
ANEXO I

PLANO DE TRABALHO

Razão Social: INSTITUTO EVA (EMPODERAMENTO, VALORIZAÇÃO E AUTO ESTIMA)

CNPJ: 03.084.577/0001-17

Endereço: Quadra 205 Conjunto 4 LOTE 08 - Sala 204, Recanto das Emas - Brasília DF

Cidade: RECANTO DAS EMAS Bairro: UF: DF CEP: 72610-504

Telefone (DDD): 61 9421-3945 Telefone (DDD):

E-mail da OSC: contato@institutoeva.org Site da OSC: WWW.INSTITUTOEVA.ORG

Representante Legal (Dirigente): Edna Maria Sampaio

Cargo do Representante Legal: Presidente

CPF: 819.054.401-20 RG/Órgão Expedidor: 1599064 SSP DF

Endereço do Representante Legal:

Telefone (DDD): Telefone (DDD): 61 99421-3945

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA

Responsável pelo acompanhamento da parceria: RONALDO DE SOUZA GOMES

Função na parceria: DIRETOR EXECUTIVO / COORDENAÇÃO GERAL

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR: 2559195 SSP DF CPF: 039.324.591-80

Telefone (DDD): Telefone (DDD): 61 99192-2806

Email do Responsável: RONALDOGOMESDF@GMAIL.COM

1.1 DADOS DO PROJETO

Título do Projeto: BRASÍLIA PLUS SIZE

Valor do Projeto: R$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais)

Local de realização:

Período de Execução: (3 MESES) Início: 12/10/2022 Término: 31/12/2022

Enquadramento:   Educacional ( X )  Participativo ( X )     Diagnóstico (   )    Estruturação de Destino (   )

Qualificação/Sensibilização (   )

Promoção e/ou Apoio Comercialização ( X )  Artesanato (   )  Tecnologia Turística (  ) Pesquisa relacionada ao

Turismo (   )

Valor total do projeto R$ (extenso): R$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais)



Previsão de Atendimento: 300

Previsão de Público direto: 600

Previsão de Beneficiários direto e indireto: 900

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

 HISTÓRICO DO PROPONENTE (Experiências na área, parcerias anteriores)

O Instituto EVA (Empoderamento, Valorização e Auto Estima) tem como uma das suas principais
pautas o apoio às mulheres e pessoas em estado de vulnerabilidade das regiões administrativa do
Distrito Federal, com a pandemia provocada pelo COVID-19 muitas pessoas tiveram seus estados
emocionais abalado, com isso, nossa instituição oferece apoio psicológico e jurídico gratuito a todos
aqueles que buscam atendimento na nossa instituição, além de de oferecer apoio a iniciativas que
visam o empoderamento feminino.

HISTÓRICOS DE FOMENTOS ANTERIORES:

1:Seminário De Implantação Do Museu Da Bíblia - Termo De Fomento N.º 101/2019 - Secec

2: Circuito Esportivo Do Recanto Das Emas - Termo De Fomento Nº 39/2019 - Sec. De Esporte E Lazer

3: Mulheres Empreendedora - Termo De Fomento 07/2021 - Setrab

4: Df Ativo - Termo De Fomento Nº 20/2021 - Secretaria De Estado De Esporte E Lazer

5: Miss Plus Model - Termo De Fomento N.º 72/2021 - Secec

6: Mulheres Empreendedoras Recanto Das Emas - Termo De Fomento Xx

7: Hair Brasília - Termo De Fomento Nº 02/2021 - Sde/Df

8: Projeto Empreender Mulher - Recanto Das Emas - Termo De Fomento Nº 919374/2021

9 - Máscara Para Todos - Termo De Fomento 07/2020 - Sejus

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Realização de um desfile de moda plus size durante um fim de semana na cidade de Planaltina - DF com o
tema “Brasília sem preconceito” para o fortalecimento e posicionamento da marca Brasília como uma cidade
que combate o preconceito e a gordofobia, além do desfile será realizado uma Oficina de artesanato aberto a
comunidade como forma de geração de emprego e renda e uma mostra audiovisual presencial através de
Totens no local do evento e no site do projeto com ensaios realizados em pontos turísticos de Brasília
localizados dentro e fora do eixo central como (Praça dos três poderes, Torre de TV, ponte JK, Museu vivo da
Memória Candanga, Nicolândia, Memorial JK, Lago paranoá, Estádio Nacional)

O tempo total produzido em vídeo será de 20 min em full HD divididos entre os pontos de visitação, 100 fotos
em alta resolução e release de cada ponto de forma individualizada.

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Realização de uma feira de exposição de artesanato e moda plus size com desfile e temática “Brasília Sem
Preconceito”



2.2 JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O projeto tem como principal objetivo fomentar o turismo na capital, além de pôr em prática o que é
proposto na lei de política públicas de Turismo no Distrito Federal no que tange os  seguintes itens :

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;
VII – uso sustentável dos atrativos e dos recursos naturais;
VIII – inclusão social, com a ampliação do acesso ao turismo e da geração de emprego e renda
oriundos da atividade turística;
IX – tolerância, respeito e compreensão mútua, promovendo o bem de todos, sem preconceitos de
origem, raça, sexo, cor, idade, orientação sexual e quaisquer outras formas de discriminação;

Dado o exposto acima, o projeto vem como forma de fortalecer o posicionamento de Brasília como uma

cidade livre de preconceitos e acolhedora para todos os povos, além disso o Miss Plus Size também irá

promover a arte inclusiva e fomentar as produções culturais artísticas das pessoas com deficiência,

contemplando em seu quadro de alunas Pessoa(s) com deficiência física ou cognitiva, além de todo material

produzido para a mostra ter acessibilidade através da inserção de Libras e audiodescrição, estando em

conformidade com a Lei Nº 6858 de 27/05/2021 que Dispõe sobre a garantia de acessibilidade dos

deficientes visuais aos projetos culturais patrocinados ou fomentados com verba pública no Distrito Federal.

