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DADOS DO PROJETO

Título do Projeto: CUFA EMPREENDA – TURISMO E EMPREGABILIDADE

Período de Execução: setembro a dezembro/2022 Início: 24/09/2022 Término: 30/12/2022

Enquadramento: Diagnóstico (   )    Estruturação de Destino (   )  Qualificação/Sensibilização ( x )
Promoção e/ou Apoio Comercialização ( ) Artesanato ( ) Tecnologia Turística ( ) Pesquisa relacionada ao
Turismo (   )
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Valor total do projeto: R$ 299.955,66 (duzentos e noventa e nove mil e novecentos e cinquenta e cinco reais e
sessenta e seis centavos)

Previsão de Atendimento: setembro a dezembro  de 2022

Previsão de público:  180 pessoas diretamente e 900 pessoas indiretamente

HISTÓRICO DO PROPONENTE

A Associação CRESCE-DF é uma associação de natureza privada que busca dar foco à cultura, à prática
esportiva, à educação e cidadania. Vocacionada para sensibilizar a sociedade quanto à importância da relação
interpessoal consolidadora, por meio de projetos interativos culturais, esportivos que envolve o lazer e
entretenimentos visando o desenvolvimento do um indivíduo no meio social, profissional e educacional,
consolidando e erguendo cidadãos, através de ações socioeducativas e projetos ousados que sempre busca
atender demandas explicitamente gritantes. O diretor e fundador da Associação Cresce – DF é o Tecnólogo em
Gestão Desportiva e Lazer, o sr. Eduardo Nascimento Campos; CRA-DF Nº 03-03270.

Projetos Desenvolvidos:

FESTA DAS TRIBOS (2005 – 2014) – A primeira edição da Festa das Tribos, foi em 2005 na cidade de
Samambaia Sul. Na ocasião, sem recursos e patrocinadores, realizamos a Festa como muitas dificuldades
financeira, mas por se tratar um evento cultural bem organizado, que envolve música, teatro, danças e diversos
tipos de atrações artísticas além de ter um público livre, a cidade abraçou o evento e comerciantes interagiram e
a Festa das Tribos foi um sucesso, conseguindo por iniciativa privada toda estrutura e bandas musicais. Em
2006, no dia 23 de novembro, fundamos a Associação Cresce – DF e três anos após, respeitando critérios do
Estado, fizemos nossa primeira parceria com o Governos Federal junto ao MINC – Ministério da Cultura, na
plataforma SICONV- Sistema de Convênio, por meio de emenda parlamentar, na ocasião o suplente Augusto
Carvalho. Segue abaixo os anos em que tivemos a participação do GDF.

● Festa das Tribos 2009 MINC Ministério da Cultura.
● Festa das Tribos 2012 SECULT Secretaria de Cultura.
● Festa das Tribos 2014 SECULT Secretaria de Cultura.
● Festa das Tribos 2015 RA XIII Região Administrativa de Samambaia.
● Fagama 2019 Secretaria de Cultura
● Planaltina de mãos dadas 2021 – Setur
● 6ª Feira da Goiaba de Brazlândia 2021 – Setur
● 5º Top Cufa 2021 – Setur
● 1ª Feira da Uva do DF – Setur
● 1ª Feira de Artesanato e Cultura do Gama – FEARTEGAMA - Secec
● Taça das Favelas 2021 – Secretaria de Esportes
● O Grande Encontro – Live 2021 – Secec
● LIIBRA 2021 – Liga Internacional de Basquete de rua – Secretaria de Esportes
● Educação e Cultura 2022 - Ministério do Turismo.
● Mulheres Criativas 2022 -
● 7ª Edição da Feira da Goiaba de Brazlândia - Secretaria de Turismo
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DESCRIÇÃO DO PROJETO

Capacitar a população de cidades satélites, em busca de empregos e inserção no mercado de trabalho, com a
oferta de 6 (seis) Cursos nas áreas de prestação de serviços ligados ao turismo: garçom, atendente, copeiro,
produção de eventos, relações trabalhistas e logística, cada curso terá carga horária de 12 (doze) horas aulas,
totalizando 72 (setenta e duas) horas/aulas. Visando impactar diretamente o setor de turismo de Brasília. Ao final
dos cursos haverá cerimônia de entrega de certificados aos alunos e direcionamento ao mercado de trabalho.

