceilândia. Por muitos anos, esse e alguns 

outros concursos proporcionaram aos quadrilheiros expor seu trabalho. 

 

Em 2000 um grupo decidiu se juntar e criar uma liga de quadrilhas para profissionalização do movimento. 

;Essa organização buscava patrocínios e apoio do governo, e criou um circuito de quadrilhas para que os 

grupos pudessem se apresentar em diversas regiões;, explica Bruno Anderson, presidente da Liga 

Independente de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e Entorno, a Linq-Dfe, federação brasiliense ligada à 

Confederação Brasileira de Entidades Juninas, a Confebraq, com o surgimento da liga, as quadrilhas 

começaram a se profissionalizar, cerca de 60 grupos se filiaram, e foi aí que o movimento junino tomou uma 

força maior. 

 

Sendo hoje peça fundamental desses festejos, as Quadrilhas estão em processo de profissionalização, sendo 

ensaiadas em suas comunidades ao longo de todo o ano, recriando-se constantemente em ritmo acelerado 

de pesquisa e atualização estética. Ocupam lugar de destaque como opção cultural e formativa para a 

juventude periférica contribuindo, assim, para a disseminação de uma cultura de paz, ao mesmo tempo em 

que se dedicam a manter, preservar, difundir e promover as manifestações tradicionais e populares na região. 

Nesse sentido, com a realização do “Arraiá da Chapéu de Palha - 1º Concurso de Quadrilhas amadoras” o 

que se pretende é incentivar as Quadrilhas Juninas Amadoras  do DF a se profissionalizar e reforçar o 

movimento junino na região, fomentar a Quadrilha Chapéu de Palha que tem 38 anos de tradição, sendo o 

grupo de quadrilha mais conceituado e antigo da cidade, oportunizar o aprimoramento dos grupos locais e a 

interação entre dançarinos e dirigentes, que resultará em ações futuras com muito mais profissionalismo, 

assegurando para futuras gerações a preservação desse movimento cultural. 

 



 

 

O Projeto atende os dispositivos previstos nas Políticas Públicas de Turismo do Distrito Federal no que tange 

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

 

(...) 

XIII – eventos de apoio à comercialização: aqueles que têm como 
objeto ações relacionadas à articulação, à mobilização e à 
sensibilização, além da promoção e comercialização dos roteiros, 
produtos e serviços turísticos do destino Brasília em âmbito local, 
regional, nacional e internacional;  

XIV – eventos de promoção e geradores de fluxo turístico: aqueles que 

efetivamente contribuam para a movimentação de fluxos regionais, 

nacionais e internacionais de turistas no destino Brasília, como também 

para a propagação da imagem positiva do destino, interna e 

externamente;  

Bem como atender o Decreto nº 39/2019, no Art. 38, que institui as atribuições da SETUR:  

(...)  

Art. 38. A Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal tem 

atuação e competência nas áreas seguintes:  

I - turismo;  

II - eventos e espetáculos;  

III - hotelaria e gastronomia;  

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

“4.5.1 Iniciativa: Promover, em âmbito nacional e internacional, os destinos e produtos turísticos brasileiros”, 

especificamente a Incentivar eventos geradores de fluxo turístico. Descreve:  

Os eventos podem se constituir como uma das principais motivações 

de viagens para os destinos brasileiros, gerando atratividade para 

períodos específicos e contribuindo para a diminuição da sazonalidade. 

Ademais, são fontes de geração de emprego e de distribuição de renda, 

além de auxiliarem na valorização do patrimônio cultural e imaterial do 

destino. 

Desde a sua criação, o Ministério do Turismo apoia eventos geradores 

de fluxos turísticos, impactando positivamente no desenvolvimento de 

um destino.  

Essa ação consiste em apoiar a realização dos eventos de caráter 

tradicional e de notório conhecimento popular, que comprovadamente 

contribuam para a promoção, o posicionamento do destino no mercado 

nacional e o fomento da atividade turística. 



 

 

CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA 

Por ser a dança de quadrilha um evento que chama atenção e os olhares desde uma criança de colo, ao um idoso 
que busca vivenciar esta tradição, temos como público alvo todas as faixas etárias, que vai simplesmente de 
pessoas que buscam uma programação para família, aos profissionais de danças, brincantes do movimento junino 
entre outros que apreciam as manifestações de nossa cultura popular. 
 

Considerando uma tradição a realização do “Arraiá da Chapéu de Palha - 1º Concurso  de Quadrilhas Juninas 

Amadoras” levando em consideração o acesso e apresentação de alguns grupos conhecidos nacionalmente do 

Distrito Federal, estimamos um público mínimo de 3 mil pessoas. 

