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ANEXO I 

 

PLANO DE TRABALHO 

 

Razão Social: Instituto de Políticas Públicas Brasil Digital 

CNPJ: 05.295.446/0001-04 

Endereço: Rua 44 A Lote 80 Setor Tradicional 

Cidade: São Sebastião-DF Bairro: Setor Tradicional UF: DF CEP: 71.691-152 

Telefone (DDD): (61) 4042-8095 Telefone (DDD): (61) 98214-7751 

E-mail da OSC: institutobrasildigital@gmail.com 
Site da OSC: https://institutobrasildigital.org/ 

Redes sociais: da OSC: https://institutobrasildigital.org/ 

Representante Legal (Dirigente): Marlen Núbia Machado Teixeira 

Cargo do Representante Legal: Presidenta 

CPF: 889.819.322-04 RG/Órgão Expedidor: 0412248720109 SESP/MA  

Endereço do Representante Legal: Rua do Caic, lote 361, bloco B, Setor Tradicional, São Sebastião-DF 

Telefone (DDD): 99212-0503 Telefone (DDD): 99209-8626 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Marcus Vinicius de Mendonça e Jacarandá 

Função na parceria: consultoria e administração 

RG / Órgão expedidor: 09574204/SSP-MT CPF: 78241103115 

Telefone (DDD): (61) 99989-0813 Telefone (DDD): (61) 99989-0813 

E-mail do Responsável: atendimento@noplanoconsultoria.com 

  

1.1 DADOS DO PROJETO 

Título do Projeto: São João de Brasília 

Valor do Projeto: R$ 620.390,78 (seiscentos e vinte mil, trezentos e noventa reais e setenta e oito 

centavo) 

Local de realização: Parque da Cidade Sarah Kubitschek, estacionamento nº 3. 

Período de Execução:  Início: 17/08/2022 Término: 17/09/2022 

Enquadramento: 

(   ) Diagnóstico 

(   ) Estruturação de Destino 

( X )  Qualificação/Sensibilização 

( X ) Promoção e/ou Apoio Comercialização 

( X )  Artesanato 

(   )  Tecnologia Turística 

mailto:institutobrasildigital@gmail.com
https://institutobrasildigital.org/
https://institutobrasildigital.org/
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(  ) Pesquisa relacionada ao Turismo 

Valor total do projeto: R$ 620.390,78 (seiscentos e vinte mil, trezentos e noventa reais e setenta e 

oito centavos) 

Previsão de Atendimento:  

Previsão de público direto: 20.000 pessoas presentes no evento, de forma rotativa, ao longo dos 4 dias 

de realização. 

Previsão de Beneficiários direto e indireto: 100 pessoas (administrativo, produção e prestadores de 

serviços) 

 

1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE  

Desde a sua formação a Brasil digital vem desenvolvendo políticas públicas no âmbito social, educacional, saúde, 

lazer e trabalho em prol da qualidade de vida e qualificação de profissionais de jovens e adultos para inserção no 

mercado de trabalho com isso mudando a vida de diversos brasileiros com parceria e convênios, na esfera 

municipal estadual e federal a Nordeste vem se mobilizando a promover um fortalecimento dos movimentos sociais 

e populares baseando-se nos aspectos e princípios da educação popular e na promoção na defesa e garantia de 

direitos humanos e valorizando a diversidade ético racional e cultural. 

 

O Instituto Brasil Digital possui sede própria em Brasília e escritórios regionais nos Estados de Pernambuco e Rio 

Grande do Norte, todas com salas em condições de trabalho, equipadas com computadores e notebooks ligados 

na rede e geridos por profissionais capacitados, à disposição da equipe que estejam em atividades. Dispõe de 

materiais de uso individual e outros equipamentos como impressoras, projetores, linha telefônica bem como 

infraestrutura mínima de armário, arquivo, mesa de trabalho, cadeiras e outros itens necessários para o bom 

andamento dos trabalhos desenvolvidos pela instituição. 

 

O Instituto de Políticas Públicas Brasil Digital desenvolveu parceria com o Ministério da Cidadania realizando o 

Evento Circuito de Energias do Mundo; onde realizou atividades físicas ao ar livre, proporcionando aprendizagem, 

saúde, conhecimento e interação entre crianças, adolescentes, adultos e idosos proporcionando lazer na 

modalidade de corrida de rua. 

 

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Trata-se da realização de evento de grande porte denominado: São João de Brasília, ao longo de 4 dias 

consecutivos no estacionamento número 3 do Parque da Cidade. 

O São João de Brasília contará com atrações musicais de reconhecimento nacional, atrações musicais de 

reconhecimento local, apresentação de quadrilhas juninas, espaço gourmet e estrutura ampla e confortável para 

abrigar dezenas de barracas temáticas e tradicionais de um dos maiores festejos do país: as “Festas Juninas”. 

Dentre as ações a constarem no evento, destacamos as seguintes atrações relacionadas a cultura e a arte e que 

são um dos pilares do turismo para o Distrito Federal: 
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Gastronomia: 

No espaço teremos espaços para a gastronomia tradicional e característica dos festejos juninos, com 

representação da tipicidade das mais diversas regiões do país, a exemplo de canjica, pamonha, milho assado, 

bolos diversos, doce de leite, churrasco, carne de sol, cachorro-louco, sanduíche de carne louca, cachorro-quente, 

quentão, pinhão, amendoim, paçoca, pipoca, pão de queijo, cuscuz, cuscuz paulista, tapioca, vinho quente com 

frutas ou especiarias, queijadinha, pé-de-moleque, arroz doce, doce de abóbora, coco queimado, maçã do amor, 

dentre outras especiarias brasileiras. 

 

Música 

A música é segmento cultural mais consumido e disseminado no Brasil. A música originada no interior do país e 

na periferia dos grandes centros urbanos é aquela que possui as maiores busca e aceitação nacional, mais 

especificamente os ritmos sertanejo, funk e forró. 

Dessa forma ofereceremos atrações musicais de gosto popular de artista locais, promovendo a valorização e a 

difusão de talentos artísticos da música no DF. 

Mais além de estimular a criação artística local, o projeto alinha-se com a realidade do mercado de consumo 

nacional e, simultaneamente, ao estímulo turístico, uma vez que além dos supracitados artistas locais, traremos 

duas atrações com grande fama nacional, atraindo público, visitantes e aumentando a visibilidade da Capital 

Federal para todo o país. 

 

Cultura Popular – Quadrilhas Juninas 

Brasília é umas das cidades que mais preserva raízes e ações tradicionais de quadrilhas juninas em todo o país. 

Nos campeonatos nacionais o Distrito Federal sempre possui papel de destaque e a tradição candanga vem sendo 

construída com louvor, seja por manter tradições nordestinas já perdidas em alguns Estados daquela Região, 

como pela qualidade desenvolvida ao longo dos anos.  

Dessa forma, ao longo dos 4 dias do evento ofereceremos para a população apresentações de quadrilhas juninas 

já tradicionais em nossa cidade. 

 

Artesanato 

O Distrito Federal possui forte e longa tradição em artesanato. Artesãos de Brasília são reconhecidos desde os 

anos 60, tomando reconhecimento nacional e até internacional na década seguinte por meio de exposições 

debaixo da Torre de TV aos finais de semana. Turistas e nativos encantam-se com as peças criadas em nossa 

cidade, sendo raro encontrar algum visitante que não adquira ao menos um item dessa valorosa forma de arte de 

trabalho e que faz parte da economia criativa e turística do Distrito Federal. 

No evento destinaremos estande exclusivo e de destaque para a exposição e comercialização de artesanato local, 

a ser ocupado em forma de rodízio por artesãos indicados pela própria SETUR. 

 

Dança 



4 
 

Durante o período em que não houver apresentações artísticas (quadrilhas juninas e shows), o DJ contratado 

colocará músicas dos segmentos forró e sertanejo para que o público se mantenha aquecido com o ritmo das 

festanças tradicionais do interior de nosso país. Ressaltamos ainda que no espaço do evento haverá amplo espaço 

para que as pessoas possam dançar os ritmos tocados no evento. 

 

Além de toda a parte cultural supramencionada, o evento estará totalmente ambientado e decorado com balões e 

bandeirolas coloridos, além de outros objetos típicos das grandes festas juninas tradicionais. 

No local haverá barracas e espaços destinados para brincadeiras e brincantes de todas as idades, contando com 

barracas de pescaria, de tiro ao alvo, cenografia interativa para fotografias, parque de diversões, correio elegante, 

dentre outras atrações interativas. 

 

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

Realizar evento festivo e popular denominado "São João de Brasília". 