Durante a realização das oficinas o projeto também irá fomentar a economia criativa pois irá ensinar as

meninas a trabalharem e a explorarem o mercado de modelo Plus Size que apesar da pandemia, o mercado

Plus Size cresceu 10% em 2020, movimentando aproximadamente R$5 bilhões por ano, segundo os dados do

relatório da Associação Brasil Plus Size (ABPS). A falta de personalização de itens de moda é o maior desafio

para esse público, que não consegue encontrar produtos que atendam a seu estilo pessoal com facilidade.

Uma vez que as principais marcas de moda ainda não atendem completamente essas necessidades, muitos

empreendedores estão entrando nesse segmento para atender ao público que busca por mais identidade,

personalidade e variedade de modelos. Sendo assim, além de oferecer produtos com mais variedade de

modelos e tamanhos, as empresas precisam incluir pessoas com diferentes corpos também em todas as suas

formas de comunicação e divulgação dos produtos. Para que as marcas dialoguem e atendam esse público, é

preciso conhecê-lo com mais profundidade, entendendo quais são suas reais necessidades e desejos.

O projeto não faz de maneira alguma apologia nem veneração à obesidade, mas luta veementemente

contra qualquer tipo de preconceito sofrido por mulheres obesas. Esse grupo uniu-se em prol do fim ao

preconceito, pois o sofreram na pele, durante muito tempo, resolveram então dar um basta.



Há onze anos, o Grupo BSB PLUS SIZE promove ações sociais que visam a conscientização da sociedade

sobre esse grave problema de saúde que deve ser encarado e tratado com o maior respeito. Mulheres,

crianças sofrem bullying nas ruas, em meios de transportes, em logradouros públicos. É preciso que isso pare

e que os ofensores sejam devidamente punidos. Os vários tipos de obesidade tem causa psicológica,

hormonal e fisiológica. A obesidade não quer dizer indolência ou preguiça, até mesmo a falta de recursos

financeiros impede uma dieta alimentar adequada. O projeto propõe através de campanhas sociais a

aceitação e valorização da mulher obesa, além de lutar por direitos inerentes à ela por ser portadora de

doença crônica.

O grupo em uma dessas campanhas sugeriu a criação de um polo específico para o tratamento de

obesidade no DF, com profissionais multidisciplinares, para um tratamento global dessas pessoas. Mas a

campanha que obteve o maior êxito nesses três anos foi a do PSIU! DIGA NÃO AO PRECONCEITO. SILENCIE A

GORDOFOBIA! Ela partiu da componente do Grupo e responsável pelas ações sociais do grupo, Ana Paula

Damasceno, que através de uma fotografia, num gesto de pedir silêncio, lançada em uma rede social,

estimulou mais de quatro mil pessoas a enviarem fotos com o mesmo gesto para a nossa página nessa rede

social. A campanha ganhou visibilidade nacional e internacional através de sites e redes sociais após foto feita

por quatro Plus Size, em frente ao Congresso Nacional, Essa campanha contra a GORDOFOBIA, atingiu uma

divulgação além do imaginável. A BSB PLUS SIZE recebeu comunicações de diversos lugares do mundo,

manifestações de apoio de várias partes do Brasil e do mundo com muitas adesões ao movimento.

Pelo período de 2 meses o site receberá campanhas de impulsionamento através das redes sociais a fim de

garantir acesso a diversos públicos dentro e fora de Brasília.

Abaixo segue algumas ponderações a serem consideradas com relação ao projeto:

1. Incentivos do projeto quanto a ações de acessibilidade e sustentabilidade:
O projeto será lançado totalmente online e com legendas (acessível) e sem utilização de material
impresso para divulgação (sustentável )

2. Como o projeto incentiva e fomenta o turismo local, um dos pilares da atual gestão: Desenvolver o
potencial turístico da cidade; Promover o desenvolvimento e a integração das atividades turísticas
visando a melhoria da qualidade de vida da população do Distrito Federal

3. Plataforma utilizada: Site próprio (para que seja utilizado o pixel de rastreio do facebook, permitindo a
criação de anúncios de remarketing]  a live de lançamento será através  de vídeo indexado do youtube.

2.3 CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA

 A temática nos dá a possibilidade de enxergar uma problemática social que atinge grande parte da
população brasileira. O assunto contribui para que haja uma discussão ampla do que é o preconceito, o
feminismo, o empoderamento da mulher com sobrepeso, apresentação da beleza da mulher sem padrões e
fortalecimento da marca Brasília como uma cidade sem preconceitos e acolhedora.

2.4 ORIGEM DO ORÇAMENTO PARA A DESPESA

 Emenda parlamentar.



2.5 OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL:

 Fomentar o Turismo Local

● Fortalecer o posicionamento de Brasília como uma cidade livre de preconceito

● Expandir a produção de conteúdo como fonte de informação

● Fomentar a utilização das novas mídias para fins profissionais e inclusivos.

● fomentar a produção de artesanatos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

● Aumentar a visitação turística nos locais propostos.
● Oferecer opções de visitação turística em Brasília.

● Expor obras de artesanato produzidas localmente

● Realizar 2 dias de evento presencial com a temática “Brasília Sem Preconceito” com desfile

plus size, exposição de artesanato e moda Plus size.