ORIGEM DO ORÇAMENTO PARA A DESPESA 

Emenda parlamentar – Deputado Daniel Donizet de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

Realizar o ARRAIÁ CHAPÉU DE PALHA nos dias 05, 06 e 07 de agosto de 2022, com diversas atividades 

no segmento de festivais juninos, com intuito de promover turismo de eventos de Brasília, bem como 

comemorar os 38 anos da quadrilha Chapéu de palha do Gama.. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Realizar o ARRAIÁ CHAPÉU DE PALHA;  

● Promover Gama como destino turístico regional para moradores locais e turistas; 
● Gerar emprego e renda para Gama; 
● Promover a produção associada e artesanato; 

 

 

 

METAS 

● Realizar o ARRAIÁ CHAPÉU DE PALHA;  

● Promover a cidade como destino destino turístico, gerando emprego e  renda aos empreendedores 
locais;  

● Gerar emprego e renda através da economia criativa com participação do  artesanato local e ações do 
terceiro setor através de demais projetos; 

METAS QUANTITATIVAS 

● Reunir até 3.000 mil pessoas somadas a todos os dias do projeto;;  



 

 

● Gerar até 200 empregos, sendo 100 diretos e 100 indiretos. 
● Dispor de espaço para até 20 artesãos e manualistas, com mesa, toalha e cadeira. 
● Criação de ambiente estagramavel com cenografia da Igreja Nossa Senhora (Igrejinha).  

 
METAS QUALITATIVAS 

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

fortalecimento da cidadania;  

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

humanos  e de infraestrutura local;   

● Estimular a produção de projetos artísticos comprometidos com a identidade cultural. 
● Promoção do Destino Brasília com a Criação do Ambiente Stagramavel.  

● Divulgação de Brasília no site da Confederação Nacional das Quadrilhas Juninas. 

 

INDICADORES DE MONITORAMENTO 

Metas Indicadores de Monitoramento 
Parâmetro(s) para aferição de 

cumprimento 
METAS GERAIS 

Reunir Público de até 

2.000 (três)  mil pessoas, 

total somado em todos os 

dias do projeto 

- Divulgação das atividades da 
programação na imprensa  

- Aplicação da arte no  material 

(site, mídias sociais);  

- Número de público   

visitante  

- Registros fotográficos;  

- Legados Sociais;   

- Visibilidade na mídia por  meio de 

clipping;   

 

Gerar de até 100 Emprego e  

Renda através da 

Contratação de  serviços 

necessários para  a 

montagem, estrutura e  

logística do projeto 

- Montagem da estrutura  do 

evento conforme   

projeto;  

- Cópia de documentação  de 

contração  

- Espaços de exposição 

- Registro fotográfico e  vídeo-gráfico 

das ações da  programação;  

- Relatórios de produção.  

- Fotos das equipes;   

- Lista de presença das  equipes 

Dispor de espaço para até 20 
artesãos e manualistas  

- Cópia de documentação  de 

contração  

- Espaços de exposição 

- Registro fotográfico e  vídeo-

gráfico das ações da  programação;  

- Lista de presença 

Criação de ambiente 
estagramavel 

Espaços de Stagramavel - Registro fotográfico 

METAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

Meta 01 – Contratação de RH 
Especializada antes e durante o 
projeto - Monitoramento das atividades. 

- Relação da equipe; 

- Registros fotográficos 



 

 

Meta 02 – Serviços de 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 03 – Contratação de Artistas 
do projeto. 

- -Realização das atividades da 
programação; 

- -Cópia de documentação de contratos 

- -Registro fotográfico e videográfico das 
ações da programação; 

- -Relatórios de produção. 

- -Fotos das equipes; 
Meta 04 – Contratação de 
confecção dos Figurino e 
Coreografo  

- Montagem da Cenografia; 

- Confecção dos Figurinos 

- Registro fotográfico e videográfico; 

- Relatórios de produção. 

- Fotos das equipes;. 

Meta 05 – Contratação de
 serviços necessários para 
a montagem, estrutura e logística 
do projeto. 

- Montagem da estrutura do evento 
conforme projeto; 

- Realização das atividades da 
programação; 

- Cópia de documentação de licenças e 
alvarás 

- Registro fotográfico e videográfico das 
ações da programação;Relatórios de 
produção. 

- Relatório de pesquisa 

- Fotos das equipes; 

- Lista de presença das 
equipes.Comprovação da documentação 
das licenças emitidas. 

Meta 06: Serviço de Apoio 

- -Realização das atividades da 
programação; 

- -Cópia de documentação de contratos 

- -Registro fotográfico e videográfico das 
ações da programação; 

- -Relatórios de produção. 