 

2.2 JUSTIFICATIVA DO PROJETO  

Após longo período impedida de participar em eventos e em festejos tradicionais e populares, como Carnaval, 

Festivais de Música e Festas de São João, a população brasileira tem comparecido em massa nos acontecimentos 

culturais, sociais e esportivos, lotando praticamente todos os eventos realizados ao longo dos últimos 2 meses, 

logo após a retomada das atividades presenciais coletivas. 

 

Também é fato que desde o ano de 2019, ou seja, há 3 anos, a população brasiliense não participa de festejos 

populares juninos, também conhecidos como “Festas de São João”, “Festas Juninas”, “Arraiás” e “Festas Julinas”.  

 

Eventos e festividades típicas brasileiras estão dentre as ações com a maior capacidade de atrair grande público 

e estimular a movimentação turística no país. Essa movimentação do trade turístico é ampliada exponencialmente 

quando há oferta de evento de grande porte, contando com atrações artísticas reconhecidas em todo o país.  

 

Dessa forma propomos a realização de evento com extremo apelo popular, no coração da nossa cidade, em local 

acessível, dentro da rota turística do Plano Piloto, seguro, estruturado e com capacidade de agregar pessoas de 

todo a cidade e com a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE, formada pelos 

seguintes municípios: Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Alto Paraíso de 

Goiás, Alvorada do Norte, Barro Alto, Cabeceiras, Cavalcante, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá 

de Goiás, Cristalina, Flores de Goiás, Formosa, Goianésia, Luziânia, Mimoso de Goiás, Niquelândia, Novo 

Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, São João 

d’Aliança, Simolândia, Valparaíso de Goiás, Vila Boa e Vila Propício, no Estado de Goiás, e 

de Arinos, Buritis, Cabeceira Grande e Unaí, no Estado de Minas Gerais, além do Distrito Federal.  

 

Ressaltamos que a realização do São João de Brasília, por si só, já seria suficiente para tanto movimentar o turismo 

local e regional, quanto para aquecer a economia local. Com a presença de artistas com forte apelo popular e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Abadi%C3%A2nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua_Fria_de_Goi%C3%A1s
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81guas_Lindas_de_Goi%C3%A1s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alex%C3%A2nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alto_Para%C3%ADso_de_Goi%C3%A1s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alto_Para%C3%ADso_de_Goi%C3%A1s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alvorada_do_Norte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Barro_Alto_(Goi%C3%A1s)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cabeceiras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cavalcante_(Goi%C3%A1s)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_Ocidental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cocalzinho_de_Goi%C3%A1s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corumb%C3%A1_de_Goi%C3%A1s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corumb%C3%A1_de_Goi%C3%A1s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cristalina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Flores_de_Goi%C3%A1s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Formosa_(Goi%C3%A1s)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Goian%C3%A9sia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luzi%C3%A2nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mimoso_de_Goi%C3%A1s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Niquel%C3%A2ndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Novo_Gama
https://pt.wikipedia.org/wiki/Novo_Gama
https://pt.wikipedia.org/wiki/Padre_Bernardo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Piren%C3%B3polis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Planaltina_(Goi%C3%A1s)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Ant%C3%B4nio_do_Descoberto
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jo%C3%A3o_d%27Alian%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jo%C3%A3o_d%27Alian%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Simol%C3%A2ndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Valpara%C3%ADso_de_Goi%C3%A1s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Boa_(Goi%C3%A1s)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Prop%C3%ADcio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Goi%C3%A1s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arinos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Buritis_(Minas_Gerais)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cabeceira_Grande
https://pt.wikipedia.org/wiki/Una%C3%AD
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
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reconhecimento nacional, além de trazer público de fora do Distrito Federal, servirá para levar a imagem de Brasília 

para todo o país, por meio das centenas de milhares de seguidores dos artistas. 

 

Ademais, a estrutura altamente qualificada a ser oferecida ao público, somada à forte campanha de divulgação 

prevista, ampliará a procura pelo evento e a difusão das atrações turísticas da cidade, sendo o próprio evento em 

si uma atração turística em nível nacional. 

 

Ressaltamos ainda que a maior parte da movimentação turística no Distrito Federal está centralizada no Plano 

Piloto, pelas suas características geográficas, arquitetônicas, culturais e logísticas. Dessa forma, ocupar espaços 

públicos e dentro dessa rota turística possui a capacidade de aquecer e movimentar a cadeia econômica local e o 

trade turístico da cidade de forma direta, além de ser uma forma expressiva de favorecer o acesso à população a 

eventos de grande porte, haja vista que o Parque da Cidade está localizado em área central da capital do país. 

 

Acreditamos, portanto, que o evento coaduna com as especificidades e competências legais estabelecidas à 

Secretaria de Turismo, conforme redação constante nos artigos 3º e 4º da Lei 4.883, de 11 de julho de 2012, e no 

artigo 38 do Decreto Distrital nº 39, de 1º de janeiro de 2019, a saber:  

Lei nº 4.4883/2012: 

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; 

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

turismo cultural, cívico e arquitetônico; 

XI – Especialização profissional, por meio do estímulo às atividades científicas e acadêmicas 

voltadas para o turismo, bem como da valorização e da empregabilidade dos segmentos 

profissionais envolvidos na atividade turística; 

 

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: 
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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; 

 

Decreto nº 39/2019: 

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; 

 

2.3 CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA 

Os cenários econômico e social do Brasil enfrentam os efeitos da crise econômica gerados ao longo de 2 anos 

pela Pandemia Global do novo coronavírus (COVID-19). De fato, há uma contínua desaceleração na economia, 

com o aumento dos índices de desemprego, inflação e outros problemas sociais. 

 

Ao mesmo tempo, conforme já mencionado, existe notória necessidade de realização de eventos presenciais uma 

vez que as atividades coletivas ficaram suspensas por mais de 2 anos. 

 

Esse conjunto de fatores evidenciam a importância da realização de evento de grande porte na cidade, seja para 

reaquecer a economia local imediatamente, seja para movimentar o trade turístico da cidade, seja para ampliar a 

procura por visitação a Brasília a curto e médio prazo, senão vejamos: 

 

Eventos com grande visibilidade e apelo popular são uma das mais importantes atividades realizadas em prol do 

Turismo, que por sua vez aquece o setor econômico e a geração de emprego e de renda. Ademais, tais ações 

propiciam, como desdobramentos de sua própria essência, a criação de novos negócios e aumento da produção 

de bens e serviços, estimulando o desenvolvimento de localidades, inclusive melhorias nas suas infraestruturas, 

trazendo benefícios aos turistas e à comunidade local. 

 

Com a implantação do Turismo nas localidades é possível desenvolver equipamentos de apoio e infraestrutura, 

ampliar o setor hoteleiro, de entretenimento, de mão de obra qualificada e especializada, de meios de transporte, 

expandir empreendimentos e serviços alimentares, como restaurantes, bares, lanchonetes e quiosques. 

 

Mais além, com recursos do Turismo possibilita-se a realização de melhorias e adequações públicas nas áreas de 

saúde, saneamento, transporte, infraestrutura e segurança. Tais aprimoramentos tanto geram benefícios para a 

população local quanto para os turistas.  

 

O turismo de eventos é realizado com interesse profissional e cultural por meio de festejos populares, congressos, 

convenções, feiras, reuniões internacionais, dentre outros. É uma das atividades econômicas com maior 

crescimento mundial e com possibilidades de divulgação da cidade acolhedora. 
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Ainda sobre os benefícios ao Turismo e ao setor econômico da cidade, considerando a quantidade de dias de 

evento e as atrações artísticas participantes, prevemos ao menos a ocupação de 35 diárias de leitos (quartos) de 

hotel na cidade, considerando turistas, artistas e respectivas equipes técnicas. Ressaltamos ainda que os turistas 

visitantes do evento, consumirão e adquirirão produtos de nossos comércios e de pontos turísticos a serem 

visitados ao longo dos dias (o evento acontece de noite), como restaurantes, bares, artesanato, comércio em geral, 

transporte público (metrô e ônibus) e transporte privado (Uber e táxis), auxiliando na economia da cidade. 

 

Dessa forma, entendemos que o São João de Brasília atuará diretamente em diversas realidades no cenário 

turístico e cultural da cidade, por exemplo:  

✔ Oportunidade de promover a imagem de Brasília para todo o país, principalmente por meio dos milhões de 

seguidores dos artistas que estarão presentes no evento; 

✔ Aquecer o trade turístico da cidade; 

✔ Ampliar a experiência e a qualificação do setor de eventos local; 

✔ Abrir espaço para a apresentação e revelação de artistas locais; 

✔ Vincular nacionalmente e regionalmente a imagem de Brasília ao de ponto de encontro e festivo brasileiro; e 

✔ Realizar ação social de arrecadação e distribuição de alimentos a pessoas em situação de fragilidade social. 