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
O Cufa Empreenda - Turismo e Empregabilidade tem como primícia fortalecer o desenvolvimento econômico do
Turismo do Distrito Federal, uma vez que o mesmo encontra-se dentro do eixo de Desenvolvimento Econômico
de acordo com o Planejamento Estratégico do Distrito Federal 2019-2060 que prever “Criar condições para
diversificação da matriz econômica do Distrito Federal, explorando o potencial das áreas de turismo, de
empreendedorismo, de economia criativa e de ciência, tecnologia e inovação”, assim o projeto impulsiona a
qualidade de prestação de serviços do segmento que mais fortalece a retomada da economia de Brasília e do
Brasil.

O Projeto visa nortear a concepção de qualificação entendida como construção social, de maneira a fazer um
contraponto àquelas baseadas na aquisição de conhecimento, como processo estritamente individual e apenas
como derivação das exigências dos postos de trabalho. Está associada a uma visão educativa, um direito de
cidadania, que contribua para a democratização das relações de trabalho e para imprimir um caráter social e
participativo ao modelo de desenvolvimento.

O papel do Estado nesse processo é o de desenvolver política pública de qualificação que também seja uma
política de trabalho e renda e uma política educacional, essa política de qualificação ocupa um lugar de
interseção, ligando ações do Turismo, do Trabalho e da Educação. O Estado é responsável pela criação de
políticas públicas como resposta às demandas que emergem da sociedade, com o intuito de amenizar as
desigualdades sociais e possibilitar oportunidades para todos. As políticas educacionais e de qualificação
profissional fazem parte do conjunto dessas políticas públicas que visam a uma maior qualidade de vida para a
sociedade, uma vez que a educação consiste em ferramentas capazes de elevar a autoestima do cidadão e
proporcionar a sua autonomia como ser social. De fato, a formação integra os cidadãos ao mundo do trabalho e
os conduz a uma vida digna, com direitos assegurados.

JUSTIFICATIVA DO PROJETO
Visando a empregabilidade, empoderamento e dignidade de moradores de cidades satélites, o projeto CUFA

EMPREENDA - Turismo e Empregabilidade almeja atendimento de até 180 pessoas com capacitações e
direcionamento para o mercado de trabalho em áreas de prestação de serviços que corroboram para o turismo
no Distrito Federal, capacitando pessoas para empregabilidade imediata a partir de contato com parceiros.

Segundo a Companhia de Planejamento do DF (CODEPLAN), em maio de 2020 houve um pico de
desemprego, com cálculo em 21,6%. Com esse projeto almejamos além de capacitar moradores das cidades
satélites, encaminhá-los ao mercado de trabalho em parceria com duas associações que buscam objetivos em
parceria com a Associação CRESCE, são elas: CUFA DF, ABRASEL, SINDOBAR.

Pessoas que residem nas cidades satélites possuem menos oportunidade para se capacitarem e serem
inseridos no mercado de trabalho, a Associação Cresce em parceria com a Cufa DF deseja contribuir para a
mudança deste cenário corroborando com a empregabilidade de pessoas em situação de vulnerabilidade, e

QS 304 CONJUNTO 3 LOTE 01
BRASÍLIA (DF) – CEP: 72.306-503 – CNPJ: 08.466.173/0001-01
E-MAIL: associacrescedf @gmail.com – Tels.: (61) 9967-4458



consequentemente contribuindo para o crescimento econômico do Distrito Federal, assim como com as
empresas parceiras, que farão contratações desses indivíduos.

O momento que o país e o DF passam por uma retomada da economia, e a necessidade de qualificação dos
profissionais do setor, o projeto vem de encontro com que o Plano Nacional de Qualificação do Turismo prever,
quanto às oportunidades de empregos e necessidade de qualificação, texto a saber:

“O cenário estabelecido pelo setor de turismo brasileiro apresenta inúmeras
oportunidades de melhorias a partir da valorização dos trabalhadores e da necessidade
de qualificação de novos profissionais. Contudo, para o sucesso destes, a formação
profissional torna-se prioridade, uma vez que jovens e adultos com formação técnica e
com capacidade de se identificarem como sujeitos sociais responsáveis pelo sucesso de
seu destino promoveram o aumento da competitividade não apenas entre os
empreendimentos locais”.

Mais ainda, o projeto atende o que prevê as Leis de Políticas Públicas do Turismo, tanto Federal quanto distrital,
quanto à qualificação de pessoas para prestação de serviços para o segmento.