- -Fotos das equipes; 

CONTRAPARTIDAS 

● Inserir a Logomarca SETUR em todas as peças e vídeos como Apoio, físicas e digitais;  
● Impulsionar a iniciativa nas Redes Sociais para divulgar a iniciativa e promover o Destino Brasília; 
● Fazer posts da SETUR nas redes sociais do projeto  
● Instagram, Twitter e Facebook ao longo da realização do projeto;  
● Utilizar a #seturdf e @setur em todos os posts alusivos ao projeto e outras hashtags que serão 

direcionadas pela SETUR; - Disponibilizar os registros fotográficos para Secretaria de Turismo;  
● Realizar pesquisa de fluxo turístico, com modelo a ser enviado pela SETUR/DF  
● Divulgar vídeos da SETUR/DF no painel do evento 

 

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

Realizar o ARRAIÁ CHAPÉU DE PALHA nos dias 05, 06 e 07 de agosto de 2022, com diversas atividades no 

segmento de festivais juninos, com intuito de promover turismo de eventos de Brasília, bem como comemorar 

os 38 anos da quadrilha Chapéu de palha do Gama. 

Estimamos receber no evento mais de 1.000 pessoas que atuam em diversas áreas nos grupos juninos. O evento 
contará com a representação de 20 Grupos amadores do DF e 4 profissionais sendo 02 grupos da LINQ-DF e 
02 Grupos da União junina Brasiliense que por meio sorteio se apresentarão entre os dia 05 e 07 de agosto, os 
grupos participantes serão convidados pela organização do evento e adquiriram o direito de participar com uma 
única apresentação cada grupo durante os dias de evento. O Evento contará com apresentações, após crítica 
especializada, vistas como os melhores trabalhos de cada grupo e premiará as 05 melhores apresentações: 

1º Colocado - R$ 1.500,00 



 

 

2º Colocado - R$ 1.200,00 
3º Colocado - R$ 900,00 
4ª Colocado - R$ 700,00 
5º Colocado - R$ 500,00; 
Totalizando R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) em premiações. 

 
O projeto oferecerá aos grupos profissionais que aceitarem apresentar-se no evento uma ajuda de custo no 
valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) Cada, totalizando R$ 6.000,00 (seis mil reais). 
A organização convidara 05 pessoas da comunidade junina e cultural do DF para compor a equipe de 
avaliadores e 3 da organização para a junta apuradora. 

As atividades que envolvem a realização do projeto são: 

● Contratação de Serviços de Organização e Comunicação 

● Contratação de Serviços Operacionais 

 
Cronograma de Execução do Projeto: 
Pré-Produção 
02/08/2022 – 28/10/2022 
Composição da equipe RH para Produção do Projeto; Definição de Cronograma de Produção, Detalhamento 
Técnico; Elaboração do Croqui; Elaboração do Plano de Divulgação; Início da divulgação das atividades; Início 
das Inscrições; Contratação de serviços; Contratação de empresas especializadas para o fornecimento de 
Infraestrutura e serviços operacionais para o projeto; 

 
Produção 
05/08/2022 a 07/08/2022 
Realização do evento; Montagem da estrutura no local do evento; Realização da Programação; 
Realização/acompanhamento do evento, com toda equipe envolvida; Registro Fotográfico e videográfico de 
todas as etapas/fases/metas do projeto; Encerramento. 
 
Pós-Produção 
08/08/2022 – 28/10/2022 
Confecção do relatório de execução das atividades, Follow-up à imprensa e redes sociais, Elaboração de 
Clipping de Imprensa; Valoração das ações de assessoria de imprensa – mídia espontânea; Encerramento de 
contrato com fornecedores, Elaboração de Relatório Final de Prestação de Contas. 

 
Estratégia de Comunicação: 

A partir das estratégias traçadas para a comunicação, será desenvolvida a Identidade visual do projeto. A 
comunicação do projeto com o seu público se dará majoritariamente através de ações online através de uma 
comunicação específica para as redes sociais. Além disto a Assessoria de Imprensa irá disparar releases e efetuar 
contatos com a imprensa para garantir mídia espontânea em Jornal Impresso, Jornal Virtual, TVs, Rádios, Blogs 
e outros meios de Comunicação durante o Período de execução do projeto. As fotos e depoimentos em vídeo 
publicados durante o projeto também serão utilizadas como estratégias de divulgação do projeto. 

PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR DETALHADA DO PROJETO 

05 de agosto (Sexta-feira) 

17h – Abertura dos portões do Arraiá 



 

 

17:30h – Abertura oficial  com a presença de autoridades 

18h – Apresentação das Quadrilha 

22h – Programação Artística no Palco 

06 de agosto (Sábado) 

17h – Abertura dos portões do Arraiá. 

18h às 22h - Apresentação das Quadrilhas. 

22h às 00:00h – Programação Artística no Palco 

07 de agosto (Domingo) 

18h – Abertura dos portões da Feira. 

18:30h às 22h – Premiação e Apresentação da Quadrilha Vencedoras. 