2.6 METAS

2.6.1 METAS QUANTITATIVAS

● Meta 01 - Alcançar mais de 5.000 (mil acessos) no website durante a vigência do fomento.
● Meta 02 - Disponibilizar pelo período de 1 ano a partir do seu lançamento um website com

com pontos de visitação turística em Brasília com modelos plus size.
● Meta 03 - Produzir o total de 20 min de vídeo, dividido pelos pontos de visitação
● Meta 04 - Produzir 100 fotos Expositivas dividido pelos pontos de visitação com seus

respectivos eixos temáticos.
● Meta 05 - Produzir 01 release para cada ponto de visitação
● Meta 06 - Realizar 2 dias de exposição de artesanato e moda plus size finalizando com desfile

2.6.2 METAS QUALITATIVAS

● Meta 07 - Realizar um projeto totalmente acessível a todos sem utilização de material
impresso, buscando meios sustentáveis de produção e divulgação  de mídia.

● Meta 08 - Realizar evento presencial com espaço amplo coberto e de fácil acesso e  com
estacionamento em Planaltina-DF

2.7 INDICADORES DE MONITORAMENTO

Metas Indicadores de
Monitoramento

Parâmetro(s) para aferição de
cumprimento

Meta 01 - Alcançar mais de 5.000
(mil acessos) no website durante a
vigência do fomento.

Número de acesso ao
website

Relatório de acesso oferecido pela
database do site ,  Google Analytics e

relatório do Facebook Ads



Meta 02 - Disponibilizar pelo
período de 1 ano a partir do seu
lançamento um website com com os
pontos de visitação turística em
Brasília e desfile realizado

Período do site no ar
Período de Contrato de hospedagem do

Website

Meta 03 - Produzir o total de 20 min
de vídeo, dividido pelos pontos de
visitação

Vídeos produzidos
Soma total do tempo de todos os vídeos
produzidos e expostos no site em cada

ponto de visitação.

Meta 04 - Produzir 100 fotos
Expositivas dividido pelos pontos de
visitação.

Fotos Produzidas
Soma total de todas as fotos  produzidas

e expostas no site em cada ponto de
visitação.

Meta 05 - Produzir 01 release para
cada ponto de visitação.

Releases produzidos
Soma total de todos os releases

produzidos e expostos no site em cada
ponto de visitação

META 06 - Realizar 2 dias de
exposição de artesanato e moda
plus size finalizando com desfile

fotos e vídeos
produzidos in loco

realização de visita técnica nos dias do
evento e realização de registros em

vídeo e fotografia.

META 07 - Realizar um projeto
totalmente acessível a todos sem
utilização de material impresso,
buscando meios sustentáveis de
produção e divulgação  de mídia.

ausência de produção de
materiais impressos

relatório de produção dos formatos de
mídias

Meta 08 - Realizar evento presencial
com espaço amplo coberto e de fácil
acesso e  com estacionamento em
Planaltina-DF

fotos e vídeos
produzidos in loco

realização de visita técnica nos dias do
evento e realização de registros em

vídeo e fotografia

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

SOBRE A CAPTAÇÃO DE IMAGENS E VÍDEOS PARA EXPOSIÇÃO.

As captações de imagem e vídeo serão realizadas pela equipe técnica de audiovisual com acompanhamento e
supervisão da equipe administrativa. Após o levantamento e as definições dos locais a serem visitados em
conjunto com a Secretaria de Estado do Turismo, iremos realizar a visitação dos pontos turísticos para
realização dos ensaios fotográficos e produção dos vídeos para exposição através de totens digitais durante
toda  a realização da feira e no site do projeto (http://brasiliaplussize.com.br/)

Durante o pré-projeto iremos nos reunir com toda equipe técnica e administrativa para explicar como será a
dinâmica do projeto, pontos a serem explorados, formas de contratação, cargas horárias, agendas e dinâmica
da entrega do material bruto e finalizado. Feito todos os esclarecimentos, será feita uma nova reunião com a
equipe de execução direta e de comunicação para a elaboração do roteiro de cada ponto de visitação, de
acordo com sua peculiaridade e as necessidades das modelos participantes

1. Em cada espaço visitado terá um personagem central nos locais que forem possível será feito tomadas
aéreas com drones com captação de imagem em full HD, captação de fotografias em alta resolução
para exposição e produção de making off.



2. Todo o processo de gravação será postado nas redes sociais do projeto para geração de engajamento
e captação do público alvo conforme cronograma de divulgação.

3. Após finalizado todo o processo de captação de imagem e vídeos, será criado o material de
acessibilidade, pós-produção e revisão de conteúdo para exposição, será preparada as campanhas
convites e anúncios de remarketing para todos aqueles que interagiram com a página, direcionando
para o site onde terá um campo para cadastro caso a pessoa queira ser notificada por email no dia do
lançamento.

4. Após a realização do desfile e da mostra audiovisual , o site contará com a exposição dos materiais
produzidos nos pontos turísticos de Brasília com vídeos apresentativos com duração de até 5 minutos
cada, mínimo de 10 fotos expositivas e release do local, totalizando 20 min em vídeos, 100 fotos
expositivas  e releases.

5. Após o lançamento do website e encerramento das atividades será feito uma pesquisa de satisfação
com participantes do projeto para avaliação do resultado a pesquisa será feita através de formulário
digital e disponibilizado para a secretaria na prestação de contas.

SOBRE AS MODELOS PARTICIPANTES.

As meninas que tiverem interesse em participar do desfile poderão se inscrever no site do projeto
(http://brasiliaplussize.com.br/) obedecendo os seguintes Pré-Requisitos: Acima de 18 Anos, Moradora de
Brasília, Manequim acima de 44, sendo selecionadas no mínimo 35 modelos para participação no desfile.

SOBRE A FEIRA DE ARTESANATO.

Será realizado uma oficina de artesanato nas áreas de arranjos, cestas, buquês, flores artificiais e chocolate
com 40 vagas, sendo estas preenchidas prioritariamente para as modelos que se inscreveram no projeto para
participação do desfile, caso as vagas não sejam preenchidas as vagas remanescentes será aberta a
comunidade, Será destinado a média de 80m² do galpão para exposição de artesanato e da moda plus size
que será distribuída em igual metragem aos profissionais que desejarem participar da feira, sendo as vagas
prioritária destinada as modelos participantes do desfile e das oficinas e as remanescentes aberta à
comunidade mediante pré-inscrição no site.