A Lei 11.771 de 17 de setembro de 2008, prevê em seu art. 5º a qualificação profissional para o segmento
turístico, texto a saber:

Art. 5o A Política Nacional de Turismo tem por objetivos:
I - democratizar e propiciar o acesso ao turismo no País a todos os
segmentos populacionais, contribuindo para a elevação do bem-estar geral;
II - reduzir as disparidades sociais e econômicas de ordem regional,
promovendo a inclusão social pelo crescimento da oferta de trabalho e
melhor distribuição de renda;
V - propiciar o suporte a programas estratégicos de captação e apoio à
realização de feiras e exposições de negócios, viagens de incentivo,
congressos e eventos nacionais e internacionais;
VII - criar e implantar empreendimentos destinados às atividades de
expressão cultural, de animação turística, entretenimento e lazer e de outros
atrativos com capacidade de retenção e prolongamento do tempo de
permanência dos turistas nas localidades;
IX - preservar a identidade cultural das comunidades e populações
tradicionais eventualmente afetadas pela atividade turística;
XIV - aumentar e diversificar linhas de financiamentos para
empreendimentos turísticos e para o desenvolvimento das pequenas e
microempresas do setor pelos bancos e agências de desenvolvimento
oficiais;
XVI - promover a integração do setor privado como agente complementar de
financiamento em infraestrutura e serviços públicos necessários ao
desenvolvimento turístico;
XVII - propiciar a competitividade do setor por meio da melhoria da
qualidade, eficiência e segurança na prestação dos serviços, da busca da
originalidade e do aumento da produtividade dos agentes públicos e
empreendedores turísticos privados;
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XVIII - estabelecer padrões e normas de qualidade, eficiência e segurança
na prestação de serviços por parte dos operadores, empreendimentos e
equipamentos turísticos;
XIX - promover a formação, o aperfeiçoamento, a qualificação e a
capacitação de recursos humanos para a área do turismo, bem como a
implementação de políticas que viabilizem a colocação profissional no
mercado de trabalho;

Bem como atende a Lei Distrital 4.883 de 11 de julho de 2012, no seu art 4º, texto a saber:

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:
a) desenvolver o turismo por meio de um planejamento estratégico e
participativo, envolvendo o setor produtivo do turismo nas discussões em torno
dos projetos turísticos prioritários;
b) integrar o turismo, bem como suas atividades características e relacionadas,
com as demais políticas setoriais;
c) disseminar o turismo como atividade que contribui para o desenvolvimento
socioeconômico e sociocultural, a conservação ambiental, a valorização cultural,
a qualidade de vida e o uso racional dos recursos naturais;
d) incentivar e viabilizar investimentos e financiamentos para o setor turístico, de
modo a propiciar desenvolvimento para o Distrito Federal;
e) fomentar a realização de estudos e pesquisas socioeconômicas que orientem
o desenvolvimento do setor turístico e dos setores a ele relacionados;
f) apoiar e incentivar o fortalecimento das entidades sem fins lucrativos
representativas do turismo no Distrito Federal;
II – na área estratégica de desenvolvimento de produtos e serviços:
a) desenvolver e ampliar a oferta turística, visando à sua identificação,
estruturação e diversificação;
b) dinamizar a oferta turística disponibilizada pelo Poder Público e pela iniciativa
privada, visando a uma maior competitividade nos mercados prioritários;
c) fomentar a qualificação dos equipamentos e atrativos turísticos, por meio de
ações que visem à normatização do setor turístico, à certificação de produtos
e serviços, à educação para o turismo e à qualificação profissional;

CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA

O pico de desemprego, segundo a Companhia de Planejamento do DF (CODEPLAN), aconteceu em maio de
2020, com cálculo em 21,6%, e para além deste fator, historicamente moradores das regiões administrativas
periféricas não possuem as mesmas chances de capacitações e modos de serem inseridos no mercado de
trabalho que aqueles que moram próximas aos centros urbanos, por isso o projeto CUFA EMPREENDA -
Turismo e Empregabilidade tenta por meio de 6 cursos de capacitação e direcionamento para áreas de
prestação de serviços que corroboram para o turismo no Distrito Federal.
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QUALIFICAÇÃO DO TURISMO DO DF – Contemplando no mínimo 6 cidades do DF, o projeto Cufa Empreenda
- Turismo e Empregabilidade, coloca em sua proposta a formação e capacitação para profissionais prestadores
de serviço conectados diretamente com o turismo local. São cursos de: garçom, atendente, copeiro, produção de
eventos, relações trabalhistas e logística. Esses profissionais estarão formados e capacitados para trabalhar em
qualquer estabelecimento comercial e poderão ser contratados no período do último trimestre do ano, período
em que existe um aumento de contratação desses profissionais.