22h às 00:00h – Programação Artística no Palco 

RESULTADOS ESPERADOS 

● Promover o destino Planaltina e o Destino Brasília;  
● Promover a cultura local através da programação artística dando a oportunidade para artistas da região; 

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

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

humanos  e de infraestrutura local;  
 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Cronograma de Execução 

Meta Descrição Valor 
Duração 

Início Término 

1 
Pré-produção, reuniões e 

contratações, alinhamento com a 

equipe de RH 

R$ 45.2000,00  02/08/2022  28/10/2022 

2  Serviço de  comunicação R$ 28.193,00 02/08/2022  28/10/2022 

3  Contratação Artística R$ 60.000,00 02/08/2022 28/10/2022 

4 
 Organização e Figurino da 

Quadrilha R$ 17.500,00 02/08/2022 28/10/2022 



 

 

5  Montagem e Estrutura do Evento R$ 189.294,50 02/08/2022 28/10/2022 

6  Serviços de apoio  R$ 9.810,00 02/08/2022 28/10/2022 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Cronograma de Desembolso 

Meta Especificação Mês Valor 

Meta 1 Desembolso 02/08/2022 R$ 45.2000,00 

Meta 2 Desembolso 02/08/2022 R$ 28.193,00 

Meta 3 Desembolso 02/08/2022 R$ 60.000,00 

Meta 4 Desembolso 02/08/2022 R$ 17.500,00 

Meta 5 Desembolso 02/08/2022 R$ 189.294,50 

Meta 6 Desembolso 02/08/2022 R$ 9.810,00 

TOTAL 349.997,50 

         Parcela Única de R$ 349.997,50 (um milhão, quarenta e nove mil, novecentos e sessenta e três reais e 
quarenta e nove centavos), no dia 02/08/2022, devido à execução do evento está previsto para os dias 05/08/2022 
a 07/08/2022., uma vez que se trata de evento de curta duração e o art 33 do Decreto 37.843/2016 , informar que 
os recursos devem ser liberados antes da execução da despesa. 
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PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS (Plano de Aplicação) 



 

 

Planilha Global 

PLANILHA GLOBAL - ARRAIÁ CHAPÉU DE PALHA 

Item Descrição 
Unid. de 

medida 
Quant 

Valor 

Unitário 
Valor Total 

Meta 1 -Pré-produção/Produção - RH Especializado 

1.1 

COORDENAÇÃO FINANCEIRA - direcionamento do 

projeto acompanhando de contratações, pagamentos, 

emissão de notas e prestação de contas. (carga horária 

média de 20 horas a 30 horas semanais) 

Semana 8 
R$ 

1.230,00 
R$ 9.840,00 

1.2 

COORDENADOR GERAL – Prestação de serviço de 

profissional qualificado, com experiência comprovada de 

no mínimo 2 (dois) anos em produção cultural/de 

eventos, para atuar com atribuições de coordenar a 

execução das atividades de toda equipe e controle de 

produção geral das atividades do evento, gerenciamento 

de todas as etapas de produção e seus respectivos 

cronogramas, envolvendo verificação de todas as 

instalações – atuar durante a pré-produção, produção e 

execução dos shows. Participação nas reuniões internas 

e externas; Elaboração de cronogramas gerais 

(montagem/desmontagem, abastecimento, trabalho das 

equipes, relatoria, serviços de registros, logística inicial, 

etc) (carga horária média de 20 horas a 30 horas 

semanais) 

Semana 8 
R$ 

1.560,00 
R$ 12.480,00 

1.3 

COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO - Profissional 

responsável por coordenar a produção do projeto, em 

sintonia com a produção executiva, é quem acompanha 

a logística da montagem das estruturas, de som, luz, 

palcos, galpões e LEDs, e coordena todos os 

prestadores de serviços e fornecedores, além de alinhar 

os horários com os mesmos. (carga horária média de 20 

horas a 30 horas semanais) 

Semana 8 
R$ 

1.560,00 
R$ 12.480,00 

1.4 

PRODUÇÃO EXECUTIVA - Prestação de serviços de 

profissional qualificado, com experiência comprovada em 

produção cultural/de eventos, para atuar como 

responsável por todas as partes organizacionais e todas 

as etapas relacionadas ao evento, desde o planejamento 

à prestação de contas, passando pela montagem e 

execução do evento. Deve ter conhecimento sobre 

infraestrutura de eventos de pequeno, médio e grande 

portes, sobre estruturas necessárias, sobre organização 

de fornecedores, funcionários e voluntários; sobre 

elaboração e controle de cronogramas; dinâmica de 

trabalho em bastidores; quadro de equipes de apoios, de 

Semana 8 
R$ 

1.300,00 
R$ 10.400,00 



 

 

técnicos e artísticas; monitoramento de todas as 

atividades envolvidas na pré e produção. (carga horária 

média de 20 horas a 30 horas semanais) 

Subtotal R$ 45.200,00 

Meta 2 - Comunicação e Divulgação 

2.1 

REGISTRO FOTOGRAFO- Profissional capacitado com 

equipamento digital profissional reflex, mínimo de 8,5 

megapixels. O fotógrafo deverá realizar cobertura 

fotográfica com qualidade, imagens de montagem e 

desmontagens de estruturas para prestação de contas 

do evento, devendo ser entregue em material digital. 

