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2. DESCRIQAO
DESCRICAO DO PROJETO

Titulo do Projeto
Projoto

Poriodo do
Periodo
de Exocugao
Execugao

13 Brasilia VR -1*
— Sobrovoo
Sobrevoo pela
pola capital

27 do
de dezembro
dozombro do
de 2019 a
24 do
de maio do
de 2020

IDENTIFICACAO DO OBJETO
IDENTIFICAQAO

Realizagao do
Roalizagao
de um projoto
projeto do
de realidade
roalidado virtual, om
em quo
que o publico ira experimentar
oxporimontar um voo do
de asa delta,
proporcionado por um simulador, sobrevoando
sobrovoando os principals pontos turisticos de
do Brasilia. Com narragéo
narragao
em
om portugués
portuguoo eo inglés,
inglos, 0o formato previsto
provisto oé VR (Realidade
(Roalidado Virtual), ja que
quo permite
pormito a experiéncia
oxporiéncia fisica
do um sobrevoo
sobrovoo de
do asa delta, com 360 graus de
do amplitude
amplitudo om
rosoluoao 4k. A imorsao
tora duragéo
duraoao
de
em resolugao
imersao tera
aproximada do
de 3 min.
O objotivo
objetivo oé domooratizar
democratizar o0 acosso
acesso a ossa
essa nova tecnologia,
tocnologia, proporcionando
proporoionando ao publioo
publico uma oxporiéncia
experiéncia
turistipa
turistica inusitada, por um novo angulo, observando
oosonrando arquitetura,
arquitotura, paisagismo, boloza
beleza natural oe
monumontos
grando abrangonoia
vioao. O perimetro
porimotro contemplado
contomplado sora
monumentos vistos do
de cima oe om
em grande
abrangéncia do
de viséo.
sera do oixo
eixo
monumental ato
até a Torro
Torre Digital.
experiéncia, aborta
aberta oe gratuita ao pdblico,
esta prevista
Centro Cultural Banoo
Banco do
A oxporiénoia,
publioo, oota
proviota para acontecer
acontocor no Contro
durante 52 dias, ontro
entre 03 de
Brasil, duranto
do margo a 24 de
do abril de
do 2020.

APRESENTAQAO DA
DA INSTITUIQAO
INSTITUIQAO
APRESENTAQAO
X

Id

lnstituto do
de Produgao Sociooducativo
Socioeducativo eo Cultural Brasiloiro
Brasileiro éo uma instituigao
setor
O IPCB - lnotituto
inotituigao do terceiro
torooiro ootor
(tormo
(termo sociologico utilizado para deﬁnir
doﬁnir organizaoooo
organizaooes do
de iniciativa
inioiativa privada, som
sem fino
fins lucrativos
luorativos oe duo
que

prestam sorvicos
services do
de carater
ﬁns lucrativos, do
de fomonto
fomento a oducacao
educacao eo cultura, sediada
em
prostam
carator publico), sem
som fins
sodiada om
questoes sociais.
Brasilia oe voltado as quostiﬁos
O lnstituto foi
aroa educacional
oducacional oe sociocultural, roalizando
fol criado para atuar na area
realizando projotos,
projetos, posquisas,
pesquisas,
oficinas
oducacao em
om nosso pals.
pais. O IPCB se
so dedica
dodica também
tambom
oflcinas oe acoos
acoes culturais afim do
de contribuir com a educacao
promovor segmentos
sogmontos do
conhocidos, rosgatando
a promover
de nossa cultura ainda nao conhecidos,
resgatando patrimonios
patrlmonios culturais
fraglllzados,
fragilizados, o que
quo lho
lhe conforo
confere a caractoristica
caracteristica do
de sor,
ser, nao aponas
apenas uma casa de
do producao, mas um contro
centro
do
de antropologia cultural aplicada.
Fundado pola
om setembro
sotombro do
om sous
pela produtora cultural Joana Praia, em
de 1999, em
seus quatro primoiros
prlmeiros anos
contou com a participacéo
particlpacao fundamental do cineasta
cinoasta Vladimir Carvalho
Can/alho eo do jornalista Chico Dias, quo
que
contribuiram para sua ostruturacao.
contrlbuiram
estruturacao. O foco da aoao
acao osta
esta na promocao oe aporfoigoamonto
aperfeicoamento do
dosonvolvimonto
oducacao, cultura,
desenvolvlmento individual oe social om
em atuacao prop-ria
propria ou convoniada
conveniada nas aroas
areas do
de educacao,
cidadania,
cldadania, saudo,
saude, tocnologia,
tecnologia, moio-ambionto,
meio-ambiente, esporte
osporto eo lazer.
lazor. Através
Atravos do
de projetos,
projotos, posquisas
pesquisas oe acoos
acoes
socioculturais, atuando também como um espaco
ospaco de
do apoio eo convlvéncia
convivoncia cultural, aborto
aberto a comunidado.
comunidade.
Sous objotivos
Seus
objetivos sao:
Sor
intorcambio atravos
Ser um polo do
de roforéncias
referéncias oe intercamblo
através do fomonto
fomento a oducagao,
educacao, a divorsidado,
diversidade, a
oxporimontacéo,
rociclagom oe do aprimoramento
aprimoramonto dos agontos
experlmentacéo, a posquisa,
pesquisa, a producao, a reciclagem
agentes culturais do
Distrito Fodoral.
Federal.
Promovor
Promover atividados
atividades culturais comunitarias
comunltarias que
quo visom
visem a intogracao
lntegracéo social.
Atrair da comunidado
manifostacdos culturais eo atividados
comunidade para um convivio cotidiano, com manifestacoes
atividades artisticas
dontro
dentro do
da sodo
sede do IPCB.
Valorizar os novos artistas, as novas formas oe tondéncias
tendéncias de
do criacéo
criacao eo expresséo.
oxprosséo.
Entro
rolovancia estao:
ostao:
Entre os projotos
projetos roalizados
reallzados do
de grando
grande relevéncla
I0