MEDIDAS DE SEGURANÇA SOBRE A COVID 19
- Todas as áreas funcionais deverão apresentar carteira de vacinação completa.
- Controlar e distribuir os insumos necessários tais como: álcool 70°, para mitigar os possíveis focos de

contaminação;
-         Utilização de máscara para proteção de todos.

ORIGEM DO ORÇAMENTO PARA A DESPESA

Emenda Parlamentar Distrital da Deputada Distrital Julia Lucy.

OBJETIVO GERAL

● Promover 6 cursos de capacitação profissional de maneira gratuita.

● Realizar evento final para entrega de certificados e resultados de cada curso.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Ofertar Curso de formação em garçom;
- Ofertar Curso de formação em atendente;
- Ofertar Curso de formação de copeiro;
- Ofertar Curso de formação em produção de eventos;
- Ofertar Curso de formação em logística;
- Ofertar Curso de formação em relações trabalhistas;
- Atender indiretamente 2.800 pessoas no projeto;
- Contribuir para o desenvolvimento econômico do Distrito Federal;
- Empoderar pessoas em situação de vulnerabilidade;
- Realizar contratações formais em parcerias com sindicatos da cidade;
- Divulgar ao público das cidades: Ceilândia; Recanto das Emas; Samambaia; Santa Maria; São

Sebastião; Taguatinga e Brazlândia, oportunidade de capacitação e inserção no mercado de trabalho.

METAS QUANTITATIVAS

- Inscrever até 900 pessoas para seleção de capacitação;
- Capacitar até 180 pessoas nos 6 cursos, sendo 30 pessoas por curso;
- Realizar 6 cursos de capacitação;
- Realizar 1 cerimónias de entrega de certificado;
- Realizar 6 pesquisas de satisfação nos cursos, sendo 1 pesquisa para cada curso.
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METAS QUALITATIVAS

- Capacitar pessoas das Regiões Administrativas do DF para o mercado de trabalho ligados ao Turismos;
- Qualificar a mão de obra dos segmentos do TRADE Turístico;
- Gerar oportunidade de empregos aos participantes dos Cursos.

INDICADORES DE MONITORAMENTO

Metas Indicadores de
Monitoramento

Parâmetro(s) para aferição de
cumprimento

Inscrever até 900 pessoas
para seleção de capacitação - Ficha de inscrição - Relatório de inscritos

Capacitar até 180 pessoas
nos 6 cursos, sendo 30
pessoas por curso;

- Relação de pessoas inscritas
- Ficha de inscrição
- Registro fotográfico das aulas;

Realizar 6 cursos de
capacitação - Relação de Pessoas inscritas - lista de presença

Realizar 1 cerimónia de
entrega de certificado; - Relação de Pessoas inscritas - lista de presença

- Registro fotográfico

Realizar 6 pesquisas de
satisfação nos cursos,
sendo 1 pesquisa para cada
curso.

- Formulário - Relatório compilado

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

META 1
● Reunião geral de produção;
● Divulgação das vagas para disputas dos cursos;
● Inscrição para alunos da periferia;
● Contratação de serviços e fornecedores;
● Visita Técnica no local para realização das aulas;
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META 2
● Divulgação do projeto;
● Realização da atividade de abertura do projeto;
● Realização das aulas;

META 3

● Realização de evento/ celebração para entrega dos certificados;

META 4

● Organização do material de registro das aulas e do evento para prestação de contas.
● Finalização dos relatórios de execução;
● Avaliação dos resultados alcançados com a execução do projeto;

RESULTADOS ESPERADOS

- Capacitar até 180 inscritos(as) para os 6 cursos, sendo 30 alunos em cada turma.
- Fortalecer a imagem do turismo no Distrito Federal, enquanto polo de diversidade e atratividade para o

turismo de negócios e de lazer;
- Desenvolver à capacitação de profissionais nas áreas de eventos, turismo e empreendedorismo e por

meio de cursos;
- Despertar novos profissionais, no segmento Turístico;
- Buscar parcerias com os sindicatos, para gerar empregos para os alunos.