Material deverá ser entregue organizado em mídia.(02 

Fotografos por dia de evento) 

Diária 6 
R$ 

300,00 
R$ 1.800,00 

2.2 

AUDIOVISUAL Captação imagens e captação de audio, 

estrutura contando com duas camaras de captação de 

imagem. 

Serviço 3 
R$ 

2.466,00 
R$ 7.398,00 

2.3 

EDITOR E DIRETOR DE VÍDEO TEASER - Serviço de 

criação e edição de vídeos teaser para divulgação do 

projeto( Um ou mais video para cada etapa do projeto) 

Por filme 5 
R$ 

1.000,00 
R$ 5.000,00 

2.4 
CONFECÇÃO DE CAMISETAS - para equipes de 

divulgação e produçãodo Evento 
unidade 50 R$ 29,90 R$ 1.495,00 

2.5 

BANNER - Para divulgação/identidade visual do evento / 

sinalização e comunicação na arena. Para divulgação, 

transparência e informação do evento. Para todo período 

de atividades. 

M² 50 R$ 50,00 R$ 2.500,00 

2.6 

ASSESSORIA DE IMPRENSA - Profissional responsável 

por divulgar em todos os meios de comunicação 

buscando matérias sobre o projeto. Período de 

contratação de 1 mes, incluindo o periodo para 

elaboração de relatório de imprensa e clipagem. 

Mês 1 
R$ 

3.000,00 
R$ 3.000,00 

2.7 

GERENTE DAS REDES SOCIAIS - Profissional com 

experiencia em gestão das redes socias desde o 

processo de planejamento e organizaçao da informação 

por meio processo de o processo de análise, definição 

de estratégia e linguagem, administração, produção de 

conteúdo, monitoramento e o relacionamento diário e 

ativo com o público da marca. 

Serviço 1 
R$ 

4.000,00 
R$ 4.000,00 

2.8 

DESIGNER - Profissional responsável pela identidade 

visual do projeto e pelas peças que serão desenvolvidas 

nas redes sociais e peças off line. 

Serviço 1 
R$ 

3.000,00 
R$ 3.000,00 

Subtotal R$ 28.193,00 

 

Meta 3 - Contratação Artistica 

3.1 
CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS - contratação 

de artista popular para animação da feira (palalhaços, 
Cachê 3 

R$ 

1.000,00 
R$ 3.000,00 



 

 

malabaristas, artistas fantasiados de personagens, 

musicos e cantores para shows intimistas.) 