 

2.4 ORIGEM DO ORÇAMENTO PARA A DESPESA 

Orçamento do Termo de Fomento dar-se-á por meio de: 

1. Emenda Parlamentar do Deputado Distrital Rafael Prudente, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta 

mil reais);  

2.5 OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL: 

Realizar o São João de Brasília ao longo de 4 dias consecutivos, com a participação de atrações 

artísticas de alcance nacional, e com valorização da cultura popular local, promovendo a rota turística 

de Brasília para outros Estados. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

✔ Promover a movimentação do trade turístico de Brasília por meio de evento de grande porte e 

com difusão em âmbito nacional; 

✔ Oferecer para a população de Brasília um evento seguro e familiar; 

✔ Promover o Plano Piloto para moradores de regiões próximas ao Distrito Federal; 

✔ Incentivar a fruição turística do Distrito Federal;  

✔ Fortalecer a divulgação da cidade como alternativa turística, por meio da realização de evento 

de cultura popular; 

✔ Divulgar e promover a produção cultural do DF, com vistas a incentivar a fruição da cultura local 

e o turismo criativo; e 
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✔ Gerar renda para o trade turístico e para a cadeia produtiva local, fortalecendo a economia e 

gerando centenas de empregos diretos e indiretos. 

 

  

2.6 METAS 

2.6.1 METAS QUANTITATIVAS 

 Metas (Quantitativas) 

1. Presença de público para os dias de evento de 10.000 pessoas. 

2. Presença de turistas oriundos das cidades da RIDE estimada em 3.000 pessoas. 

3. Apoio à comercialização para 30 artesãos 

 

2.6.2 METAS QUALITATIVAS 

Metas (Qualitativas) 

1. Ativação e desenvolvimento do artesanato de Brasília Fortalecimento do turismo criativo. 

2. Promoção do destino turístico Brasília 

3. Apoio à cultura local e regional 

4. Desenvolvimento e contribuição social 

 

2.7 INDICADORES DE MONITORAMENTO 

Metas 
Indicadores de 
Monitoramento 

Parâmetro(s) para aferição de 
cumprimento 

Ativação e desenvolvimento do 
artesanato de Brasília 
Fortalecimento do turismo 
criativo. 
 

Artesãos convidados  
✔ Relatório de atendimento 

✔ Relatório redes socias   

Promoção do destino turístico 
Brasília 
 

Divulgação do evento 
✔ Relatório de mídias socias 
 

Apoio à cultura local e regional 

 
Espaço para artesão 

✔ Cadastro de artesãos  

✔ Registro fotográfico 

Desenvolvimento e contribuição 

social 
Arrecadação de alimentos 

✔ Relatório de quantidade 
de alimentos arrecadados 

✔ Registro fotográfico  

Presença de público para os dias 
de evento de 10.000 pessoas 

Público presente 

✔ Relatório com 
quantitativo presente nos dias de 
evento 

✔ Registro fotográfico. 

Presença de turistas oriundos das 
cidades da RIDE estimada em 
1.000 pessoas 

Público presente ✔ Relatório com 
quantitativo presente nos dias de 
evento 

✔ Registro fotográfico. 

Apoio à comercialização para 30 
artesãos 

Espaço liberado ✔ Cadastro de artesão 

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

ATRELADAS 

Logo após a formalização da parceria com a SETUR o Instituto de Políticas Públicas Brasil Digital iniciará as 

tratativas com a equipe administrativa do projeto e a contratação dos demais profissionais envolvidos com a 

produção do evento. 

 

Em seguida serão realizadas as negociações com fornecedores de estruturas físicas, contratações de prestadores 

de serviços, bem como será definido o plano de comunicação para o São João de Brasília. 

 

Na sequência serão realizadas as contrações artísticas e os demais preparativos para o evento, como a definição 

das barracas e produtos a serem vendido, a cenografia do evento, a escolha das 4 quadrilhas juninas participantes, 

da ocupação do espação dedicado ao artesanato de Brasília e da arrecadação de alimentos. 

 

Enviaremos para a SETUR para aprovação das peças gráficas e o detalhamento sobre a programação (datas, 

atrações, horários etc.), bem como será ampliada a divulgação do evento em mídias eletrônicas e em redes sociais, 

inclusive será realizada divulgação forte comunicação com as Administrações do Distrito Federal e com as 

prefeituras das cidades que compõem a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – 

RIDE. 

 

Realização do evento em si, considerando o período a semana que o antecedente, para o início da montagem 

das estruturas. Realização do evento aberto ao público e desmontagem. 

 

Conclusão dos pagamentos e organização da prestação de contas do projeto, com elaboração dos relatórios da 

equipe para composição do relatório de execução final do Termo de Fomento. 

 

Programação geral diária (previsão): 

Abertura dos portões: 17h  

Dj abertura: 17h  

1ª banda: 18h às 19h30  

Apresentação de quadrilha junina: 19h30 às 21h  

Dj intervalo: 21h às 21h30  

Banda principal: 21h30 às 23h  

Dj fechamento: 23h às 2h 

 

Release do evento: 

Contando com a participação das mais tradicionais bandas da cidade, o evento São João de Brasília trás para 

seus 4 dias de apresentação, Pedro Paulo e Mateus, Willian e Marlon, Encosta Neu, Só Pra Xamegar e Balalaica, 

trazendo consigo toda a diversidade cultural que Brasília apresenta, desde o forró clássico nordestino juntamente 

com o piseiro moderno ao sertanejo modão, dando a chance de apresentações com as quadrilhas tradicionais das 
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Regiões Administrativas, a missão do evento está sendo trazer ao coração da capital um evento para a família, 

com áreas especiais para todos, um espaço kids com brinquedos infláveis e tradicionais, barracas com comidas 

típicas regionais da cidade e do país muito comum nesse período. 

 

Outras informações: 

✔ Datas: 18,19, 20 e 21 de agosto de 2022. 

✔ Local: estacionamento 3 do Parque da Cidade.  

✔ Horário de funcionamento: 17h às 2h. 

✔ Classificação indicativa: livre 

✔ Contato: (61) 4042-8095 

 

DO REPASSE EM PARCELA ÚNICA 

Ressalte-se que a antecipação nos preparativos é de vital importância para que o evento seja realizado com 

altíssimo níveis técnico, estrutural e com grande presença de público e de divulgação, garantindo assim excelência 

na realização das atividades previstas no projeto e, por consequência, promoção da imagem e do turismo de 

Brasília. 

Tendo em vista a necessidade de negociação com fornecedores locais para a disponibilidade imediata e aquisição 

de materiais, considerando o curto período de execução do Termo de Fomento, a concorrência e escassez de 

estruturas físicas e prestadores de serviço em período da volta das festividades e de ações culturais e esportivas, 

solicitamos que o desembolso financeiro (repasse dos recursos) ocorra em parcela única, de modo a viabilizar a 

execução do evento com sucesso e conforme planejado. 

 

SÃO JOÃO DE BRASÍLIA 2022 

PLANO DE COMUNICAÇÃO 

Peça de 

divulgação 

Formato Quantidade Meio utilizado Data de 

veiculação 

Local de 

veiculação 

Coordenação de 

comunicação 

Prestação de 

serviço 

1 pessoa Internet, redes 

sociais, rádio, 

TV, jornais e 

outras mídias 

formais – 

regional 

17/8/2022 

a 

21/8/2022 

- Toda 

região do 

centro 

oeste 

 

-  Internet 

Social media Prestação de 

serviço 

1 pessoa Redes sociais 

(facebook, 

instagram, 

youtube, twitter, 

whatsapp, etc) 

17/8/2022 

a 

21/8/2022 

Internet 
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Assessoria de 

Imprensa  

Prestação de 

serviço 

1 pessoa Internet, redes 

sociais, rádio, 

TV, jornais e 

outras mídias 

formais – 

regional 

17/8/2022 

a 

21/8/2022 

- Brasília. 

- Goiás. 

-Internet. 

Impulsionamento 

nas Redes 

Sociais 

Campanha 

intensa com 

posts 

12 

impulsionamentos 

de postagens 

facebook, 

instagram, 

youtube 

17/8/2022 

a 

21/8/2022 

Internet 

Spots de rádio Campanha 

intensa em 

rádios 

populares 

100 entradas de 

10 segundos 

Rádios FM  17/8/2022 

a 

21/8/2022 

- Brasília. 

- Goiás. 