primeira odicao,
edicao, trouxe
em tros
trés
CoMA - Convencao
Convoncao de
do Musica oe Arte
Arto (2017). Em sua primoira
trouxo a Brasilia om

dias uma intonsa
nacionais oe intornacionais,
lntensa programacao, foram mais do
de 40 atracoos
atracoes musicais,
musicals, naclonals
lnternacionais, atom
além
performances, uma foira
feira gastronomica, 36 painéis
de um forum para
porformancos,
painois com debates
dooatos oe oﬁcinas, alem
além do
ostimular
rolacionadas as cadeias
cadoias produtivas da musica.
estimular a promocao do
de politicas publicas relacionadas
n0

Fostival de
do teatro
toatro de
do formas animadas quo
SESI BONECOS (2004 - 2016), 0o maior Festival
que so
se tom
tem

noticias, com 12 odicoos,
brasiloiras, om
edicoes, ja passou por todas as capitals brasilelras,
em algumas por 3 vozos.
vezes. A
programacao oé oxtonsa
odicoos 0o projeto
projoto foi
aprosontado para mais do
extensa eo divorsificada.
diversificada. Em 12 edicées
fol apresentado
de 2.200.000
(dois milhoos
substancialmonto o conario
mllhoes oe duzontas
duzentas mil) possoas,
pessoas, rocordo
recorde mundial, mudando substancialmente
cenarlo do toatro
teatro
do
de anirnacao
animacao brasiloiro.
brasileiro.
10

FITO - Fostival
Festival lntornacional
lnternacional de
do Toatro
Teatro de
do Objetos
Objotos (2009 — 2015), o primeiro
primoiro com esta
osta linguagom
linguagem

do Brasil, ja fol
foi roalizado
concoito é mostrar os clojotos
realizado nas principals capitals Brasiloiras.
Brasilelras. Sou
Seu principal conceito
objetos
cotldiano insoridos
inseridos om
em idoias
ideias eo historias,
hlstorlas, através
reune, Mostra Fotograﬁca,
do cotidiano
atravos da imaglnacéo.
imaginacac. O FITO rolllno,
Fotografia,
Fotografla, Toatro
Teatro do
de Objetos,
Objotos, espaco
ospaco para a plateia
platoia toatralizar
teatralizar 0o objoto,
objeto, conografia
cenografla tomatica
tematica oe intorativa,
interativa,
Fito Foira
orquostra de
do tambor, performances
porformancos oe intervencées
intorvoncoos musicals.
Feira do
de Objotos
Objetos Curiosos, shows, orquestra

10

Festival do
de Brasilia da Poesia
Poéticas om
em Transe,
TRANSEPOETICAS — Fostival
Poosia Brasileira
Brasiloira (2018) — Pooticas
Transo,

de promover
relacao da poesia
llnguagens artisticas, cinoma,
cinema, danca,
surgiu com a proposta do
promovor a rolacao
poosia com outras linguagons
vidoo,
video, musics,
muslca, porformanco
performance oe toatro
teatro num contato transmidiatico eo intorsomiotico.
intersemiotico. Do classico ao
tradicional, tambom
cordol, a poesia
poosia concreta,
concrota, as inovacoes
inovacoos oe oxporimontacoos
tambem contomplando
contemplando o rap, 0o cordel,
experimentacoes
do
roalizada no Musou
Nacional da Republlca
Ropublica do
om junho
de linguagons
llnguagens oe otc.
etc. A primoira
primeira odicao
edicao realizada
Museu Naclonal
de Brasilia em
do
surproondonto, todas as atividados
tivoram lotacao osgotada,
de 2018, o rotorno
retorno foi surpreendente,
atividades do
de formacao tiveram
esgotada, assim
asslm
como um grando
do poesias,
poosias, cujos trés primoiros
grande numoro
numero do
de inscricoos
inscricoes para o concurso de
primeiros colocados
rocoboram promiacoos
om dinhoiro.
Transopoéticas faz jus a historica efervescéncla
ofowoscéncia cultural
receberam
premiacoes em
dinheiro. O Fostival
Festival Transepoeticas
quo
ospirito aglutinador. O patrocinlo
patrocinio foi da Secretaria
Socrotaria do
que doﬁno
deﬁne Brasilia oe o sou
seu esplrito
de Estado do
de Cultura do
DF atravos
om sua primoira
através do FAC. Dada a forga
foroa eo a abrangéncia do projoto,
projeto, em
primeira odigao,
edlcao, pudomos
pudemos contar
com os apoios institucionais
instltucionals da TV Globo (Brasilia), Corroio
Correio Brazlliense,
Brazilionso, ombaixada
embaixada do
de Gana oe
ombaixada
Nacional dos Escritores.
Escritoros. Todas as atividades
atividados do fostival
embaixada da lndia,
lndla, alom
além da ANE - Associacao Naclonal
festival
Transopooticas
Transepoétlcas foram oforocidas
oferecidas gratuitamonto
gratuitamente a todos os intorossados.
interessados.
uo