PROGRAMAÇÃO DETALHADA DO PROJETO

PROGRAMAÇÃO DATA

Contratação de equipe de gestão, comunicação e professores;
Definição de local para as atividades e parceiros.

setembro/2022

Divulgação das ações e abertura de inscrições;
setembro /2022

Contato com inscritos e confecção de camisetas e material de apoio
aos alunos.

setembro/2022

Realização dos cursos formativos; Acompanhamento de
rendimentos, resultados e feedbacks dos participantes;

setembro /2022 e outubro
/2022

Registro dos feedbacks dos alunos e professores sobre o projeto e
divulgação nas redes sociais da instituição.

setembro e outubro /2022

Entrevistas e treinamentos nas empresas parceiras para
contratações.

novembro /2022
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Divulgação de vídeo documentário sobre as ações/ resultados do
projeto em evento final.

novembro /2022

Prestação de contas final do projeto
dezembro/2022

CONTRAPARTIDAS

● Inserir a Logomarca SETUR em todas nas peças e vídeos como apoio, físicas e digitais;
● Fazer posts da SETUR nas redes sociais do projeto – Instagram ao longo da realização do projeto;
● Utilizar a #seturdf e @seturdf em todos os posts alusivos ao projeto.
● Cadastro do público, com dados de contato
● Disponibilizar o mailing das pessoas envolvidas em todas as ações.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Cronograma de Execução

Meta Descrição Valor Duração

Início Término

Meta 1

- Contratação e Reunião geral de produção;
- Divulgação das vagas para disputas dos

cursos;
- Inscrição para alunos da periferia;
- Contratação de serviços e fornecedores;
- Visita Técnica no local para realização das

aulas;

R$ 111.192,20 24/09/2022 30/12/2022

Meta 2
- Divulgação do projeto;
- Realização da atividade de abertura do projeto;
- Realização das aulas;

R$ 101.585,69 24/09/2022 30/12/2022

Meta 3 - Realização de evento/ celebração para entrega
dos certificados R$ 26.076,59 24/10/2022 30/12/2022

Meta 4

- Organização do material de registro das aulas
e do evento para prestação de contas.

- Finalização dos relatórios de execução;
- Avaliação dos resultados alcançados com a

execução do projeto;

R$ 61.101,18 24/10/2022 30/12/2022
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Cronograma de Desembolso

Meta Especificação Mês Valor

Meta 1

- Contratação e Reunião geral de produção;
- Divulgação das vagas para disputas dos

cursos;
- Inscrição para alunos da periferia;
- Contratação de serviços e fornecedores;
- Visita Técnica no local para realização das

aulas;

24/09/2022 R$ 111.192,20

Meta 2
- Divulgação do projeto;
- Realização da atividade de abertura do projeto;
- Realização das aulas;

24/09/2022 R$ 101.585,69

Meta 3 - Realização de evento/ celebração para entrega
dos certificados 24/10/2022 R$ 26.076,59

Meta 4

- Organização do material de registro das aulas e
do evento para prestação de contas.

- Finalização dos relatórios de execução;
- Avaliação dos resultados alcançados com a

execução do projeto;

24/10/2022 R$ 61.101,18

PRIMEIRA PARCELA (24/09/2022) R$ 212.777,89

SEGUNDA PARCELA (24/10/2022) R$ 87.177,77
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PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS (Plano de Aplicação)

Planilha Global

PLANILHA GLOBAL - CUFA EMPREENDA

Item Descrição
Unidade

de
Medida

Quant
Valor

Unitário
Valor Total

Meta 1 Contratação de RH especializado

1.1
COORDENAÇÃO GERAL - Acompanhamento e supervisão de
todas as atividades do projeto.

Mês 5
R$

4.140,00
R$

20.700,00

1.2

COORDENADOR    PEDAGÓGICO - Responsável    por propor
e assegurar  a  implementação  dos  planos  pedagógicos  das
aulas, alinhando as entregas dos professores com as
expectativas dos alunos e equipe de gestão.

Mês 5
R$

1.353,00
R$

6.765,00

1.3
PRODUÇÃO EXECUTIVA - Elaboração de cronograma executivo
de atividades e organograma de responsabilidades. Obtenção de
licenças e autorizações.