SOBRE A EQUIPE DE TRABALHO:

Toda equipe de trabalho áudio visual ficará a disposição do projeto por todo período de vigência, pois além
da captação nos locais de visitação, serão produzidos inserções de mídias para redes sociais no decorrer do
projeto além da possibilidade de mudanças repentinas nas agendas de gravação, em vista que boa parte do
conteúdo será gravado em áreas de cerrado e locais abertos e com uma grande quantidade de modelos.

CONTRAPARTIDA:

1. Todo material bruto e finalizado produzido será disponibilizado à Secretaria de Estado de Turismo por
intermédio de hospedagem na nuvem com link de compartilhamento, para que a mesma possa
administrar da forma que achar necessário.

2. Será disponibilizado 50% da estrutura da área de exposição (Aproximadamente 32m² ) Para as artesãs
que já possuem e/ou desenvolvem trabalho em conjunto com a Secretaria de Turismo, ficando a
critério da secretaria a escolha e a seleção das artesãs parceiras, o local será coberto, com mesa e
forro de mesa.

http://brasiliaplussize.com.br/


2.9 RESULTADOS ESPERADOS

Alcançar mais de 5.000 (mil acessos) no website possibilitando maior oportunidade de visitação nos
locais exibidos, fomentando o turismo de Brasília

Produção de 20min em vídeos, 100 fotos em alta resolução e web site expositivo com pontos
turísticos de visitação em Brasília.

realização de 2 dias de feira de artesanato e um um desfile de moda plus size para posicionamento
da marca Brasilia “Livre de preconceito”.

2.10 PROGRAMAÇÃO DETALHADA DO EVENTO

CRONOGRAMA PRODUÇÃO

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO

[ETAPA 01 ] - PRÉ-PRODUÇÃO

- Elaboração de contratos
- Contratação de equipe
- Reuniões com equipe técnica
- Início da criação de material de comunicação
- Preparar autorizações e outros documentos de produção
- Pesquisa e avaliação de locais que contemplem os ideais do projeto
- Elaboração de Estratégia de Abordagem
- Preparar ordens do dia e encaminhar para a equipe de gravação e

fotografia
- Organização de equipamentos a serem utilizados (fotografia, produção,

equipe de som e drones )
- Elaboração de Roteiro de produção

- Pré selecção das modelos participantes.

12/10/2021 15/10/2021

[ETAPA 02 ] - PRODUÇÃO

- Filmagens de cortes que irão para exposição
- Ensaios Fotográficos que irão para exposição
- Montagem dos corte
- Revisão de montagem
- Ajustes de montagem após revisão
- Aplicação de efeitos e coloração
- Inserir créditos e logos
- Produção de material de acessibilidade
- Inserir material de acessibilidade
- Revisão final de créditos, logos.
- Edição de trailler para chamamento do evento
- Assistir com toda a equipe

- inicio das campanhas de impulsionamento

15/10/2021 01/11/2021

- Realização do desfile de posicionamento de marca no
Estacionamento Estacionamento do Funções Múltiplas -
Planaltina - DF

12/11/2021 13/11/2021



[ETAPA 03 ] - Pós-produção

- Início de anúncio de remarketing para quem acessou  o site  solicitando
a colaboração em uma pesquisa de opinião sobre o projeto.

17/12/2021 20/12/2021

- Análise de resultados 20/12/2021 20/12/2021

- Elaboração de relatório para prestação de contas
- Prestação de contas 21/12/2021 31/01/2022

2.11 CROQUI DO EVENTO (se houver)

Estacionamento de Funções Múltiplas - St. Recreativo, PLANALTINA - DF



3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Cronograma de Execução

Metas Fase /
Etapa Descrição Valor

Duração

Início Término

Meta 1
1.1  Recursos Humanos R$ 48.400,00 12/10/2022 31/12/2022

1.2  Serviços R$ 66.528,00 12/10/2022 31/12/2022

Meta 2 2.1  Identificação e Divulgação R$ 5.072,00 12/10/2022 31/12/2022

 

4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Cronograma de Desembolso

Meta Etapa/Fase Especificação Mês

Meta 1
1.1  Recursos Humanos 12 de Outubro

1.2  Serviços 12 de Outubro

Meta 2 2.1  Identificação e Divulgação 12 de Outubro

- O cronograma de Desembolso está solicitado em parcela única em virtude de ser um
evento de curta duração e da necessidade de fazer a reserva de estrutura com máximo de



antecedência possível pois há uma grande demanda em virtude das proximidades das
festas de fim de ano.

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

5.1 Planilha Global

SEGUE COMO ANEXO 01 APÓS TÉRMINO DO PLANO DE TRABALHO

5.3 Previsão de Receitas

Toda receita do projeto é oriunda de emenda parlamentar.