Divulgação nas 

redes sociais 

dos artistas 

participantes 

Campanha com 

posts 

Mínimo de 30 

postagens  

facebook, 

instagram, 

youtube 

17/8/2022 

a 

21/8/2022 

Internet 

 

CONTRAPARTIDAS 

Apresentamos, como forma de contrapartida ao apoio da Secretaria de Turismo, as seguintes proposições: 

✔ Disponibilização de espaço exclusivo para ações de divulgação da SETUR durante os 4 dias de evento, 

composto por: tenda 5X5m, testeira, ponto de energia e balcão de alumínio; 

✔ Sessão de 2 tendas 5X5m de uso exclusivo para venda e promoção de artesanatos;  

✔ Disponibilização para o espaço da SETUR e para os espaços dos artesãos de 30m de pranchão e de 20 

cadeiras plásticas; 

✔ Disponibilizaremos no espaço “cidade caipira”, cenografia (foto point) de aproximadamente 3X3metros de arte 

em réplica da Igrejinha da 307/308sul, um dos pontos turísticos mais icônicos e visitados da cidade: projeto 

de Oscar Niemeyer com azulejos de Athos Bulcão;  

✔ Custearemos a distribuição de todos os alimentos arrecadados no evento; 

✔ Disponibilizaremos espaço no palco principal para que, entre as atividades artísticas, pessoa indicada pela 

SETUR interaja com o público para apresentar histórias e curiosidades sobre os pontos turísticos de Brasília; 

✔ Veicularemos no evento e nas divulgações do evento vídeos promocionais do destino Brasília, conforme 

material indicado pela própria SETUR; 

✔ Os artistas participantes realizarão postagens em suas redes sociais sobre Brasília, em material a ser indicado 

ou aprovado pela SETUR; 

✔ Inseriremos as logomarcas da SETUR e do GDF nas peças gráficas e digitais geradas pelo projeto; 

✔ Faremos postagens sobre a SETUR nas redes sociais do projeto ao longo da sua realização; e 
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✔ Utilizaremos @setur e #seturdf em todos os posts alusivos ao projeto, bem como em outras hashtags e 

ativações eventualmente indicadas pela SETUR. 

 

Cumpre informar que todas as medidas, atividades e ações de contrapartida serão custeadas com recursos 

próprios, sem qualquer sobreposição ou sombreamento com os recursos públicos advindos do Termo de Fomento. 

 

AÇÃO SOCIAL 

Para entrar no evento, pessoas entre 18 e 60 anos deverão doar 1kg de alimento não perecível. Esses alimentos 

serão entregues para a Associação de Apoio às Portadoras do Câncer de Mama – AMAMA, cujo trabalho social 

junto às mulheres em situação de vulnerabilidade e suas famílias têm reconhecimento em todo o Distrito Federal. 

 

Fundada em 2005 e originária do Gama, a instituição tem por missão o promover oficinas de beleza, capacitação, 

oficinas de autoestima, rodas de conversa, palestras informativas e bem-estar para mulheres acometidas pelo 

câncer, mulheres vítimas de violência doméstica e mulheres negras em situação de vulnerabilidade social. 

 

Entendemos, portanto, que a participação da AMAMA na distribuição dos alimentos seja uma opção altamente 

responsável e que terá destinação para famílias que realmente necessitam de amparo social.  

 

2.9 RESULTADOS ESPERADOS 

De forma resumida e objetiva, os resultados esperados com a realização do São João do Cerrado são os seguintes: 

✔ Fortalecimento do destino Brasília no segmento do Turismo; 

✔ Aquecimento do mercado formal de venda de alimentos e bebidas; 

✔ Geração de empregos temporários diretos; 

✔ Crescimento do público quanto às atividades do turismo cultural; 

✔ Maior procura e visitação de Brasília por moradores da RIDE; 

✔ Difusão de Brasília todo o país por meio da turnê de artistas renomados; 

✔ Proporcionar difusão cultural, democratização, transparência e oportunidade de participação de grupos e 

artistas autorais e independentes de Brasília; e 

✔ Fortalecimento do turismo criativo. 

 

GERAÇÃO DE RENDA 

É de notório saber que os segmentos turístico, cultural e esportivo e cultural foram profundamente afetados ao 

longo de 2 anos da Pandemia Global ocasionada pelo COVID-19. Foram estas as áreas mais afetadas, tendo sido 

as primeiras a terem suas atividades interrompidas e, somente agora, começam a retornar as suas normalidades. 

 

Tal fato ocasionou prejuízo de bilhões de reais para os referidos setores, gerando ausência de renda para os 

trabalhadores desses mercados, bem como impossibilitando arrecadação em impostos na ordem de milhões de 

reais para o Governo do Distrito Federal. 
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O evento ora proposto tanto auxiliará a retomada de trabalho a dezenas de profissionais envolvidos, como abrirá 

portas para que os interesses pelos setores turístico e esportivo da Capital Federal retomem as condições do início 

de 2020. 

 

EMPREGOS GERADOS (ESTIMATIVA) 

Empregos diretos – participarão na condução do evento equipe de 100 pessoas, como integrantes das fichas 

técnica, de gerenciamento, artístico e outros profissionais prestadores de serviço contratados diretamente para as 

áreas meio, como staffs, brigadistas, seguranças, assistentes e assessores. 

 

Empregos indiretos - haverá geração aproximada de 200 empregos indiretos, empregados nas empresas 

contratadas e fornecedoras de mão-de-obra e de serviços, a exemplo de limpeza, carregadores, equipe de 

montagem, dentre outros. 

 

IMPACTOS ECONÔMICOS 

Considerando os impactos econômicos de eventos, um acontecimento com público estimado de 30.000 pessoas 

pode gerar cerca de R$ 2 milhões em gastos totais na localidade, causando grande arrecadação em impostos para 

o Governo local. Obviamente o mercado de turismo quando relacionado aos eventos esportivos e culturais, tem 

se tornado um dos vetores para incentivar os fluxos turísticos e de visitantes em determinadas localidades. 

Estimamos, portanto, que haverá circulação de atividades econômicas espontâneas atraídas pela realização do 

projeto, a curto, médio e longo prazo.  

 

São exemplos da movimentação econômica indireta propiciadas por evento cultural:  

✔ Estímulo ao turismo do Distrito Federal, com possibilidade de visitação de moradores do entorno (RIDE), 

de outros estados da federação, colaborando com o setor hoteleiro, companhias aéreas e rodoviárias; 

✔ Impulsionamento dos serviços de transporte público e privado, a exemplo de companhias aéreas e 

rodoviárias e de transporte locais (metrô, Uber, ônibus e táxi) dentre outros prestadores de serviços atuantes na 

área turística; e 

✔ Futuro aquecimento dos mercados de artesanato, design, alimentação e bebidas do Gama, do Plano Piloto 

e de eventuais Regiões Administrativas que despertem o interesse dos turistas e dos próprios moradores do Distrito 

Federal. 

 

2.10 PROGRAMAÇÃO DETALHADA DO EVENTO 

Programação Data 

Alinhamento interno e contratação da equipe de produção 17/8/2022  

Negociação e formalização de contratos com fornecedores  17/8/2022 a 17/8/2022 

Plano de comunicação com a confecção das peças gráficas e a 

campanha de divulgação 
17/8/2022 a 21/8/2022 
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Alinhamentos com SETUR sobre ações voltadas à promoção turística 

de Brasília 
17/8/2022 a 17/8/2022 

Definições sobre aspectos do evento em si (atrações locais, barracas, 

artesanato, layouts, croquis definitivos, cenografia etc.)  
17/8/2022 a 17/8/2022 

Contratações artísticas 17/8/2022 a 17/8/2022 

Montagem  17/8/2022 a 18/8/2022 

Abertura ao público: realização do São João de Brasília  17/8/2022 a 21/8/2022 

Desmontagem 22/8/2022 a 25/8/2022 

Pagamentos restantes, conciliação bancária, organização interna e 

fechamento da conta bancária do projeto. 
21/8/2022 a 08/9/2022 

Elaboração do relatório de prestação de contas final 22/8/2022 a 08/9/2022 

  

2.11 CROQUI DO EVENTO 
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PROJETO CENOGRÁFICO 

Dentro do espaço chamado de “cidade caipira”, disponibilizaremos ao público obra cenográfica alusiva ao um dos 

patrimônios e pontos turísticos de maior expressão de Brasília: a Igrejinha localizada entre a 307 e 308 sul. Obra 

arquitetônica de Oscar Niemeyer, adornada com azulejos de criação de Athos Bulcão, trata-se de um dos espaços 

mais belos de nossa cidade. A cenografia, ainda em construção, terá cerca de 3 X 3 metros de tamanho e servirá 

como photo point aos visitantes do evento.  