MOMENTO EM MOVIMENTO (2018) do Mila
lVila Potrillo,
— Exposicéo
Exposicao fotografica de
Petrillo, faz parto
parte do projoto
projeto

lentes", quo
que rocuporou
recuperou eo digitalizou
digitallzou aproximadamonto
aproximadamente 10 mil imagens
“Por outras lontos",
'magons analogicas do acervo
acorvo
possoal.
pessoal. As fotos rotratam
retratam importantos
importantes momontos
momentos do Festival
Fostival do
de Brasi
Brasilia
ia do Cinoma
Cinema Brasiloiro,
Brasileiro, com
curadoria do
de Sorgio
Sergio Moriconi quo
que solocionou
selecionou 105 imagons
imagens para a oxpos'céo.
exposicao. Momento
Momonto om
em Movimonto
Movimento
acontocou
Fostival do
Cino Brasilia, com ontrada
aconteceu duranto
durante a 513
51” odicéo
edicao do Festival
de Brasilia, no Cine
entrada é franca oe
patrocinio
patrocinlo do Fundo do
de Apoio a Cultura - FAC, Secult-DF.
Socult-DF.
u0

FAB FOUR EXPERIENCE —
- A HISTORIA DOS BEATLES (2018) —
- Exposicao intorativa
interativa quo
que

roproduz
Boatlos, visitada
roalizada no
reproduz fatos marcantos
marcantes da carroira
carreira dos Beatles,
vlsltada por mais do
de 20 mil brasilionsos
brasllienses oe realizada
Park Shopping, a Fab Four Exporionco
viagom polos
momontos mais importantos
Experience proporciona uma viagem
pelos momentos
importantes da
trajotoria
do John Lennon, Paul McCartney, George
Goorgo Harrison oe Ringo Starr, om
trajetoria de
em conarios
cenarios montados
especlalmente para rocriar
recriar momontos
momentos lconicos
divldida om
em 10 ambiontos,
ambientes, oe om
em
ospocialmonto
iconicos da Banda. A mostra é dividida
deles é contada uma faso
fase da historia dos Beatles.
experléncla sonsorial
sensorial oe unica.
cada um dolos
Boatlos. Uma oxporioncia
(mica.
Realizacao IPCB oe Socrotaria
Secretaria do
de Estado do Esporte,
Turlsmo eo Lazer
Federal.
Roalizacao
Esporto, Turismo
Lazor do Distrito Fodoral.
uo

NATAL ARTE (2018) Projoto rouno
do dosignors
brasilionsos om
— Projeto
reune a criacao de
designers brasllienses
em mostra natalina quo
que

busca roforcar
reforcar o titulo do
de Cidado
Cldade Criativa do Dosign
Design para a capital, concodido
concedldo pola
pela Unosco.
Unesco. A Exposicao
Exposlcéo
lousca
Natal Arto
do 40 artistas —
- ontro
Arte contou com a participacao
particlpacéo de
entre artistas plasticos, arquitotos,
arquitetos, ilustradoros,
ilustradores,
desenhistas industriais eo dosignors
designers graﬁcos oe de
Aeroporto
dosonhistas
do produto do DF. As obras foram expostas
oxpostas no Aoroporto
lntornacional
do Brasilia, duranto
dozombro. Entre
Entro os participantos,
lnternacional de
durante o mos
més dezembro.
participantes, Darlan Rosa, Danilo Valo
Vale oe
Renata Brazil. A partir
partlr do
de uma arvoro
arvore baso
base eo noutra,
neutra, criada pelo
de
Ronata
polo desenhista
dosonhista industrial oe designer
dosignor do
Aciole Félix, om
em aco
os 40 artistas fizossom
fizessem intorvoncoos
intervencoes livres,
produto Aciolo
ago carbono, cs
livros, de
do modo a mostrar as
particularidados
fmico parametro
paramotro definido
dofinido é o respelto
rospoito ao ospirito
particularldades das proprias técnicas eo visiﬁos.
visoes. O unico
esplrito
natallno. Roalizacao
Realizacao IPCB eo Socrotaria
Secretaria do
de Estado do Esporto,
Esporte, Turlsmo
Lazer do Distrito Fodoral.
Federal.
natalino.
Turismo oe Lazor