3.2 

ARTISTA/BANDA LOCAL - Contratação de 

artista/banda para apresentação na programação 

musical no projeto 

Cachê 1 
R$ 

2.000,00 
R$ 2.000,00 

3.3 

ARTISTA/BANDA REGIONAL - Contratação de 

artista/banda para apresentação na programação 

artística do projeto - BANDA ENCOSTA NEU 

Cachê 1 
R$ 

15.000,00 
R$ 15.000,00 

3.4 

ARTISTA/BANDA REGIONAL - Contratação de 

artista/banda para apresentação na programação 

artística do projeto - CANTOR NEGO RAINNER 

Cachê 1 
R$ 

25.000,00 
R$ 25.000,00 

3.5 

ARTISTA/BANDA REGIONAL - Contratação de 

artista/banda para apresentação na programação 

artística do projeto - BANDA SÓ PRA XAMEGAR 

Cachê 1 
R$ 

15.000,00 
R$ 15.000,00 

Subtotal R$ 60.000,00 

Meta 4 - Organização e Figurino da quadrilha Chapéu de Palha 

4.1 
COREOGRAFO -Responsável pela criação das 

coreografias da quadrilha chapéu de palha 
Mês 1 

R$ 

2.500,00 
R$ 2.500,00 

4.2 

FIGURINO - Recurso disponibilizado para confecção de 

figurinos para os 40 (quarenta) dançarinos da Chapéu de 

Palha = total 40 

Serviço 1 
R$ 

15.000,00 
R$ 15.000,00 

Subtotal R$ 17.500,00 

Meta 5 - Montagem e Estruturação do Evento 

5.1 

PAINÉIS DE LED PARA USO EM AMBIENTES 

EXTERNOS – com equipamento para transmissão 

simultânea com no mínimo duas câmeras - 

Características dos painéis OUTDOOR: Painéis de LED 

P05 modular com gabinetes slim fabricados em liga de 

alumínio e com peso inferior a 18 Kg/gabinete, placas 

com medidas de 0,768x0,768 – fator de proteção : IP65 

Frontal e Traseiro. –painéis tipo SMD (3 em 1) ou RGB, 

com resolução (dotpitch) entre 2.6mm e 9mm real, taxa 

de refresh rate de no máximo 2500 Hz, temperatura de 

cor entre 5.000°K 9.000°K, ângulo de visão mínimo de 

140° graus e brilho de 6.000 cd/m², painéis dotados de 

sistema de hanging (sustentação) compostos de bumper 

e hastes verticais em alumínio com resistência mecânica 

à tração de no mínimo 260 Mpa, com encaixes macho e 

fêmea compartilhado em linhas verticais, com 

capacidade de sustentar em cada apoio até 500 

kgf.Equipe de Montagem e Operação – 01 Técnico de 

montagem Sênior; 0 Assistente de Montagem. Serão 45 

m² por dia de evento, total 135 m². 

M² 135 
R$ 

195,00 
R$ 26.325,00 

5.1 
LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE - 

Locação de Sistema de Sonorização com 01 mesa digital 
Diária 3 

R$ 

9.780,00 
R$ 29.340,00 



 

 

56 canais de entrada, equalização paramétrica, gate, 

equalizador por canal, 12 canais de saída com 

equalizador gráfico, compressor; 01 computador com 

software de gerenciamento do sistema e Smart Live; 01 

microfone calibrado para alinhamento do sistema; Rack 

drive composto por processador digital com 04 entradas 

e 08 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 04 caixas Line Array 

Tree Way, passivo com 2 falantes de 10", 12" ou 15" 

para as frequências graves, 02 falantes 6,5", 8" , 9" ou 

10" para as frequências. Sendo 03 diárias 

5.2 

LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO - Iluminação de Sistema 

de Iluminação Grande Porte - Composto por 20 par 32; 

10 Par LEDs; 20- Moving heads; 2 mini bruts; 1 Canhões 

Seguidores; 3 Elipse downs; Equipes de montagem, 

operação e desmontagem. Para os 02 dias de bandas. 

Diária 3 
R$ 

4.500,00 
R$ 13.500,00 

5.3 

PALCO DUAS ÁGUAS – (12x8) com Cobertura - Palco 

medindo 11,20 x 8,80 com altura do piso regulável de 

0,50cm até 2,00 metros de altura, confeccionado em 

estrutura tubular industrial do tipo aço carbono (liga 

6013), revestido em compensado multi laminado, 

fenólico, de 20mm de espessura, fixado ao palco por 

parafuso e porca, sem ressalto. Acabamento do palco 

em saia de TNT preto e pintura do piso em tinta 

PVA/similar preta. Toda estrutura de palco recebe 

guarda corpo de proteção nas laterais e no fundo em 

grade metálica com altura de 1,10 e espaçamento entre 

tubos de 0,11cm conforme exigências técnicas do 

CBMDF e Defesa Civil, o palco deverá ter escada de 

acesso em material antiderrapante com largura mínima 

de 1,20m.Estruturas complementares como Housemix de 

PA medindo 4,40x4,80 com cobertura medindo 4x4 

modelo uma água montada através de torres do P30 

fabricado em alumínio e Housemix de monitor medindo 

4,40x4,80 com cobertura medindo 4x4 modelo uma água 

montada através de torres do P30 fabricado em alumínio. 

O palco recebe torres laterais para P.A/Fly. A estrutura 

deverá ser composta por rampa suspensa (estilo ponte), 

com piso antiderrapante, medindo aproximadamente 10 

mts de comprimento x 2,00mts de largura x 2,00 de 

altura, ligando o palco às tendas backstage/camarins, 

Diária 3 
R$ 

5.376,00 
R$ 16.128,00 



 

 