 

Os demais espaços e o layout completo do evento em vídeo 3D podem ser acessados por meio deste link: 

https://drive.google.com/file/d/1puD646vuiZHPK4iFe_u2LOOp8SIAyHRk/view?usp=sharing 

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Cronograma de Execução 

Metas 
Fase / 

Etapa 
Descrição Valor 

Duração 

Início Término 

https://drive.google.com/file/d/1puD646vuiZHPK4iFe_u2LOOp8SIAyHRk/view?usp=sharing
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Meta 1 

Planejamento 

e execução  

1.1 
Locação de estruturas e 

Equipamentos 

R$           172.089,60  
17/08/2022 17/09/2022 

1.2 Cenografia  R$               9.665,50 17/08/2022 17/09/2022 

1.3 Prestação de Serviço R$             43.102,90  17/08/2022 17/09/2022 

1.4 Recursos Humanos  R$             12.708,19  17/08/2022 17/09/2022 

1.5 Locação de Ambulância R$             12.188,20  17/08/2022 17/09/2022 

  

4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

 

Meta Etapa/Fase Especificação 17/08/2022 

Meta 1 

Planejamento 

e execução 

1.1 Desembolso R$   172.089,60  

1.2 Desembolso R$      9.665,50 

1.3 Desembolso R$     43.102,90  

1.4 Desembolso R$     12.708,19  

1.5 Desembolso R$     12.188,20  

  TOTAL  R$    249.754,39  

Necessário parcela única por se tratar de evento de curta duração. 

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

5.1 Planilha Global 

ITEM DESCRIÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANT. 
VALOR 

UNTÁRIO 
VALOR TOTAL 

REALIZAÇÃO 

META 1 - Planejamento e Execução do Evento  

Etapa 1.1 - Locação de estruturas e Equipamentos  

1.1.1 

1 SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE:  
10 Módulos Caixa Line-Array, 04 SB 850, 02 
Mesa Digital – LS9 ou X32, 04 Microfones 
Shure/ Sennheiser Sem fio, 01 kit DJ (02 cdj 
pionner  850, 900 ou 2000 + Mixer DJM 800, 
ou similar), com todos os cabos e fiação 
necessária e com técnicos à disposição 
durante todo o evento. 

Diária  5 
 R$               

7.737,25  
 R$             38.686,25  

TERMO DE 
FOMENTO 
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1.1.2 

1 GERADOR: 
Gerador de energia de 250 KVA - locação, 
montagem, instalação e retirada de conjunto 
de grupo gerador, super silenciado, motor 
de 400 KVA, 60 HZ, microprocessador e 
quadro de transferência, para 
funcionamento em regime contínuo, para 
atender o sistema de som e sistema de 
iluminação, com 300m de cabeamento de 
condutor elétrico + protetor de cabos tipo 
“passa cabo” isolantes, anti- derrapantes e 
antichama para áreas de circulação de 
público + chave de transferência manual e 
demais componentes necessários à conexão 
do gerador à subestação a ser utilizada. 
Com Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART – gerador, cabeamento e aterramento 
do gerador, se houver necessidade). A 
empresa deverá disponibilizar equipamentos 
sobressalentes caso haja necessidade de 
substituição. 

Diária  5 
 R$               

2.500,00  
 R$             12.500,00  

TERMO DE 
FOMENTO 

1.1.3 

BANHEIROS QUÍMICOS: 
Modelo Standard Polyjhon: 
Pia hands free operada com bomba de pé, 
capacidade para 61L. Um vaso sanitário com 
tampa.Medidas: 2,20 m x 1,10 m x 1,20 
m.Peso: 104 kg. Material: polietileno de alta 
densidade. Tanque com capacidade para 
220L.. Grades de ventilação Teto translúcido. 
Piso antiderrapante. Sinalização de 
livre/ocupado. Apoio de objetos. 

Diária  40 
 R$                   

160,00  
 R$                

6.400,00  

TERMO DE 
FOMENTO 

1.1.4 

FECHAMENTGO CEGO:  
Locação e montagem, manutenção e 
desmontagem de alambrado disciplinador 
de público. Descrição: estrutura de grade de 
alambrado disciplinador de público, em 
módulo de 2,00m x 1,00m, do tipo grade 
metálica tubular, com pés tubulares com 
altura de 1,00m de altura, com acabamento 
em pintura metalizada na cor alumínio ou 
zincada. 

Metro 600 
 R$                     

11,95  
 R$                

7.170,00  

TERMO DE 
FOMENTO 

0 

Tendas 3x3: 
Locação, Montagem e desmontagem. Tenda 
Branca, medindo 3x3m, com altura mínima 
de 2,5m, com estrutura em tubo galvanizado 
com fechamento lateral, afixada com cabo 
de aço. 6 tendas. 

Diária  30 
 R$                   

300,00  
 R$                

9.000,00  

TERMO DE 
FOMENTO 

1.1.7 

Tendas 5x5 calhada piramidal: 
Locação, Montagem e desmontagem. Tenda 
Branca, medindo 5x5m, com altura Mínima 
de 2,5m, com estrutura em tubo 
Galvanizado com fechamento lateral, afixada 
com cabo de aço. 7 tendas. 

Diária  35 
 R$                   

500,00  
 R$             17.500,00  

TERMO DE 
FOMENTO 

0 
PALCO 12 x 14, com wings de 6 metros por 
lateral 

Diária  5 
 R$               

4.616,67  
 R$             23.083,35  

TERMO DE 
FOMENTO 
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1.1.11 

1 Área VIP: 
Locação Estrutura Q30: Locação de estrutura 
Q30 - Estrutura metálica Torre Box Truss 
Q30 3m, para montagem da área vip e 
convidados, incluso montagem e 
desmontagem, totalizando 200 metros de 
estrutura montada para 5 dias de evento 

Diária  5 
 R$               

9.000,00  
 R$             45.000,00  

TERMO DE 
FOMENTO 

1.1.12 

PRATICÁVEL: 
LOCAÇÃO de Praticável com módulo 2 x 1 m 
por 10cm de altura, área de transmissão e 
demais áreas necessárias. 
Inclusa montagem, carpete, desmontagem 

Metro 50 
 R$                     

65,00  
 R$                

3.250,00  

TERMO DE 
FOMENTO 

1.1.13 
Balcão: 
Locação de balcões em alumínio medindo 
2mx1m. 

Diária  50 
 R$                   

100,00  
 R$                

5.000,00  

TERMO DE 
FOMENTO 

1.1.14 
Conjunto de Mesa e Cadeiras: 
Locação de 200 mesas plásticas 1X1me 400 
cadeiras plásticas 

Diária  300 
 R$                     

15,00  
 R$                

4.500,00  

TERMO DE 
FOMENTO 

Valor Total da Etapa 1.1    R$           172.089,60   

Etapa 1.2 - Cenografia   

1.2.1 

BACKDROP Q30: Locação de estrutura Q30 
para colocação de 2 banners para sinalização 
do evento. 2 estruturas 5x3, incluído 
montagem e desmontagem da estrutura 

Metro Metro 30  R$                     48,65  

TERMO DE 
FOMENTO 

1.2.2 

BANNERS: Confecção de 2 banners em vinil 
impresso com ilhós, 2 Banner de tamanho 
4,95 larguras x 2,95 alturas. 
Incluso montagem e desmontagem, 
totalizando 2 banners 

Metro Metro 29,2  R$                     55,00  

TERMO DE 
FOMENTO 

0 

PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO: pulseira de 
papel tipo papel “fotográfico”, para 
credenciamento, convidados, produtores, 
staffs, área técnica e autoridades, em cores 
variadas para sinalização de acesso.  

Unidade     Unidade     5000  R$                       1,32  

TERMO DE 
FOMENTO 

Valor Total da Etapa 1.2   
R$               9.665,50  

Etapa 1.3 - Prestação de Serviço  

1.3.1 

CARREGADORES/MONTADORES: pessoas 
que prestarão serviço de 
carregador/montador. Diária de 8 horas. 
sendo 17 diárias, totalizando 10 pessoas por 
dia. 

Diária  60 
 R$                   

122,00  
 R$                

7.320,00  

TERMO DE 
FOMENTO 

1.3.3 

SEGURANÇA DESARMADA: seguranças que 
prestarão serviços nos dias de montagem, 
no período diurno e noturno e no período de 
realização do evento. Os seguranças devem 
se apresentar duas horas antes do início do 
evento e serão responsáveis pelo controle 
de acessos, revista do público, orientação e 
segurança geral do público presente. Diária 
de  8 horas. 

Diária  80 
 R$                   

200,00  
 R$             16.000,00  

TERMO DE 
FOMENTO 
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1.3.6 

MESTRES DE CERIMÔNIA: Profissionais 
responsáveis pela apresentação e animação 
de todo evento. Referente ao Mestre de 
Cerimônia, sendo o anfitrião do público 
presente. O MC faz em conjunto com as 
informações repassadas, a apresentação das 
características  Diária de 8 horas. 