JUSTIFICATIVA

origlnalidade do
de Brasilia como icone
moderno, sous
seus tracos, palsagismo
monumentos colocam
A originalidado
icono modorno,
paisagismo eo monumontos
Brasilia ontro
intorossantos do mundo, eo sac
entre as cidados
cidades mais singularos
singulares oe lnteressantes
sao sou
seu maior motivo do
de
roconhocimonto
arquitotura eo arte
arto imprirnom
reconheclmento nacional oe intornacional.
lnternacional. Sua arquitetura
imprlmem porsonalidado
personalidade a cidado.
cidade.
Sompro
roforcar quo
do Patrimonio
Sempre importanto
importante reforcar
que a cidado
cidade éo o tlinico
unico loom
bem quo
que rocoloou
recebeu o titulo de
Patrimonlo Cultural da
Humanidado
Humanidade pola
pela Organizacao das Nacoos
Nacoes Unidas para a Educacao,
Educacéio, a Ciéncia oe a Cultura (UNESCO)
na modornidado,
modernidade, dosignacao
designacao quo
que coloca a capital om
em maior ovidoncia
evidéncia no mundo. E, rocontomonto,
recentemente, voio
veio
o titulo do
criativa da UNESCO, oxaltando
dosign candango inspirado pola
de cidado
cidade criatlva
exaltando o design
pela cidado.
cidade. Nosto
Neste
sontido, uma das oxpoctativas
Rodo do
sentldo,
expectativas goradas
geradas por sua inclusao na Rede
de Cidados
Cidades Criativas da Unosco,
Unesco, quo
que
oé a da promocao eo projecao
projocao dosto
o, entre
ontro outros objetivo,
objotivo, ostimular
deste capital simbolico, e,
estimular o turismo regional,
nacional oe intornacional.
lnternacional.
Sac
dostino potencialmente
potoncialrnonto turistico Nacional
intornacional.
Séo ingrodiontos
ingredientes fazom
fazem do
de Brasilia um destino
Naclonal oe lnternacional.
Roforcando osta
tom por missao promovor
Reforcando
esta porspoctiva,
perspectiva, o Plano do
de Turismo
Turlsmo Criativo do DF tem
promover Brasilia,
Patrimonio Cultural da Humanidado,
oxcoléncia na qualidado
Humanidade, como dostino
destino turistico roconhocido
reconhecido pola
pela exceléncia
qualidade do
de
vida oe polos
pelos diforonciais
diferenclais associados a sua arquitetura
arquitotura moderna,
modorna, diversidade
divorsidado cultural, criatividado,
criatividade,
mobilidado
mobilidade oe acossibilidado.
acessibilidade.
O objotivo
objetivo da oxporiéncia
experiéncia em
om VR proposta aqui éojustamonto,
justamente, de
do forma alinhada com o Plano do
de Turismo
Turlsmo
Criativo do DF, roforcar
reforcar ossas
essas caractoristicas
caracteristicas quo
que tornam Brasilia (mica,
unica, contribuindo para a consolidacao
da cidado
cidade como um dos principals rotoiros
roteiros criativos no Brasil.
A posquisa
Brasiloiro (2009) apontou quo
pesquisa Habitos do
de Consumo do Turismo
Turlsmo do Brasileiro
que 64,9% dos brasiloiros
brasileiros
proforom
preferem viajar para praias, 13,5% para o campo, 12% para lugares
lugaros hlstoricos
historicos eo 8,1% para montanhas.
rnontanhas.
Ouanto
Quanto a proxima viagem
viagom ao pais
pals dos clientes
cliontos potonciais,
potenciais, 88,2%
68,2% desejam
dosojam ir para praias, 12,8% para o
campo, 10,9% para lugaros
intorossanto é quo
lugares historicos oe 5,6% para montanhas. Outro dado lnteressante
que 11% dos
cliontos
clientes potonciais
potencials associam turismo com beleza
boloza natural eo lugares
lugaros bonitos. Segundo
Sogundo posquisa
pesquisa realizada
roalizada
polo
pelo lnstituto Vox Populi a pedido
podido do Ministério
Ministorio do Turlsmo,
Turismo, grande
grando parte
parto dos visltantes
visitantos do
de Brasilia oé
atraida por ovontos
eventos rolacionados
relacionados a nogocios.
negocios. O turismo civico também vem
vom ganhando forca.
forga. Sac
Sao
informacoos
quo domonstram
voz mais turistas om
informacoes que
demonstram o potoncial
potencial da cidado
cidade para atrair cada vez
em busca da
singularidado
singularidade historica oe arquitotonica
arquitetonica da capital brasiloira.
brasileira.
Assim, utilizando técnicas
to-cnicas inovadoras oe recentemente
rocontomonto dosonvolvidas
desenvolvidas - VR em
om modo 3D com 360 graus
de amplitude
suspensao do corpo potoncializando
potencializando as sensacoes
do
amplitudo aliado a susponsao
sonsacoos - o objetivo
objotivo é criar uma
oxporiéncia
experiéncia quo
que traga, litoralmonto,
literalmente, uma nova porspoctiva
perspectiva de
do olhar sobro
sobre a cidado,
cidade, oxaltando
exaltando o quo
que
Brasilia tem
tom do
potoncialidado turistica regional, nacional oe
de distinto oe unico oe oxplorando
explorando sua potencialidade
intornacional.
lnternacional. Para compor a oxporiéncia
experiéncia total, sera
sora criada uma cenografia
conografia especifica
ospocifica com um simulador
transmitlr a sonsacao
sensacao do
de um voo do
de asa dolta,
delta, alom
além de
trllha sonora ospocial.
especial. Estos
Estes olomontos
elementos
para transmitir
do uma trilha
unidos proporcionam uma oxporioncia
experiéncia total do usuario, incluindo a sonsacao
sensacao fisica do
de ostar
estar om
em um
sclorovoo.
sobrevoo.
trajeto da oxporioncia
experiéncia ira porcorror
peroorrer os icones
da cidado,
cidade, om
em um voo panoramico no
O trajoto
iconos ja reconhecidos
rocorlhocidos do
oixo
Catodral, a Biblloteca
Bibliotoca eo o Teatro
Toatro Nacional,
elxo monumontal
monumental oe Iago Paranoa, contomplando
contemplando palacios, a Catedral,
Naclonal,