PREVISÃO DE RECEITAS

QTD. Nome Receitas

1  emenda parlamentar R$ 120.000,00

Total R$ 120.000,00

 

6. DECLARAÇÕES

6.1 Declaração Unificada

 

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Eu, Edna Maria Sampaio, inscrito no RG: 1599064 SSP DF e CPF: 819.054.401-20, brasileira, na qualidade de
presidente do INSTITUTO EVA pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ:
03.084.577/0001-17, declaro, para os devidos fins e sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro,
que:

1. (X) A referida entidade e seus dirigentes não incorrem em qualquer das vedações previstas no artigo
39 da Lei nº 13.019/2014, ou no artigo 8º do decreto 32.751 de 4 de fevereiro de 2011;

2. (X) A referida entidade, até a presente data, não possui ações judiciais em trâmite ou transitada em
julgado, para a habilitação do presente processo de Termo de Fomento, estando ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteriores;

3. (X) A referida entidade atende as exigências constantes na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Distrito
Federal, uma vez que arrecada todos os impostos a que se refere o artigo 155 da Constituição Federal, bem
como não está inadimplente com a União, inclusive no que tange às contribuições dos empregados para a
Seguridade Social, contribuições para o PIS/PASEP, contribuições para o FGTS, e com relação a recursos
anteriormente recebidos da Administração Pública por meio de convênios, acordos, ajustes, subvenções
sociais, contribuições, auxílios e similares;

4. (X) A referida entidade não realiza pagamento, a qualquer título, de servidor ou empregado público
integrante do quadro de pessoal da Administração Direta ou Indireta do Distrito Federal, da União, dos



Estados e dos Municípios, por serviço de consultoria ou assistência técnica, atendendo rigorosamente o
disposto no art. 8º, II da Instrução Normativa nº 1/2005;

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

6. (X) A referida entidade não remunera nenhum servidor ou empregado público ativo, inativo e
pensionista (incluindo cargos comissionados, funções de confiança e cargos públicos) independente de
estarem gozando de férias ou não;

7. (X) A referida entidade não se encontra em mora nem em débito junto a qualquer órgão ou entidade
da Administração Pública do Distrito Federal, conforme inciso VIII do art. 2º da Instrução Normativa nº
1/2005;

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

9. (X) A referida entidade atende rigorosamente à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre
a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição
Federal, conforme previsão do art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93.

10. (X) A referida entidade não possui parentes servidores públicos vinculados à Secretaria do Esporte,
Turismo e Lazer do Distrito Federal, sejam eles cônjuges, companheiro, parentes em linha reta, colateral ou
por afinidade até o 2º grau;

11. (X) A referida entidade e os seus dirigentes estão cientes da Lei Federal n° 6.496/1977, que institui a
“Anotação de Responsabilidade Técnica - ART”; da Resolução do CONFEA nº 1.025, de 30 de outubro de
2009, que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional fixando os
procedimentos necessários ao registro, baixa, cancelamento e anulação da Anotação de Responsabilidade
Técnica – ART, ao registro do atestado emitido por pessoa física e jurídica contratante e à emissão da
Certidão de Acervo Técnico – CAT; e da Lei Distrital nº 5.281/2013, que dispõe sobre o licenciamento para a
realização de eventos. Diante disto, DECLARO que, atendemos às legislações vigentes e observamos as
disposições do Código de Edificações do Distrito Federal.

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

 

Brasília, 20 de agosto de 2022
 

____________________________________

Edna Maria Sampaio - 819.054.401-20
Presidente

  

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

 

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS

 



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

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

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,  20 de Setembro de 2022
 

____________________________________

Edna Maria Sampaio - 819.054.401-20
Presidente

  

 

6.3. DECLARAÇÃO

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

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

 
Brasília, 20 de Setembro de 2022

Brasília, 20 de setembro  de 2022
 

____________________________________

Edna Maria Sampaio - 819.054.401-20
Presidente



  

 

7. APROVAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO/SECRETÁRIO ADJUNTO

Aprovo o presente Plano de Trabalho

Brasília, 20 de Setembro de 2022

_______________________________

   ASSINATURA

 



ANEXO 01 - 5.1 PLANILHA GLOBAL

PLANILHA FINANCEIRA

RECURSOS HUMANOS

Nº Material Especificações Quantid
ade

Du
raç
ão

Uni
d

Valor
Unitário Valor Total

Memória de Cálculo do
Quantitativo (justificar o
porquê da quantidade)

REFERÊNCI
A

1 PRODUTOR
EXECUTIVO

Atuar diretamente na execução e
gerenciamento das atividades de controle
orçamentário e financeiro junto a
coordenação geral, contato com
fornecedores, espaços e etc, responsável
pelo acompanhamento das saídas
financeiras, garantindo o cumprimento das
demandas de acordo com o planejamento
de execução e dentro dos prazos
estabelecidos.

1 3 mê
s

R$
3.000,

00

R$
9.000,00

1 produtor
necessário para

desenvolvimento e
acompanhamento de
toda a proposta de

trabalho

"FGV N° 109 +
IPCA (MÃO
DE OBRA) e

Tabela
SINTRACINE -

Telefilmes -
Séries -

Novelas - 2016
- Item

""PRODUTOR
EXECUTIVO""

"

2

COORDENAD
OR

ADMINISTRAT
IVO

Contratação de 01 Profissional com carga
horária de 40 horas semanais - Orienta
todas as equipes para desenvolvimento das
ações referentes ao objeto do projeto
principalmente equipe executiva e de
comunicação da OSC, além de prestar
suporte a produção executiva, Organização
do material recebido para prestação de
contas (Fotos, clipping, textos, declarações,
chamadas); Elabora textos dos relatórios
para prestação de contas do projeto;
Contribui com a elaboração de contratos em
conjunto com o Produtor Executivo,
entrando em contato com toda equipe,
reunindo dados e documentação de todos
os prestadores de serviço.

1 3 mê
s

R$
1.800,

00

R$
5.400,00

1 assistente para
auxiliar na produção
executiva do projeto
fazendo controle das

inscrições,
acompanhamento

dos oficios nos orgão
de segurança

publica e
administração

regional

FGV N° 42 +

IPCA (MÃO DE

OBRA)

3
COORDENAD

OR DE
PRODUÇÃO

Profissional responsável pela elaboração do
planejamento estratégico do projeto para a
implementação e realização de reuniões de
equipe, responsável pela execução do
plano montado junto a Instituição Gestora.