Diária  5 
 R$               

1.434,50  
 R$                

7.172,50  

TERMO DE 
FOMENTO 

1.3.7 

Brigadistas: Brigadistas que devem chegar 
junto com a equipe de segurança, sendo 
responsáveis pela prevenção e combate a 
incêndios e processos de evacuação do 
evento e prestação de primeiros socorros, 
caso necessário. Diária de 8 horas. 

Diária  16 
 R$                   

160,00  
 R$                

2.560,00  

TERMO DE 
FOMENTO 

1.3.8 

Fotógrafos: 
Contratação de 3 fotógrafos com experiência 
em cobertura fotográfica de eventos 
esportivos de futevôlei. Deverá possuir 
equipamentos de qualidade e entregar as 
fotos em resolução HD. Diária de 8 horas. 

Diária  12 
 R$                   

367,00  
 R$                

4.404,00  

TERMO DE 
FOMENTO 

1.3.9 

EQUIPE DE LIMPEZA: 15 Pessoas que serão 
responsáveis pela limpeza , área vip, 
banheiros e demais áreas necessárias com 
todo material de consumo necessário 
(rodos, pano de chão, detergente, 
desinfetante, papel toalha, papel higiênico, 
material esse para os 8 dias de evento). 
Diária de 8 horas. 

Diária  40 
 R$                   

141,16  
 R$                

5.646,40  

TERMO DE 
FOMENTO 

Valor Total da Etapa 1.3    R$             43.102,90   

Etapa 1.4 - Recursos Humanos   

1.4.1 

PRODUÇÃO: 2 produtores com capacidade 
técnica em eventos esportivos responsável 
por toda a montagem e desmontagem do 
evento. Divisão das funções feita por 
setores, da seguinte forma: produtor geral 
do evento e produtor de ativação atuando 
no período de 8h. 

Diária  7 
 R$                   

366,67  
 R$                

2.566,69  

TERMO DE 
FOMENTO 

1.4.5 

ASSISTENTE DE PRODUÇÃO: 10 assistentes 
por 5 dias com capacidade técnica em 
eventos esportivos responsável por atender 
todas as demandas necessárias a pedido do 
produtor durante toda a montagem e 
desmontagem do evento. Divisão das 
funções feita por setores, da seguinte forma: 
produtor geral do evento e produtor de 
ativação atuando no período de 8h. 

Diária  20 
 R$                   

218,49  
 R$                

4.369,80  

TERMO DE 
FOMENTO 

1.4.6 

ASSESSORIA DE IMPRENSA  
Profissional responsável por divulgar o 
evento em todos os meios de comunicação, 
elaborando relatório e clipping após o 
evento. Intermediar junto às emissoras, 
divulgação de chamadas e transmissão. 
Diária de 8h. 

Diária  10 
 R$                   

577,17  
 R$                

5.771,70  

TERMO DE 
FOMENTO 

Valor Total da Etapa 1.4    R$             12.708,19   

-  
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1.5.1 

1 AMBULÂNCIA DE REMOÇÃO:  
Veículo destinado ao transporte de 
pacientes que não apresentam risco de vida 
e são utilizados para remoção simples e de 
caráter eletivo.  
Obrigatoriamente deverá dispor:   
Sinalizador ótico e acústico, Maca com 
rodas, Suporte para soro, Oxigênio medicinal 
Motorista e um técnico de enfermagem 
Diária de 8 horas. 

Diária  4 
 R$                   

547,05  
 R$                

2.188,20  

TERMO DE 
FOMENTO 

1.5.2 

1 AMBULÂNCIA UTI: Ambulância UTI móvel – 
ambulância equipada de acordo com as 
normas da vigilância sanitária, contendo 
maca retrátil, cinto de segurança, cilindro de 
oxigênio com válvulas, bomba de infusão, 
monitor cardíaco, respirador, material para 
intubação (adulto e infantil), desfibrilador 
(cardioversor), umidificador, nebulizador, 
oxímetro, prancha longa, colar cervical, talas 
de imobilização, cadeira de rodas, 
laringoscópio. Os serviços devem 
compreender a Assistência de Pronto 
Socorro Móvel de Emergências e Urgências 
Médicas aos participantes, e eventuais 
deslocamentos até um centro hospitalar. 
 • Maleta de medicamentos uso oral e 
injetável. 
 • Kits para imobilização provisória 
 • Kits Queimadura 
 • Equipe: 01 médicos, 01 (um) técnico de 
enfermagem e 01 (um) motorista/socorrista. 
Diária de 8h 

Diária  4 
 R$               

2.500,00  
 R$             10.000,00  

TERMO DE 
FOMENTO 

Valor Total da Etapa 1.5    R$             12.188,20   

TOTAL GERAL    R$           249.754,39   

ETAPA 1.8 ITENS COMPLEMENTARES  

1.8.1 

BANHEIROS QUIMICOS: 
Necessário mais diárias de banheiro 
para complementar o necessário para 
atendimento da demanda de todo o 
evento 
 

DIARIA  116  R$150,00  R$           17.400,00  

Instituto 
de 

Políticas 
Públicas 

Brasil 
Digital 

1.8.2 

1 CAMAROTE: 
Locação Estrutura Q30: Locação de 
estrutura Q30 - Estrutura metálica Torre 
Box Truss Q30 3m, para montagem da 
área vip e convidados, incluso 
montagem e desmontagem, totalizando 
200 metros de estrutura montada para 
5 dias de evento 

Diária  6 
 R$               

9.000,00  
R$           54.000,00  

Instituto 
de 

Políticas 
Públicas 

Brasil 
Digital 

1.8.3 
3 SALAS DE OCTARME: 
Salas de octanorme 5mx5m, contendo 
12 balcões de octanorme 

Diária  1 R$11.250,00 R$11.250,00 

Instituto 
de 

Políticas 
Públicas 

Brasil 
Digital 
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1.8.4 
Atração musical: 
Banda Nacional Barões da Pisadinha 
 

Cache  1 R$250.000,00 R$250.000,00 

Instituto 
de 

Políticas 
Públicas 

Brasil 
Digital 

1.8.5 
Atração musical: 
Galã do Piseiro 
 

Cache  1 R$3.000,00 R$3.000,00 

Instituto 
de 

Políticas 
Públicas 

Brasil 
Digital 

1.8.6 
Atração musical: 
Banda encosta neu 
 

Cache  1 R$5.000,00 R$5.000,00 

Instituto 
de 

Políticas 
Públicas 

Brasil 
Digital 

1.8.7 
Atração musical: 
Willian e Marlon 
 

Cache  1 R$10.000,00 R$10.000,00 

Instituto 
de 

Políticas 
Públicas 

Brasil 
Digital 

1.8.8 
Atração musical: 
Banda Balalaica 
 

Cache  1 R$4.500,00 R$4.500,00 

Instituto 
de 

Políticas 
Públicas 

Brasil 
Digital 

1.8.9 
Atração musical: 
Só pra Xamegar 
 

Cache  1 R$5.000,00 R$5.000,00 

Instituto 
de 

Políticas 
Públicas 

Brasil 
Digital 

1.8.10 

Guadrilhas: 
Sabugo de Milho, Eita bagaceira, 
Sanfona Lascada, Coisa da Roça 
 

Cache  4 R$1.400,00 R$5.600,00 

Instituto 
de 

Políticas 
Públicas 

Brasil 
Digital 

1.8.11 
Hotel: 
Hospedagem banda Barões da 
Pisadinha sendo 14 quartos  

Diária  14 R$349,00 R$4.886,00 

Instituto 
de 

Políticas 
Públicas 

Brasil 
Digital 

Valor Total da Etapa 1.8 R$370. 636,00  

VALOR TOTAL DO EVENTO   R$ 620.390,78  

 

5.2 Planilha do termo de fomento 

ITEM DESCRIÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANT. 
VALOR 

UNTÁRIO 
VALOR TOTAL 

REALIZAÇÃO 

META 1 - Planejamento e Execução do Evento  
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Etapa  1.1 - Locação de estruturas e Equipamentos  

1.1.1 

1 SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE:  
10 Módulos Caixa Line-Array, 04 SB 850, 02 
Mesa Digital – LS9 ou X32, 04 Microfones 
Shure/ Sennheiser Sem fio, 01 kit DJ (02 cdj 
pionner  850, 900 ou 2000 + Mixer DJM 800, 
ou similar), com todos os cabos e fiação 
necessária e com técnicos à disposição 
durante todo o evento. 