com guarda corpo, acessibilidade e totalmente coberta 

(estilo túnel) para proteção contra chuva. A estrutura 

deverá ter ART devidamente registrada junto ao CREA-

DF e memorial descritivo. Sendo 01 palco por 3 diárias 

5.4 
ATERRAMENTO - Aterramento de todas as estruturas 

metálicas do evento 
Serviço 1 

R$ 

4.400,00 
R$ 4.400,00 

5.5 
ARQUIBANCADA - Arquibancada: Estrutura para o 

publico com 30 m lineares e 8 Degraus. 
Diária 3 

R$ 

6.250,00 
R$ 18.750,00 

5.6 

CAMAROTE - 20,0 X10,0 MTS - 02 Camatotes por dia 

de evento - Montagem e desmontagem de Palanque em 

estrutura metálica, com capacidade para 400 

(quatrocentas) pessoas , medindo 20,0 m (de frente) x 

10,00 m (de profundidade) x 0,20, 0,40, 0,60, 0,80 e 1,00 

m (de altura escalonada), estruturado sobre plataformas 

telescópicas de duralumínio, medindo 2,00 m x 1,00 m, 

revestido em compensado de 20 mm, e acabamento em 

carpete, com corrimão em sua totalidade e guarda-corpo 

com vão máximo de 11 cm (conforme item 4.3.3.1 da 

NBR 14718/01 e NBR 9050/15 da ABNT), cobertura em 

box truss de duralumínio e lonas MP 1400 antichamas na 

cor branca, com cobertura, fechado frontalmente com 

tapume moldado de 1,20 m de altura. 200 m2 por dia, 

total 3 dias = 600m² 

m² 600 R$ 66,00 R$ 39.600,00 

5.7 

FECHAMENTO CEGO - Fornecimento de locação e 

serviços de Montagem, manutenção e desmontagem de 

Fechamento de área – composição: estrutura de painéis 

metálicos formados em quadros de tubo retangular 

50x30#18, revestidos em chapa de aço modelo GR4 

#18, medindo 2,20m de comprimento e 2,40m de altura, 

fixada ao solo por ponteiras metálicas e sustentada por 

braços tubulares travados com pinos metálicos de aço. 

Estrutura pintada em tinta do tipo esmalte sintético na cor 

alumínio ou zincada. (600 metros x 03 diárias) 

Metro 

Linear 
1.800 R$ 12,00 R$ 21.600,00 

5.8 

ALAMBRADOS – Fornecimento de locação e serviços 

de Montagem, manutenção e desmontagem de 

Alambrado Disciplinador de público - Estrutura de grade, 

em modulo de 2,00 x 1,00, do tipo grade metálica 

tubular, fixados ao solo por pés tubulares com altura de 

1,20m de altura, fixação com abraçadeira de nylon, com 

acabamento em pintura metalizada na cor alumínio ou 

zincada. (sendo 150 metros linear X 03 dias) 

Metro 

Linear 
450 R$ 7,05 R$ 3.172,50 

5.9 

BANHEIRO QUÍMICO PORTÁTIL MODELO 

STANDARD - Fornecimento de locação e serviços de 

Banheiro químico portátil, em polipropileno ou material 

similar, com teto translúcido, tubo de suspiro de 3” do 

Diária 6 
R$ 

164,00 
R$ 984,00 



 

 

tipo chaminé, com caixa de dejeto com capacidade para 

220 lts, com porta objeto, porta papel higiênico, mictório, 

assento sanitário com tampa. Piso fabricado em madeira 

emborrachada e/ou revestido em fibra de vidro, do tipo 

antiderrapante. Paredes laterais e fundo com ventilação. 

Banheiro contendo adesivo identificador de masculino 

e/ou feminino, fechadura da porta do tipo rolete com 

identificação de livre/ocupado. O banheiro deverá ter as 

dimensões de 1,22m x 1,16m x 2,30m. Porta com 

sistema de mola para fechamento automático quando 

não está em uso. Sendo 2 banheiros por 3 diárias total 

de 6 diárias 

5.10 

BANHEIRO QUÍMICO PORTÁTIL PARA 

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - 

Fornecimento de locação e serviços de Banheiro químico 

portátil, em polipropileno ou material similar, com as 

seguintes especificações: Descrição do 

banheiro/Componentes cabine Tanque de contenção de 

dejetos Piso e corrimão em polietileno rotomoldado; 

Laterais; Porta; Batente; Papeleira; Assento; Tampa de 

Assento; Teto; Cano de respiro; Chapéu do Teto e Painel 

da Porta em polietileno termo formado Especificações 

Técnicas Altura: 2200mm; Largura:1100mm; 

Comprimento:1800mm; Altura do assento: 460 mm; 

Volume do Tanque: 280 Litros; Peso: 102 Kg 

Informações Gerais Banheiro compacto, com piso e 

rampa de acesso apropriado para cadeirantes; 

Proporciona ao cadeirante total segurança praticidade de 

acesso; Barras laterais compõem a segurança ao 

usuário; Conforto, comodidade e segurança para as 

pessoas que requerem cuidados especiais em banheiros 

portáteis; Nenhum ponto de retenção; Fácil abertura da 

porta; Acesso fácil e seguro para a cadeira de rodas. 