1 3 mê
s

R$
2.000,

00

R$
6.000,00

1 profissional
necessário para

coordenar a
produção de
conteúdo nas

oficinas, nas midias
sociais ficará

responsavel por
avaliar a produçaõ

de conteúdo e
durante o evento

presencial,
acompanhar a

montagem ,
desmontagem da

estrutura em
conjunto com

FGV N° 44 +

IPCA (MÃO DE

OBRA) e Tabela

SINTRACINE -

Telefilmes -

Séries -

Novelas - 2016 -

Item

"COORDENADO

R DE

PRODUÇÃO"



assistente
adminitrativo e

atestar o
cumprimento da

entrega de todos os
itens com os
fornecedores.

4
ASSISTENTE

DE
PRODUÇÃO

Serão 03 profissionais contratados com o
fim de auxiliar diretamente a coordenação e
a produção executiva do projeto. durante a
pré-produção contribui com o recebimento
de inscrições dos participantes,
organizado-as em um banco de dados,
Auxiliam a coordenação a organizar o
evento de mostra que é preparado
enquanto ocorre a execução das gravações,
criando ordens do dia, contactando os
profissionais que compõem a atividade,
imprimindo documentos necessários para
atividade, preparam o espaço, ajudam na
montagem etc; auxilia a coordenação junto
as turmas no espaço das aulas e fora das
aulas, com entrega de documentos
solicitados pelos espaços, mantendo
comunicação com (responsáveis pelos
participantes) via email e whatsapp, e
atividades afins relacionadas a produção do
projeto. Contribuindo com o controle e
elaboração de relatório a partir das
atividades registradas em cada dia e
colabora com outros materiais importantes
para comprovação na prestação de contas,
os profissionais deverá assinar termo de
ciência que as gravações aconteceram
tanto em estúdio quanto em área de trilhas,
cachoeiras e etc.

5 1 mê
s

R$
1.500,

00

R$
7.500,00

3 profissionais sendo
1 de cada

modalidade de
atividade formativa

ou recreativa
necessário para
atendimento a
metodologia do

projeto.

"FGV Nº 22 +
IPCA ( MÃO
DE OBRA) E

Tabela
SINTRACINE -

Telefilmes -
Séries -

Novelas - 2016
- Item

""ASSISTENT
E DE

PRODUÇÃO""
"

5
COORDENAD

OR
EDITORIAL

Contratação de 01 Profissional para ser
produtor(a) responsável pela comunicação
do projeto, acompanhando e organizando
equipe vinculada a área, acompanha em
conjunto com a equipe administrativa os
materiais de divulgação e de comprovações
de realização para prestação de contas.
Avalia e monitora os materiais produzidos
para a internet, incluindo páginas do projeto
nas redes sociais e faz a moderação de
grupos de comunicação entre as equipes de
trabalho, criação e prensagem das
camisetas e demais materiais gráficos.
Mantém sob controle a organização de todo
material de comunicação em contato com
os profissionais da área: videomakers,
fotógrafos, assessoria de imprensa,
Designer e organiza o material de cada
atividade por região e data, periodicamente;
Faz o acompanhamento com check list,
solicitando a equipe de registro, o registro
de todo material listado na planilha do
projeto, para fins de comprovação de
execução; Confere aplicação de marcas em
todos os produtos gerados (cartazes,
camisetas, banner, site), os profissionais
deverá assinar termo de ciência que as

1 1 mê
s

R$
3.000,

00

R$
3.000,00

1 profissional para
criação do website

com sistema de
acessibilidade e

sistema de Ensino a
Distância.

FGV Nº 39 +

IPCA (MÃO DE

OBRA)



gravações aconteceram tanto em estúdio
quanto em área externas

6 DESIGNER
GRAFICO

Elaborar a identidade visual do projeto e
artes de divulgação, utilizando programas
específicos com a finalidade de comunicar
ao público as atividades que serão
desenvolvidas

1 1 mê
s

R$
1.900,

00

R$
1.900,00

1 profissional
responsavel pela

elaboração da
identidade visual das

peças publicitárias
de todo o projeto
necessário para
cumprimento da

proposta do projeto.

FGV nº 50 +

IPCA

(MÃO-DE-OBRA)

7 CINEGRAFIST
A

Captar vídeos das atividades do projeto,
planejando e coordenando a produção
desses conteúdos dando evidência para a
visualização dos materiais de divulgação
com a logo do projeto e empresas, editando
todo o material e gerando registros para
serem usados na divulgação e
comprovação de execução, o profissional
sera contratado de forma mensal em vista
que terá que ficar disponível no decorrer da
semana para captação de imagem das
pré-produção e das mais de 40 modelos de
forma individualizada conforme
disponibilidade de horário de cada uma,
todo material produzido será disponibilizado
durante os 2 dias de evento.

2 2 mê
s

R$
1.581,

00

R$
6.324,00

Necessário 2
cinegrafistas para a
execução das aulas

online do projeto.

FGV-148,2 +

IPCA

(MÃO-DE-OBRA)

E Tabela

SINTRACINE -

Telefilmes -

Séries -

Novelas - 2016 -

Item

"CINEGRAFISTA"

8 FOTÓGRAFO
STILL

Fotografar as atividades do projeto, dando
evidência para a visualização dos materiais
de divulgação com a logo do projeto e
empresas, editando todo o material e
gerando registros para serem usados na
divulgação e comprovação de execução, o
profissional sera contratado de forma
mensal em vista que terá que ficar
disponível no decorrer da semana para
captação de imagem das pré-produção e
das mais de 40 modelos de forma
individualizada conforme disponibilidade de
horário de cada uma, todo material
produzido será disponibilizado durante os 2
dias de evento.

3 2 mê
s

R$
1.400,

00

R$
8.400,00

Necessário 3
fotógrafos para

melhor registro das
atividades durante a

pré produção e
durante os 2 dias de

evento.