Diária  5 
 R$               

7.737,25  
 R$             38.686,25  

TERMO DE 
FOMENTO 

1.1.2 

1 GERADOR: 
Gerador de energia de 250 KVA - locação, 
montagem, instalação e retirada de conjunto 
de grupo gerador, super silenciado, motor de 
400 KVA, 60 HZ, microprocessador e quadro 
de transferência, para funcionamento em 
regime contínuo, para atender o sistema de 
som e sistema de iluminação, com 300m de 
cabeamento de condutor elétrico + protetor 
de cabos tipo “passa cabo” isolantes, anti- 
derrapantes e antichama para áreas de 
circulação de público + chave de 
transferência manual e demais componentes 
necessários à conexão do gerador à 
subestação a ser utilizada. 
Com Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART – gerador, cabeamento e aterramento 
do gerador, se houver necessidade). A 
empresa deverá disponibilizar equipamentos 
sobressalentes caso haja necessidade de 
substituição. 

Diária  5 
 R$               

2.500,00  
 R$             12.500,00  

TERMO DE 
FOMENTO 

1.1.3 

BANHEIROS QUÍMICOS: 
Modelo Standard Polyjhon: 
Pia hands free operada com bomba de pé, 
capacidade para 61L. Um vaso sanitário com 
tampa.Medidas: 2,20 m x 1,10 m x 1,20 
m.Peso: 104 kg. Material: polietileno de alta 
densidade. Tanque com capacidade para 
220L.. Grades de ventilação Teto translúcido. 
Piso antiderrapante. Sinalização de 
livre/ocupado. Apoio de objetos. 

Diária  40 
 R$                   

160,00  
 R$                

6.400,00  

TERMO DE 
FOMENTO 

1.1.4 

FECHAMENTGO CEGO:  
Locação e montagem, manutenção e 
desmontagem de alambrado disciplinador de 
público. Descrição: estrutura de grade de 
alambrado disciplinador de público, em 
módulo de 2,00m x 1,00m, do tipo grade 
metálica tubular, com pés tubulares com 
altura de 1,00m de altura, com acabamento 
em pintura metalizada na cor alumínio ou 
zincada. 

Metro 600 
 R$                     

11,95  
 R$                

7.170,00  

TERMO DE 
FOMENTO 

1.1.5 

Tendas 3x3: 
Locação, Montagem e desmontagem. Tenda 
Branca, medindo 3x3m, com altura mínima 
de 2,5m, com estrutura em tubo galvanizado 

Diária  30 
 R$                   

300,00  
 R$                

9.000,00  

TERMO DE 
FOMENTO 
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com fechamento lateral, afixada com cabo 
de aço. 6 tendas. 

1.1.6 

Tendas 5x5 calhada piramidal: 
Locação, Montagem e desmontagem. Tenda 
Branca, medindo 5x5m, com altura Mínima 
de 2,5m, com estrutura em tubo Galvanizado 
com fechamento lateral, afixada com cabo 
de aço. 7 tendas. 

Diária  35 
 R$                   

500,00  
 R$             17.500,00  

TERMO DE 
FOMENTO 

1.1.8 
PALCO 12 x 14, com wings de 6 metros por 
lateral 

Diária  5 
 R$               

4.616,67  
 R$             23.083,35  

TERMO DE 
FOMENTO 

1.1.9 

1 Área VIP: 
Locação Estrutura Q30: Locação de estrutura 
Q30 - Estrutura metálica Torre Box Truss Q30 
3m, para montagem da área vip e 
convidados, incluso montagem e 
desmontagem, totalizando 200 metros de 
estrutura montada para 5 dias de evento 

Diária  5 
 R$               

9.000,00  
 R$             45.000,00  

TERMO DE 
FOMENTO 

1.1.10 

PRATICÁVEL: 
LOCAÇÃO de Praticável com módulo 2 x 1 m 
por 10cm de altura, área de transmissão e 
demais áreas necessárias. 
Inclusa montagem, carpete, desmontagem 

Metro 50 
 R$                     

65,00  
 R$                

3.250,00  

TERMO DE 
FOMENTO 

1.1.11 
Balcão: 
Locação de balcões em alumínio medindo 
2mx1m. 

Diária  50 
 R$                   

100,00  
 R$                

5.000,00  

TERMO DE 
FOMENTO 

1.1.12 
Conjunto de Mesa e Cadeiras: 
Locação de 200 mesas plásticas 1X1me 400 
cadeiras plásticas 

Diária  300 
 R$                     

15,00  
 R$                

4.500,00  

TERMO DE 
FOMENTO 

Valor Total da Etapa 1.1    R$           172.089,60   

Etapa 1.2 - Cenografia   

1.2.1 

BACKDROP Q30: Locação de estrutura Q30 
para colocação de 2 banners para sinalização 
do evento. 2 estruturas 5x3, incluído 
montagem e desmontagem da estrutura 

Metro 30 
 R$                     

48,65  
 R$                

1.459,50  

TERMO DE 
FOMENTO 

1.2.2 

BANNERS: Confecção de 2 banners em vinil 
impresso com ilhós, 2 Banner de tamanho 
4,95 larguras x 2,95 alturas. 
Incluso montagem e desmontagem, 
totalizando 2 banners 

Metro 29,2 
 R$                     

55,00  
 R$                

1.606,00  

TERMO DE 
FOMENTO 

1.2.3 

PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO: pulseira de 
papel tipo papel “fotográfico”, para 
credenciamento, convidados, produtores, 
staffs, área técnica e autoridades, em cores 
variadas para sinalização de acesso.  

Unidade     5000 
 R$                       

1,32  
 R$                

6.600,00  

TERMO DE 
FOMENTO 

Valor Total da Etapa 1.2    R$             9.665,50   

Etapa 1.3 - Prestação de Serviço  

1.3.1 

CARREGADORES/MONTADORES: pessoas 
que prestarão serviço de 
carregador/montador. Diária de 8 horas. 
sendo 17 diárias, totalizando 10 pessoas por 
dia. 

Diária  60 
 R$                   

122,00  
 R$                

7.320,00  

TERMO DE 
FOMENTO 
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1.3.3 

SEGURANÇA DESARMADA: seguranças que 
prestarão serviços nos dias de montagem, no 
período diurno e noturno e no período de 
realização do evento. Os seguranças devem 
se apresentar duas horas antes do início do 
evento e serão responsáveis pelo controle 
de acessos, revista do público, orientação e 
segurança geral do público presente. Diária 
de  8 horas. 

Diária  80 
 R$                   

200,00  
 R$             16.000,00  

TERMO DE 
FOMENTO 

1.3.6 

MESTRES DE CERIMÔNIA: Profissionais 
responsáveis pela apresentação e animação 
de todo evento. Referente ao Mestre de 
Cerimônia, sendo o anfitrião do público 
presente. O MC faz em conjunto com as 
informações repassadas, a apresentação das 
características  Diária de 8 horas. 

Diária  5 
 R$               

1.434,50  
 R$                

7.172,50  

TERMO DE 
FOMENTO 

1.3.7 

Brigadistas: Brigadistas que devem chegar 
junto com a equipe de segurança, sendo 
responsáveis pela prevenção e combate a 
incêndios e processos de evacuação do 
evento e prestação de primeiros socorros, 
caso necessário. Diária de 8 horas. 

Diária  16 
 R$                   

160,00  
 R$                

2.560,00  

TERMO DE 
FOMENTO 

1.3.8 

Fotógrafos: 
Contratação de 3 fotógrafos com experiência 
em cobertura fotográfica de eventos 
esportivos de futevôlei. Deverá possuir 
equipamentos de qualidade e entregar as 
fotos em resolução HD. Diária de 8 horas. 

Diária  12 
 R$                   

367,00  
 R$                

4.404,00  

TERMO DE 
FOMENTO 

1.3.9 

EQUIPE DE LIMPEZA: 15 Pessoas que serão 
responsáveis pela limpeza , área vip, 
banheiros e demais áreas necessárias com 
todo material de consumo necessário (rodos, 
pano de chão, detergente, desinfetante, 
papel toalha, papel higiênico, material esse 
para os 8 dias de evento). Diária de 8 horas. 

Diária  40 
 R$                   

141,16  
 R$                

5.646,40  

TERMO DE 
FOMENTO 

Valor Total da Etapa 1.3    R$             43.102,90   

Etapa 1.4 - Recursos Humanos   

1.4.1 

PRODUÇÃO: 2 produtores com capacidade 
técnica em eventos esportivos responsável 
por toda a montagem e desmontagem do 
evento. Divisão das funções feita por 
setores, da seguinte forma: produtor geral 
do evento e produtor de ativação atuando 
no período de 8h. 