além da torro
alom
torre digital. O grando
grande diforoncial
diferencial deste
dosto projoto
projeto osta
esta no angulo de
do obsorvacao:
observacao: comumonto
comumente do
de
balxo para cima, a proposta aqui oé olhar de
pal:-to
do cima para balxo
baixo eo com um grau de
do abrangéncia
abrangancia que
quo somente
somonto
um sobrovoo
podo trazor.
sobrevoo pode
trazer.
Aliada
porspoctiva osta
coda voz
Allada a osta
esta nova perspectiva
esta a disposicao uma tocnologia
tecnologia cada
vez mais acossivol:
acessivel: VR - ou
roalidado
imagons eo sons ao seu
sou redor
rodor sao
sac substituidos por
realidade virtual. Em outras palavras, quando as imagens
conteudo virtual, gorados
contoado
gerados oe goridos
geridos por computador. Esse
Esso ambiente
ambionto feito
foito com elementos
olomontos graﬁcos, podo
pode
rotratar do
absolutamonto ﬁol
roal, ou mesmo
mosmo crlar
criar uma experiéncia
oxporiancia ainda mais
retratar
de forma absolutamente
ﬁel o mundo real,
intonsiﬁcada,
oxpandida /I aumontada.
roalidado aumontada
intensiﬁcada, com técnicas como AR ou roalidado
realidade expandida
aumentada. A realidade
aumentada
combina
comblna olomontos
elementos virtuais com um ambionto
ambiente roal;
real; aé interativa
intorativa oe tem
tom procossamonto
processamento em
om tempo
tompo roal;
real; oe oé
concobida
om tras
dimonsaos.
conceblda oe oxibida
exiblda em
tres dimensoes.
Assim, VR
\/R eo AR oforocom
oferecem uma combinacao capaz
oapaz de
do envolver
onvolvor o publico om
em 360 graus oe om
em trés
dimonsoos para criacao
do uma intorfaco
quo pormito
dimensoes
criacéo de
interface avancada, que
permite um usuario usar, jogar ou vor
ver algo. O
objetivo oé rocriar
recriar ao maximo as sensacoes
interacélo com objotos
objetos virtuais, om
em
objotivo
sonsacijos de
do “realidade",
“roalidado”, permitindo
pormitindo intoracao
tom
po roal,
som conoxao
tempo
real, sem
conexao com o fisico.
tocnologia de
do ponta que
quo pormita
criar uma experiéncia
oz-tporiancia imerslva
imorsiva unica com o acorvo
Usar uma tecnologia
permita crlar
acervo
arquitotanico,
paisagistico do
singularidado que
quo a cidado
oforoco nos
arquitetonico, urbanistico oe palsagistico
de grando
grande boloza
beleza eo singularidade
cidade oferece
tracos unicos da cidado,
projoto om
votor reforcar
roforcar oe projotar
boloza
cidade, ao publico visitanto,
visitante, o projeto
em tola
tela tom
tem como vetor
projetar a beleza
dos principais
principals cartoos-postais
cartifaes-postais da cidado
cidade oe ao produzir um matorial
material que
quo proporciona grando
grande apolo
apelo turistico
podor
projotar a cidado
ospacos, eventos
ovontos eo paises
paisos de
do acordo com a estratégia
ostratogia da Socrotaria
poder projetar
cidade om
em outros espacos,
Secretaria
do
de Turismo.
Turlsmo. Uma ferramenta
forramonta unica do
de divulgacao da cidade,
cidado, com grande
grando potencial
potoncial do
de atracao turistica,
mobilizando
mobillzando tanto o publico
publlco interno
intorno como ostimulando
estlmulando a visitacao da cidade
cidado pelo
polo publico externo:
oxtorno:
rogional,
regional, nacional oe intornacional.
lnternacional.
Sua roalizacao
realizacéo no Contro
Centro Cultural Banco do Brasil roforca
reforca a visibilidade
visibilidado potoncial
potencial que
quo o projoto
projeto possui,
a modida
urn ospaco
roforancia eo alta visitacao, tanto do morador da cidado
medida om
em quo
que CCBB é um
espaco do
de referéncia
cidade quanto
do visitanto,
Corn isso, protondomos
qualidado, apolo
visitante, a turismo ou nogocios.
negocios. Com
pretendemos aliar qualidade,
apoio institucional
lnstitucional oe grando
grande
agregando valor com a programacao rotinoira
rotineira do espaco
participacao do publico, agrogando
ospaco oe atraindo tanto um
pablico
oxporiancia quanto 0o publico quo
naturalmonto no centro
contro
publico quo
que ira ospociﬁcamonto
especiﬁcamente pola
pela experiéncia
que circula naturalmente
cultural.