Mês 5
R$

3.960,00
R$

19.800,00

1.4
COORDENAÇÃO     FINANCEIRA - Gerenciamento     da
planilha orçamentária de acordo com o plano de trabalho
previsto.

Mês 5
R$

3.200,00
R$

16.000,00

1.5

COORDENAÇÃO         ADMINISTRATIVA - Monitoramento de
documentação  para  compor  e  comprovar  execução  do  plano
de trabalho, elaboração dos relatórios parciais e final e
prestação de contas.

Mês 5
R$

3.100,00
R$

15.500,00

1.6
SECRETARIA     DE     PRODUÇÃO - Responsável     pelas
práticas administrativas do projeto em todas as etapas do
projeto.

Mês 5
R$

1.200,00
R$

6.000,00

1.7
COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO - Responsável pelas
estratégias de comunicação internas e externas referentes ao
projeto.

Mês 5
R$

2.100,00
R$

10.500,00

1.8

ASSISTENTES DE PRODUÇÃO - Auxiliar e monitorar o protocolo
Covid, contato com os alunos, recepção de professores e alunos
no local das aulas, passar lista de chamada e fazer registro do dia
a dia. (04 profissionais x 5meses /cada = total 20 meses)

mês 20
R$

796,36
R$

15.927,20

Subtotal R$
111.192,20

Meta 2 - Serviços de Comunicação e Divulgação
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2.1

PROFESSOR CURSOS - Contratação de professores para os
cursos: garçom, atendente, copeiro, produção de eventos,
relações trabalhistas e logística (Cada turma tem 20horas /aulas,
totalizando 120 horas/aulas)

Hora/aula 120
R$

190,00
R$

22.800,00

 

ALUGUEL DE PROJETOR PARA AULAS - Material utilizado para
projeção de materiais de apoio para aulas teóricas e práticas nos
cursos de garçom, atendente, copeiro, produção de eventos,
relações trabalhistas e logística.

diária 12
R$

329,00
R$

3.948,00

2.2

ASSESSORIA  DE  IMPRENSA -  As  atividades  incluem o  envio
de pautas  e  press  kits  às  editorias  de  cultura  de  televisão,
redes sociais, rádio, jornais, revistas, sites e blogs.
Acompanhamento de pautas,   marcação   de   entrevistas,
matérias   e   links.   criação, alimentação e acompanhamento da
campanha de divulgação. Clipagem: periódicos, revistas e
internet e mídia espontânea.

Mês 5
R$

1.204,00
R$

6.020,00

2.3
DESIGNER - Criar a identidade visual do projeto e peças gráficas
de divulgação

Mês 5
R$

2.405,75
R$

12.028,75

2.4
WEB DESIGNER - Fazer manutenção, inserção de conteúdos e
vídeos no site do evento.

Mês 4
R$

1.833,33
R$

7.333,32

2.5
BANNERS - Sinalização e divulgação do evento nos locais de
realização.

M² 38
R$

39,99
R$

1.519,62

2.6
SOCIAL MÍDIA - Recurso para aumentar a visibilidade das peças
de divulgação nas redes sociais

Mensal 4
R$

2.500,00
R$

10.000,00

2.7
FOTÓGRAFO - Serviço fotográfico para registro das atividades do
projeto

Diária 25
R$

277,44
R$

6.936,00

2.8
AUDIOVISUAL - Captação imagens e captação de áudio de
partedos cursos  ,  estrutura  contando  com  duas  câmeras  de
captação  de imagem, diretor de VT e edição.

Serviço 5
R$

4.200,00
R$

21.000,00

2.9
EDITOR E DIRETOR DE VÍDEO TEASER - Serviço de criação e
edição de vídeos teaser para divulgação do projeto(Um ou mais
vídeo para cada etapa do projeto)

Serviço 5
R$

2.000,00
R$

10.000,00

Subtotal R$
101.585,69

Meta 3 - Locação de estrutura, serviços de instalações e equipamentos.

3.1
ECOBAGS - Sacola para kit dos modelos e imprensa, contendo
camiseta, álcool em gel, máscaras descartáveis, book
regulamento e protocolo covid

Unidade 250
R$

12,67
R$

3.167,50

3.2 CANETAS - com o nome do projeto Unidade 300
R$

1,05
R$

315,00

3.3
CAMISETAS - Identificação da equipe do projeto, modelos (02
para cada)

Unidade 250
R$

28,90
R$

7.225,00
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3.4
ÁLCOOL EM GEL - Álcool para proteção da equipe, modelos e
artistas durante todo o evento.