Diária  Diária  7  R$                   366,67  

TERMO DE 
FOMENTO 

1.4.5 

ASSISTENTE DE PRODUÇÃO: 10 assistentes 
por 5 dias com capacidade técnica em 
eventos esportivos responsável por atender 
todas as demandas necessárias a pedido do 
produtor durante toda a montagem e 
desmontagem do evento. Divisão das 
funções feita por setores, da seguinte forma: 
produtor geral do evento e produtor de 
ativação atuando no período de 8h. 

Diária  Diária  20  R$                   218,49  

TERMO DE 
FOMENTO 
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1.4.6 

ASSESSORIA DE IMPRENSA  
Profissional responsável por divulgar o 
evento em todos os meios de comunicação, 
elaborando relatório e clipping após o 
evento. Intermediar junto às emissoras, 
divulgação de chamadas e transmissão. 
Diária de 8h. 

Diária  Diária  10  R$                   577,17  

TERMO DE 
FOMENTO 

Valor Total da Etapa 1.4    R$             12.708,19   

-  

1.5.1 

1 AMBULÂNCIA DE REMOÇÃO:  
Veículo destinado ao transporte de 
pacientes que não apresentam risco de vida 
e são utilizados para remoção simples e de 
caráter eletivo.  
Obrigatoriamente deverá dispor:   
Sinalizador ótico e acústico, Maca com 
rodas, Suporte para soro, Oxigênio medicinal 
Motorista e um técnico de enfermagem 
Diária de 8 horas. 

Diária  4 
 R$                   

547,05  
 R$                

2.188,20  

TERMO DE 
FOMENTO 

1.5.2 

1 AMBULÂNCIA UTI: Ambulância UTI móvel – 
ambulância equipada de acordo com as 
normas da vigilância sanitária, contendo 
maca retrátil, cinto de segurança, cilindro de 
oxigênio com válvulas, bomba de infusão, 
monitor cardíaco, respirador, material para 
intubação (adulto e infantil), desfibrilador 
(cardioversor), umidificador, nebulizador, 
oxímetro, prancha longa, colar cervical, talas 
de imobilização, cadeira de rodas, 
laringoscópio. Os serviços devem 
compreender a Assistência de Pronto 
Socorro Móvel de Emergências e Urgências 
Médicas aos participantes, e eventuais 
deslocamentos até um centro hospitalar. 
 • Maleta de medicamentos uso oral e 
injetável. 
 • Kits para imobilização provisória 
 • Kits Queimadura 
 • Equipe: 01 médicos, 01 (um) técnico de 
enfermagem e 01 (um) motorista/socorrista. 
Diária de 8h 

Diária  4 
 R$               

2.500,00  
 R$             10.000,00  

TERMO DE 
FOMENTO 

Valor Total da Etapa 1.5    R$             12.188,20   

TOTAL GERAL    R$           249.754,39   

 

5.3 Previsão de Receitas 

 

PREVISÃO DE RECEITAS 

QTD. Nome Receitas 

1 Emenda Parlamentar do Deputado Rafael Prudente 
R$ 250.000,00 (duzentos e 

cinquenta mil reais) 

3 Itens complementares etapa 1.8 – planilha global R$ 370.636,00 
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Total R$ 620.390,78 

  

  

ITEM UNIDADE DE MEDIDA 

Inserção das logomarcas da SETUR e do GDF nas peças 

gráficas e digitais geradas pelo projeto 
unidade 

Postagens sobre a SETUR nas redes sociais do projeto 

ao longo da sua realização. 

 

unidade 

Utilizaremos @setur e #seturdf em todos os posts alusivos 

ao projeto, bem como em outras hashtags e ativações 

eventualmente indicadas pela SETUR 

 

unidade 

Veicularemos no evento e nas divulgações do evento 

vídeos promocionais do destino Brasília, conforme 

material indicado pela própria SETUR 

unidade 

Disponibilização de espaço exclusivo para ações de 

divulgação da SETUR durante os 4 dias de evento, 

composto por: tenda 5X5m, testeira, ponto de energia e 

balcão de alumínio 

 

Diária 

Sessão de 2 tendas 5X5m de uso exclusivo para venda e 

promoção de artesanatos 

 

Diária 

Disponibilização para o espaço da SETUR e para os 

espaços dos artesãos de 30m de pranchão e de 20 

cadeiras plásticas 

Diária 

Disponibilizaremos no espaço “cidade caipira”, cenografia 

(foto point) de aproximadamente 3X3metros de arte em 

réplica da Igrejinha da 307/308sul, um dos pontos turísticos 

mais icônicos e visitados da cidade: projeto de Oscar 

Niemeyer com azulejos de Athos Bulcão 

Serviço 

Custearemos a distribuição de todos os alimentos 

arrecadados no evento 
Quilos 
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Os artistas participantes realizarão postagens em suas 

redes sociais sobre Brasília, em material a ser indicado ou 

aprovado pela SETUR 

Unidade 

Disponibilizaremos espaço no palco principal para que, 

entre as atividades artísticas, pessoa indicada pela SETUR 

interaja com o público para apresentar histórias e 

curiosidades sobre os pontos turísticos de Brasília; 

 

Diária  

 

6. DECLARAÇÕES 

6.1 Declaração Unificada 

 DECLARAÇÃO UNIFICADA 

Eu, Marlen Núbia Machado Teixeira, inscrita no RG sob o nº 0412248720109 e CPF nº 889.819.322-04, na 

qualidade de presidente do Instituto de Políticas Públicas Brasil Digital, CNPJ: 05.295.446/0001-04, declaro, para 

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

  

1. (X) A referida entidade e seus dirigentes não incorrem em qualquer das vedações previstas no artigo 39 

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

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

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

declarar ocorrências posteriores; 

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

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

como não está inadimplente com a União, inclusive no que tange às contribuições dos empregados para a 

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

anteriormente recebidos da Administração Pública por meio de convênios, acordos, ajustes, subvenções sociais, 

contribuições, auxílios e similares; 

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

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

dos Municípios, por serviço de consultoria ou assistência técnica, atendendo rigorosamente o disposto no art. 8º, 

II da Instrução Normativa nº 1/2005; 

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

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

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

férias ou não; 

7. (X) A referida entidade não se encontra em mora nem em débito junto a qualquer órgão ou entidade da 

Administração Pública do Distrito Federal, conforme inciso VIII do art. 2º da Instrução Normativa nº 1/2005; 

8. (X) A referida entidade atende rigorosamente às determinações previstas no inciso XXVIII, do art. 7º da 

Constituição Federal; 
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9. (X) A referida entidade atende rigorosamente à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 

menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, 

a partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, 

conforme previsão do art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93. 

10. (X) A referida entidade não possui parentes servidores públicos vinculados à Secretaria do Esporte, 

Turismo e Lazer do Distrito Federal, sejam eles cônjuges, companheiro, parentes em linha reta, colateral ou por 

afinidade até o 2º grau; 

11. (X) A referida entidade e os seus dirigentes estão cientes da Lei Federal n° 6.496/1977, que institui a 

“Anotação de Responsabilidade Técnica - ART”; da Resolução do CONFEA nº 1.025, de 30 de outubro de 

2009, que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional fixando os 

procedimentos necessários ao registro, baixa, cancelamento e anulação da Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART, ao registro do atestado emitido por pessoa física e jurídica contratante e à emissão da Certidão 

de Acervo Técnico – CAT; e da Lei Distrital nº 5.281/2013, que dispõe sobre o licenciamento para a realização 

de eventos. Diante disto, DECLARO que, atenderemos as legislações vigentes e observaremos às disposições 

do Código de Edificações do Distrito Federal.  

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

à                                                               

  

Brasília, 17 de agosto de 2022. 

 

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 eles são de competência das empresas contratadas e detentoras da execução do projeto em 

análise. 

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

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

de encargo. 

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

esclarecemos: 

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

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

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

e tributos sociais e trabalhistas. 

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

rescisório e trabalhista a ser pago no final do projeto. 
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 Atenciosamente, 

Brasília, 17 de agosto de 2022. 

  

Instituto de Políticas Públicas Brasil Digital 

CPF: 889.819.322-04 

 

 

 

 

 6.3. DECLARAÇÃO 

Na qualidade de Presidente da OSC, declaramos, para fins de provação junto à Secretaria de Estado 

de Turismo do Distrito Federal, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em 

mora ou situação de inadimplência com o Tesouro do Distrito Federal ou qualquer órgão ou entidade 

da administração pública do Distrito Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de 

dotações consignadas nos orçamentos do Distrito Federal, na forma deste Plano de Trabalho. 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 

  

 

 

Brasília, 17 de agosto de 2022. 

  

  

 

 

  

 

7. APROVAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO/SECRETÁRIO ADJUNTO  

Aprovo o presente Plano de Trabalho  

Brasília-DF, _____/_____/2022. 

_______________________________ 

   ASSINATURA 
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