PUBLICO ALVO
-o

A populacao de
estlmulando o turismo interno;
do Brasilia como um todo, ostimulando
intorno;

v-

em vislta
de localidados
Iocalidades proximas, estlmulando
Turistas om
visita pela
pola cidade
cidado oe moradores
moradoros do
ostimulando o turismo
cultural rogional.
regional.

A oxporiancia
do terca
torca a sexta
soxta de
do 13h as 20hs, eo sabado oe domingo
experiéncia imorsiva
imerslva sora
sera aborta
aberta ao pllilolico
publico de
das 10h as 17h. Estima-so
quo, nos 52 dias de
do exposicao,
oxposicao, ira atender
atondor cerca
corca do
dirotamonto
Estima-se que,
de 3000*
3.000* diretamente
além do publico quo
que podera
conteudo, com
no simulador, alam
podora acompanhar em
om uma tela
tola o mesmo
mosmo contotido,

experiéncia 3D. Apos a conclusao do projeto
video sora
sera dlsponlbilizado
utllizacao
oxporiancia
projoto o vidoo
disponibilizado para a Setur
Sotur para utilizacao
em rodos
redes sociais, carnpanhas,
campanhas, foiras,
feiras, entre
om
ontro outros canals.
* Pra a loaso
base do
de calculo foi
fol utilizado como roforancia
referéncia 86 dias por semana,
somana, 7’7 horas por dia oe corca
cerca do
de 8 a 10 minutos
do
de intorvalo
intervalo ontro
entre um usuario
usuarlo oe outro.

3.0BJ ETIVO
OBJ ETIVO GERAL

projotar Brasilia como destino
dostino do turismo cultural brasiloiro,
Como objotivo
objetivo maior osta
esta projetar
brasilelro, alinhando
tocnologia,
ostimulando o flu:-to
rogional, nacional eo lnternacional.
intornacional.
tecnologia, design e patrimonio historico oe estlmulando
fluxo turistico regional,

EsPEciF|c0s
OBJETIVOS ESPEClFlCOS
0-

Valorizar eo dostacar
Humanidado;
destacar Brasilia como Patrimanio
Patrimonlo Cultural da Humanidade;

1~

Estimular o turismo intorno,
interno, oe dosportar
despertar o intorosso
interesse do morador da cidado
cidade polos
pelos pontos turisticos
da cidade,
cidado, apos obsorva-los
observa-los sob a perspectiva
porspoctiva da VR (Realidade
(Roalidado Virtual);

-

Estimular a ocupacao dos espacos quo
que receberao
rocoborao a exposicao
oxposicao com novos plllblicos;
publicos;

-I

Promovor setores
sotores do
tocnologia oe oconomia
cidado.
Promover
de tecnologia
economia criativa
criatlva da cidade.

RESULTADOS
RESU
LTADOS ESPERADOS

reconhocimonto da singularidado
do Brasilia, aliada as tecnologias mais
Buscando a valorizacao oe reconheclmento
singularidade de
recentes,
prlorltarios do Plano de
rocontos, as acoes
acoos alinham-se
alinham-so com um dos segmentos
sogmontos prioritarios
do Turlsmo
Turismo Criativo do DF, o
Turlsmo Cultural, aqui visto
Turismo
vlsto om
em sua capacidade
capacidado do
de fazer
fazor circular um publico interno,
intorno, regional
rogional e
intorestadual
arquitotura e modernidade
modornidado da Capital.
interestadual do
de turistas e visitantes
visltantes atraidos pola
pela historia, arquitetura
Alom
projoto tom
potoncial para fomentar
fomontar o aperfelcoamento
aporfeicoamonto oe a capacitacao pratica para as
Além disso, o projeto
tem potencial
diferentes funcoos
molhor realizacao
roalizacao do objeto,
oojoto, em
om especial nos campos da oconomia
funcoes nocossarias
necessarias para a melhor
economia
criativa
criatlva oe midia digital, onvolvondo
envolvendo diferentos
diferentes profissionais
proﬁssionais para sua manufatura.
Considoramos
om termos do
do
Consideramos fundamental quo
que os beneficios promovidos, em
de capacitacao, goracao
geracao de
emprego eo renda fiquem na cidado
cidade oe fortalocam
fortalecam a economia
Neste sentido
omprego
oconomia criatlva
criativa do Distrito Federal. Nesto
sontido
osta
do corca
omprogos diretos oe indirotos,
esta prevista, para a producao da oxposicao,
exposicao, a criacao de
cerca de 35 empregos
indiretos,
considerando a somatoria do
considorando
de oquipo
equipe tocnica,
técnica, adminlstrativa
administrativa e a somatoria de
do todos os fornocedores
fornecedores
envolvidos om
em sua exocucao:
execucao: comunicacao, producao do conteodo,
locacoes de
onvolvidos
conteudo, locacoos
do software oe hardware,
cenografia eo equipe
de montagom,
montagem, além
atendimento ao publico.
oquipo técnica eo do
alom de
do servicos
sorvicos de
do atondimonto