Unidade 25
R$

9,25
R$

231,25

3.5
ÁGUA  MINERAL - água  mineral,  copo  de  200  ml -  caixa  com
48 unidades

Caixa 30
R$

22,15
R$

664,50

3.6

SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE - Equipamentos de
sonorização: 06 Caixas Line – Sistema FLY; 02 Caixas acústicas
subgrave , 01 rack amplificação   com   processamento,   01
mesa   de   sonorização behringer X32, 06 monitores de palco,
01 kit de microfones (Evento final de certificação de todos os
alunos)

Diária 2
R$

3.000,00
R$

6.000,00

3.7

ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE -  Locação de 16 refletor
iluminação, descrição: de led, potência de 50w, bivolt, luz
branco frio, fluxo luminoso de 4.000 a 5.000lm, ângulo de luz de
120º, confeccionado em alumínio preto, grau de proteção ip66,
03 quadros de distruibuição e 100 metros de cabo PP e 250
metros de extensão, com serviço e manutenção.

Diária 2
R$

2.786,67
R$

5.573,34

3.9

GERADOR SINGULAR - 250 KVA  Com potência máxima em
regime de trabalho de 250 KVA´s - com combustível, operador e
cabos elétricos para ligação até 50mt do local do evento,
período de funcionamento de no máximo 12h. - Nota: Unidade
de medida (Diária de 12h)

Diária 1
R$

2.900,00
R$

2.900,00

Subtotal R$
26.076,59

Meta 4 - Contratação de Artistas, e Contratação de especializados

4.1 ALIMENTAÇÃO - Para as oficinas (12 diasx32 refeições) Unidade 384
R$

20,00
R$

7.680,00

4.2
KIT LANCHE - (bolo, suco, fruta, sanduiche) - Apoio de
alimentação para equipe durante as aulas (12 dias x 32 kits)

Unidade 384
R$

6,00
R$

2.304,00

4.3
AUXILIAR DE LIMPEZA - Serviço de limpeza geral, com a
conservação  e  higienização  das  áreas  de  circulação  para
evento final

Diária 6
R$

120,00
R$

720,00

4.4

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

Diária 6
R$

175,53
R$

1.053,18

4.5

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.

Diária 14
R$

168,00
R$

2.352,00
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4.6 ARTISTA NACIONAL Cachê 1 R$ 35.000,00
R$

35.000,00

4.7 ARTISTA LOCAL Cachê 2
R$

5.000,00
R$

10.000,00

4.8

MESTRE DE CERIMÔNIA - Contratação  de  profissionais
especializados, sendo (2 Pessoas 1 homem e 1 mulher) para
apresentar as ações do projeto. Cotado 4 diárias pois haverá um
dia de ensaio.

Diária 4
R$

498,00
R$

1.992,00

Subtotal
R$

61.101,18

TOTAL GERAL
R$

299.955,66
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DECLARAÇÕES

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Eu, EDUARDO NASCIMENTO CAMPOS, inscrito no RG sob o nº 809.795/SSP-DF e CPF nº
484.075.181-15, na qualidade de presidente da ASSOCIAÇÃO CRESCE, CNPJ: 08.466.173/0001-01,
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
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Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, ao registro do atestado emitido por pessoa física e
jurídica contratante e à emissão da Certidão de Acervo Técnico – CAT; e da Lei Distrital nº
5.281/2013, que dispõe sobre o licenciamento para a realização de eventos. Diante disto, DECLARO
que, atenderemos as legislações vigentes e observaremos às disposições do Código de Edificações
do Distrito Federal.
(  x ) A referida entidade não apresentará contrapartidas para o presente projeto, pois o valor é inferior
à                                                     
        

Brasília/DF, 23 de junho de 2022

Eduardo Nascimento Campos

Presidente

CRA-DF: Nº 03-03270
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 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, 23 de junho de 2022

Eduardo Nascimento Campos

Presidente

CRA-DF: Nº 03-03270
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Na qualidade de Presidente da OSC, declaramos, para fins de aprovação 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,_____/_____/2022

 

 

Eduardo Nascimento Campos

 

7. APROVAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO (A) / SECRETÁRIO(A)

 Aprovo o presente Plano de Trabalho

 

Brasília-DF,_____/_____/2022.

 

_______________________________

   ASSINATURA
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