FGV nº 71 +

IPCA

(MÃO-DE-OBRA)

9 EDITOR DE
VÍDEO

Profissional responsável pela edição de
todo material em vídeo produzido no
decorrer do projeto, o profissional será
contratado de forma mensal em vista que
terá que ficar disponível no decorrer da
semana para edição das imagens e vídeos
da pré-produção e das mais de 40 modelos
de forma individualizada além de produzir
inserções curtas de vídeos para inserção
das redes sociais do projeto, todo material
produzido será disponibilizado durante os 2
dias de evento.

1 2 mê
s

R$
1.201,

00

R$
2.402,00

necessário 1
profissional para
edição de todo

conteúdo audiovisual
produzido

FGV N°170,06 +

IPCA (MÃO DE

OBRA)

1
0

INTÉRPRETE
DE LIBRAS

Profissional responsável pela interpretação
em Libras de todo material publicitário em
vídeo produzido no decorrer do projeto.

2 1 diá
ria

R$
544,00

R$
1.088,00

02 profissionais
necessário para que
haja acessibilidade

no projeto e nos
conteúdos
produzidos

Tabela

FEBRAPILS -

SEÇÃO 2:

INTERPRETAÇÃO

/TRADUÇÃO

AUDIOVISUAL

Valor Total R$ 51.014,00



Itens de Divulgação

Nº Material Especificaç ões Quantid
a de

Du
raç
ão

Uni
d

Valor
Unitário Valor Total

Memória de Cálculo do
Quantitativo (justificar o
porquê da quantidade)

1
1

LOCAÇÃO DE
TOTEM Com tela de 42 a 50 pol. 4 2

DI
ÁR
IA

R$
250,00

R$
2.000,00

item necessário para
apresentação de

conteúdo durante as
gravações e durante
o evento presencial

o mesmo ficará
mostrados os dados
de transparência e

identidade visual do
projeto no decorrer

de todo o dia,

ORÇAMENTO
S

1
2

IMPULSIONA
MENTO EM

MÍDIAS
SOCIAIS

15 peças subdivididas em Imagem estática,
Gif, Carrossel e vídeos curtos 15 a 30

segundos para stories
1 1 Un

id
R$

996,00
R$

996,00

Valor necessário
para divulgação do
evento através de
impulsionamento

com geolocalização
e captação de novos

alunos para os
conteúdo dos site
que será lançado.

ORÇAMENTO
S

1
3 LONA EM PVC em Branco fosco, 380g com ilhós ,

impressão digital de alta qualidade 4x0. 30 1 M² R$
40,00

R$
1.200,00

item necessário para
divulgação da marca

do projeto e do
governo durante o

evento de
lançamento , sendo
inseridos no pórtico

e no backdrop.

ORÇAMENTO
S

Valor Total R$ 4.196,00
Locação de Estrutura

Nº Material Especificaç ões Quantid
a de

Du
raç
ão

Uni
d

Valor
Unitário Valor Total

Memória de Cálculo do
Quantitativo (justificar o
porquê da quantidade)

1
4 SEGURANÇA

Profissionais para atuar como guarda na
área do evento, uniformizados com
camiseta e identificação da empresa, com
carga horária de 12h, registro na Secretaria
de Segurança Pública.

3 2 uni
d

R$
170,00

R$
1.020,00

Recurso necessário
para garantir a

segurança dos bens
durante a realização
do evento presencial

sendo 3 por dia
durante 02 dias de

evento

ORÇAMENTO
S

1
5

BRIGADISTA/
SOCORRISTA

Profissionais socorristas/brigadistas para
desempenharem o serviço de brigada
anti-pânico e para atuarem em primeiros
socorros, uniformizados e com carga
horária de 12h. Serão 02 profissionais
atuando simultaneamente

2 2 uni
d

R$
190,00

R$
760,00

Recurso necessário
para garantir a

segurança dos bens
durante a realização
do evento presencial

sendo 3 por dia
durante 02 dias de

evento

ORÇAMENTO
S

1
6 BACKDROP

Estrutura em Treliça em Alumínio em Box
Truss Q30 com medidas de 8,00x2,00 , com
cubos e sapatas destinado a fixação de
banner com montagem, manutenção e
desmontagem.

16 2 M2 R$
20,00

R$
640,00

Item necessário para
divulgação da marca
do projeto que ficará
exposto no fundo do
palco principal sendo

01 por dia = 16M²,
durante dois dias de

evento
TOTALIZANDO 32m²

ORÇAMENTO
S



1
7

FECHAMENT
O CEGO

Montagem, manutenção e desmontagem de
Fechamento de área – composição:
estrutura de painéis metálicos formados em
quadros de tubo retangular aproximado
50x30#18, revestidos em chapa de aço com
medida aproximada de 2,20m de
comprimento e 2,40m de altura, fixada ao
solo por ponteiras metálicas e sustentada
por braços tubulares travados com pinos
metálicos de aço

90 2 uni
d

R$
12,00

R$
2.160,00

Item necessário para
isolamento e

segurança do local
das atividades,

sendo total de 100m
lineares por dia, num

total de 2 dias de
evento.

ORÇAMENTO
S

1
8

BANHEIRO
QUÍMICO
STANDART

banheiro químico portátil em polipropileno
ou material similar, com teto translúcido,
tubo de suspiro de 3” do tipo chaminé, com
caixa de dejeto com capacidade para 220
lts, com porta objeto, porta papel higiênico,
mictório, assento sanitário com tampa. Piso
fabricado em madeira emborrachada e/ou
revestido em fibra de vidro, do tipo
antiderrapante. Paredes laterais e fundo
com ventilação. Banheiro contendo adesivo
identificador de masculino e/ou feminino,
fechadura da porta do tipo rolete com
identificação de livre/ocupado. O banheiro
deverá ter as dimensões de 1,22m x 1,16m
x 2,30m. Porta com sistema de mola para
fechamento automático quando não está
em uso. Serão utilizada 06 unidades por dia
no período de produção (2 dias de
atividade).