META

Realizacao
realidade virtual do
de sobrovoo
sobrevoo por Brasilia.
Roalizacao de
do um projeto
projoto de
do roalidado

ETAPA
ETAPA

' ETAPA 1

FASE
FASE

ESPECIFICAQAO
EsPEc||=|cAcAo

Contratacao de
equipe
Cﬁﬂtraiacao
dc oquipo
técnica Ee fﬁrﬂeccdﬂrca
fornecedores
técﬂiﬁa

do coordenador de
do
o1 Contratacao de
projoto,
assistentes
e
fornecedores
projeto,
do
de servico oe infraestrutura.

I
| ETAPA 2

Roalizacao
Realizacao do ovonto
evento e
do contas
prestacao de
I

|

iiilii

i

I MEIOS
MEIOS no
DE

' VERIFICAQAO
.
- Registro
Registro fotograﬁco
fotografico de
do
todos os servicos,
insumos ee equipamento
oquipamonto
insumos
contratado

Realizacao do
do evento
ovonto de
do acordo
I Relatorio
Relatorio de
do atividados
1- Realizacao
acordo
atividades
com o planejamento executado nas
do
producao
com
de producao com
otapas anteriores.
antorioros.
rogistro fotograﬁco
etapas
registro
do prestacao do
0- Confeccao de
de contas, - Arquivo com todas as
retatorio de
do execucao do
pocas de
do comunicacao,
comunicacao,
incluindo relatorio
pecas
objoto
contas
aplicacao de
do marcas,
objeto e prestacao do
de conlas
I ﬁnanceira.
financeira.
lovantamonto de
do
levantamento
do midia
valoracao de
provisto na planilha
espontanoa eo relatorio
relatorio
OBS: Nao previsto
espontanea
fisico-ﬁnancoira
pois as despesas
dosposas
do
impacto
nas
rodos
fisico-ﬁnanceira pols
de
redes
otapas
estao vinculadas as etapas
sociais.
anteriores e nao ha previsao de
do
dosposa
despesa extra.

CONTRAPARTIDA
Vale destacar quo
que o projeto
tela sera
projoto em tola
sora realizado exclusivamente
exclusivamento com recursos
rocursos de
do emenda
omonda parlamentar,
quo nao havera recolhimento
recolhimonto do
atividados reallzadas
roalizadas — sendo
sondo todas
e que
de nonhuma
nenhuma receita advinda
advlnda das atividades
gratuitas. Vale também
que o valor total do projoto
projeto éo menor do que
que, em
tambem ressaltar quo
quo R$ 600.000,00, o quo,
disponsaria a necessldade
nocossidado do
- do
principio, dispensaria
de contrapartida —~
— seja ﬁnanceira, em bens ou em servicos —
projeto.
projoto.
Porem, por considerar
considorar que o conteudo
conteado quo
sora gerado tem
tom importancia estratégica para a difusao do
Porém,
que sera
turismo na cidade,
de propiciar sua continuidade e divulgacao pormanonte
permanente do material
cidado, e com o intuito do
criado para sua realizacao,
seguintes contrapartidas ao GDF/
roalizacao, serao ofertadas as soguintes
GDF! Secretaria
Socrotaria de
do Turlsmo:
Turismo:
0-

Diroito de
do uso pormanonte
do gravacao aérea da cidade,
cidado, em
om
Direito
permanente do conteudo produzido: 3 minutos de
360° na qualidade 4K;

-

R$7.000,00 om
em impulsionamonto
impulsionamento eo R$3.000,00 de
redes sociais.
do midias promocionais em rodos

RESPONSABILIDADES DA ENTIDADE

0-

lnsorcao da marca Brasilia e as logomarcas da SETUR/DF
SETURIDF eo do GDF em
om todo e qualquer
qualquor material
lnsercao
de
do divulgacao do evento,
ovonto, seja impresso ou online, desde
desdo o inicio da promocao do evento.
ovonto.
Obrigatoriamente o0 material dovera
devera ser dlsponlbilizado
disponioiiizado e aprovado pela
pola equipe
oquipo da Secretaria
Socrotaria de
do
Turlsmo;
Turismo;