Sendo 08 banheiros por 3 diarias total de 24 diárias 

Diária 24 
R$ 

150,00 
R$ 3.600,00 

5.11 
GERADOR 180 KVA: Fonte de eletricidade da arena. 02 

unds.Por dia de evento 
Diária 6 

R$ 

1.690,00 
R$ 10.140,00 

5.12 UTE MOVEL - Sendo 01 diária por dia de evento Diária 3 
R$ 

1.580,00 
R$ 4.740,00 

5.13 

TENDAS MED 10X10 - Tenda tipo piramidal com 

armação em ferro tubular galvanizado e revestida em 

lona de PVC Branca anti-chama, altura mínima de 2 

metros e máxima de 6 metros de seus pés de 

sustentação, estaqueadas com cabos de aço e estacas 

arredondadas. OBS: A estrutura da tenda (Ferragens e 

lona) não poderá conter ferrugens, avarias, rasgos, 

Diária 24 
R$ 

615,00 
R$ 14.760,00 



 

 

buracos e sujeira. 08 UN X 03 DIAS DE EVENTO 

5.14 

BOX TRUSS Q30 – Fornecimento de locação e serviços 

de Montagem, manutenção e desmontagem. – 

composição: Estrutura Treliça em Alumínio Box Truss 

Q30 com cubos e sapatas – destinado a montagem de 

pórticos de entrada, fixação de sistema de sonorização, 

painel de led, testeiras, backdrop e etc. Sendo 130 mts 

linear por 03 dias. 

Metro 

Linear 
390 R$ 22,00 R$ 8.580,00 

Subtotal R$ 189.294,50 

Meta 6 - Serviços de Apoio 

6.1 

BRIGADISTAS DE EMERGÊNCIA DE PRIMEIROS 

SOCORROS – Fornecimento de locação e serviços de 

prestação de serviços de mão de obra de 

socorrista/brigadista – serviço de brigada anti pânico 

para atuar em primeiros socorros, unifomizados com 

carga horária de 12h. Sendo 05 profissionais (diárias) 

por 03 dias 

Diária 15 
R$ 

170,00 
R$ 2.550,00 

6.2 

SEGURANÇA - Fornecimento de locação e de prestação 

de serviços de mão de obra de Segurança Desarmada, 

para atuar como segurança na area externa o evento, 

uniformizado com camiseta e identificação da empresa, 

com carga horária de 12h, Com registro na Secretaria de 

Segurança Pública ou Órgão equivalente, conforme 

previsto no art. 14 c/c art. 20 da Lei nº Lei Nº 7.102, de 

20 de Junho de 1983. Sendo 10 profissionais (diárias) 

por 3 dias 

Diária 30 
R$ 

190,00 
R$ 5.700,00 

6.3 

SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA - Apoio para 

serviços gerais Pessoa uniformizada capacitada para 

realização do serviço de limpeza incluído (panos de 

chão, aspirador, vassouras, baldes, papel higiênico, 

sabonete cremoso, papel toalha, álcool em gel, 

desinfetante para as mãos, protetor de assento 

descartáveis, sacos de lixo, e demais produtos 

necessários à conservação do ambiente), diárias de 8 

horas de serviço Sendo 04 profissionais (diárias) por 3 

dias de feira. 

Diária 12 
R$ 

130,00 
R$ 1.560,00 

Subtotal R$ 9.810,00 

Total Geral R$ 349.997,50 

 

 

 



 

 

 

DECLARAÇÕES 

 

 

DECLARAÇÃO UNIFICADA 

Eu Kleidson Guthemberg Oliveira Gomes, inscrito no RG sob o nº 2.603.565 SSP/DF e CPF nº 020.882.051-52, 
na qualidade de presidente do INSTITUTO SOCIAL E CULTURAL LUARTE - DF CNPJ: 33.522.269/0001-97, 
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; 

(  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 de Estado de Turismo 
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 
disso, 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. 

 

 

 

Brasília/DF, 05 de julho de 2022. 

 

 

 

 

 

 

Kleidson Guthemberg Oliveira Gomes 

Presidente 

CPF 020.882.051-52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Declaração de Encargos Trabalhistas – inciso V e VI Art. 28º Decreto nº 37.843/2016 (em caso de não 
haver encargos trabalhistas). 

 

 

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS 

 

 

 

 

Declaramos que o presente Plano de Trabalho apresentado pela entidade não consta a rubrica de encargos 
recolhidos, pois os mesmos são de competência das empresas contratadas e detentoras da execução do projeto 
em análise. 

Na fase de prestação de contas as notas fiscais serão encaminhadas de acordo com o Decreto 37.843 de 13 de 
dezembro de 2016. Em hipótese alguma haverá pagamento via RPA, esta sim haveria previsão de recolhimento 
de encargo. 

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

V – Informamos que toda a mão de obra contratada será via prestação de serviços, através de contrato 
temporário e emissão de nota fiscal, não havendo nenhuma responsabilidade sobre os valores de tributos e 
encargos cobrados para a empresa contratante. Por não existir contratação via CLT e RPA não temos previsão 
de encargos e tributos sociais e trabalhistas. 

VI – Conforme citado acima, por se tratar de contratações via pessoa jurídica não há nenhum tipo de valor 
rescisório e trabalhista a ser pago no final do projeto. 

 

 Atenciosamente, 

 

Brasília/DF, 05 de julho de 2022. 

 

 

 

 

Kleidson Guthemberg Oliveira Gomes 

Presidente 

CPF 020.882.051-52 

 