6 2 uni
d

R$
130,00

R$
1.560,00

Recurso necessário
para garantir saúde

e bem estar do
beneficiário durante

a realização do
projeto sendo 8

unidades por 2 dias
ja incluso a
manutenção

ORÇAMENTO
S

1
9

BANHEIRO
QUÍMICO PNE

banheiro químico em polipropileno ou
material similar, com as seguintes
especificações: Tanque de contenção de
dejetos Piso e corrimão em polietileno
rotomoldado; Laterais; Porta; Batente;
Papeleira; Assento; Tampa de Assento;
Teto; Cano de respiro; Chapéu do Teto e
Painel da Porta em polietileno termo
formado Especificações Técnicas Altura:
2200mm; Largura: 1100mm; Comprimento:
1800mm; Altura do assento: 460 mm;
Volume do Tanque: 280 Litros; Peso: 102
Kg. Informações Gerais Banheiro compacto,
com piso e rampa de acesso apropriado
para cadeirantes com praticidade de
acesso; Barras laterais compõem a
segurança ao usuário; Nenhum ponto de
retenção; Fácil abertura da porta; Acesso
fácil e seguro para a cadeira de rodas.
Serão utilizadas 02 unidade por dia no
período de produção (2 dias de atividade).

2 2 uni
d

R$
190,00

R$
760,00

Recurso necessário
para garantir saúde

e bem estar do
beneficiário durante

a realização do
projeto. sendo 2

unidades por 2 dias
já incluso a
manutenção

ORÇAMENTO
S

2
0 PÓRTICO

Em Box Truss Q30 medindo ( 6mx5m) com
2 metros de testeira - Fornecimento de
locação e serviços de montagem,
manutenção e desmontagem de pórticos.
Estrutura em treliça de alumínio, com cubos
e sapatas, destinado a montagem do
pórtico. A estrutura terá 30 metros lineares
e será utilizada todos os dias do evento.

30 2 M2 R$
23,00

R$
1.380,00

Recurso necessário
para identificação da

entrada do evento
Sendo 6 metros de
largura, 5 metros de
altura e 2 de testeira
para receber a lona

com ilhos.

ORÇAMENTO
S

2
1

GERADOR
MÉDIO

Grupo gerador de energia em container
tratado acusticamente (nível de 75 db a 5mt
de distância), com regulador automático de
tensão frequência, painel elétrico completo
(voltímetro, amperímetro, comandos),

1 2 uni
d

R$
1.450,

00

R$
2.900,00

item necessário para
garantir o

fornecimento de
energia durante o

evento

ORÇAMENTO
S



disjuntor geral tripolar, nas tensões de 220
volts, 380 volts ou 440 volts.

2
2

SISTEMA DE
SONORIZAÇÃ
O DE
PEQUENO
PORTE

Locação de sistema de amplificação de som
para possibilitar a apresentação dos
palestrantes, com 04 caixas amplificadas
com até 300rms de potência cada, com
tripé, 02 caixas amplificadas com até
100rms de potência cada para retorno, 01
mix console com até 08 canais, 02
microfones sem fio UHF; 04 microfones com
fio, 04 Pedestais, 01 aparelho CD
profissional, 01 mixer profissional, 01 main
power trifásico de 30 ampéres por fase;
cabos e conectores para ligação do sistema
e 01 operador técnico. Será utilizada 01
unidade por dia (02 dias de atividade).

1 2 uni
d

R$
900,00

R$
1.800,00

Recurso necessário
para aulas e para

realização do
eventos de abertura

e encerramento

ORÇAMENTO
S

2
3

LOCAÇÃO DE
PISO BAIXO
COM
CARPETE

medindo 13x40x0,10cm com carpete cor a
definir para cobertura completa da estrutura
totalizando 520m² pelo período de 2 dias do
evento

520 2 M2 R$
23,00

R$
23.920,0

0

Recurso necessário
para garantir o

conforto e a
segurança dos

beneficiários sendo
520m° por dia pelo
período de 2 dias

ORÇAMENTO
S

2
4 ALAMBRADO

Locação com montagem e desmontagem
de 100 metros de alambrado para divisão
de área e contenção de público medindo
aproximadamente 2x1 metros

120 2

Me
tro
Lin
ea
r

R$
5,90

R$
1.416,00

Recurso necessário
para garantir a

segurança dos bens
e do público durante

a realização do
evento presencial

sendo 50 unidades
por dia, pelo período

de 2 dias.

ORÇAMENTO
S

2
5 GALPÃO

(13mx40mx5A) medindo 13m de
comprimento por 40m de largura por 5m de
altura (necessário para que caiba os itens
infláveis em baixo) Formato “L” ou interiço.
Montado em estrutura, Box truss Q-30 em
alumínio, composto por 8 módulos de 5 m
de comprimento, inter-travados por cinco
vigas de ligação. Estrutura estaiada e fixada
a pinos fincados ao chão com 60cm
estanhados com cabos de aço 5/8.
Cobertura em lona branca anti-chama e
anti-fungo e com reforço em cintas nylon
catracas.

520 2 M2 R$
25,00

R$
26.000,0

0

Recurso necessário
para garantir a

segurança dos bens
e do público durante

a realização do
evento presencial,

fornecendo sombra e
proteção contra

chuvas durante todo
o projeto Medindo

13m De
Comprimento Por

40m De Largura Por
5m De Altura

(Necessário Para
Que Caiba Os Itens
Infláveis Em Baixo)

ORÇAMENTO
S

Valor Total R$ 64.316,00
VALOR TOTAL DA PLANILHA R$ 119.526,00