~1-

do midia do evento,
ovonto, com a equipe
oquipo da Subsecretaria de
do
Divulgacao compartilhada do plano de
Socrotaria do
simultanoa nas redes
Promocao eo Marketing da Secretaria
de Turismo,
Turlsmo, visando
vlsando a divulgacao simultanea
sociais,
sociais;

Serao
espaco placas informatlvas,
Sorao fixadas no ospaco
informativas, contendo,
contondo, de
do forma visivel e compreensivel
compreonsivel a todos,
relativos ao uso do
de tais rocursos,
recursos, em
os dados rolativos
om especial o orgao responsavel pela
pola contratacao, a
contratado, bem como os respoctivos
omponhados ou
cu Iiquidados.
liquldados.
pessoa contratada,
respectivos valores empenhados
ass obrigacoos
Socrotaria de
do Turlsmo
Turismo e a Entldade
Entidade
Tais
obrlgacoes foram alinhadas com as areas da Secretaria

___

f._.'l?_ONOGRAh_\‘l;A
EXEC_|_._J_§AO
CRONOGRAMA DE EXECUQAO

A

EtapaiFase Espoclﬁcagao
Especiﬁcagao
Meta EtapaIFase

META - Roalizagao
do roalidado
do sobrevoo
sobrovoo por
Reallzacao do
de um projoto
projeto de
realidade virtual de
Brasilia.
.

11

_

1

L

ITEM
ITEM

1

2

3

4

Duragao
Mas
Mos
lniclo
Término ~
inicio
Mas
M55
;l,
M55
M65

2

Contratacao
fornecedores
Contratagao de
do equipe
oquipo técnlca
tocnlca oe fornecodoros
IReallzacao
Prostacao de
do Contas
Realizacao do ovonto
evento oe Prestacao

DESCRIQAO
oEscR|cAo

r_ Janeiro/20
Janoiro/20
0Marcof20
Marco/20

FFSICO-FINANCEIRO
PLANILHA DE CALCULO - FISICO-FINANCEIRO
UNIDADE
“""°ADE
A N T OCOR. UNITARIO
VALOR
MEIfEDA
QUANT
DE
QU

COORDENACAO DE PRODUCO
PRODUCAO EXECUTIVA:
Contratacao do
sorvlco do
de servico
de coordenacao para as
rotinas admlnistratlvas
administrativas do projoto.
projeto. O trabalho
dosso
pro-producao e val
desse proﬁssional lnicia-so
inicia-se na pré-producao
até a pos-producao oe entrega dos relatorios
ate
relatorlos ﬁnals
do
_
de prestacao do
de contas.
ASSISTENCIA DE PRODUCAO EXECUTIVA:
em
Contratacao de
do servico
sorvico especializado
ospeclallzado om
Executivo om
em
assessorar o trabalho do Produtor E:-tecutlvo
funcoes. Organizar
todas as suas funcaos.
Organlzar planilhas
planllhas oe
acompanhar cronogramas oe a entrega eo
servlcos contratados. O trabalho
execucao dos servicos
desse proﬁssional inicia-se
pré-producao e val
dosso
lnlcla-so na pro-producao
até
relatorios ﬁnals
ate a pos-producao e entrega dos rolatorios
do
_
_
de prestacao do
de contas.
COORDENACAO ADMINISTRATIVO
Contratacao do
FINANCEIRO: Contralacao
de sorvlco
servico do
de
coordenacao para as rotinas ﬁnancoiras
ﬁnanceiras do
projeto,
de pagamento,
projoto, execucao do cronogramas do
pagamonto,
operacao
de todas as fontes
oporacao das contas correntes do
fontos
projoto efetuando
efotuando o cadastramento do
do projeto
de contas eo
posterior pagamento. O trabalho dosso
desse
profissional inicia-se
até a
lnlcla-so na pré-producao
pro-producao oe val
vai ate
pas-producao e entrega dos relalorios
rolatorlos finals de
do
pos-producao
prestacao de
do contas.
contai
_
_
ASSISTENCIA FINANCEIRO:
FINANCEIRO: Contratacao
do
ASSISTENCIA
Contratacao de
servico
solicitar orcamentos,
sorvlco de
do assisténcla
asslstancla para solicltar
documentacao do
de proﬁssionais
proﬁsslonals oe empresas
omprosas que
quo
sorao contratadas, posquisa
do procos,
serao
pesquisa de
precos,
olaboracao de
do planilhas
planllhas financeiras.
financolras.
elaboracao
Encaminhamento do
de dados para advogado para
formulacao dos contratos, garantir assinatura de
do
contratos, sollcltacao
ﬁscals, conferencla
solicitacao do
de notas ﬁscais,
conferencia
do notas eo dados junto aos fornecedores.
fornocodoros. O
de
trabalho desse
predosso proﬁssional inicia-se
lnlcla-so na proval até
pos-producao eo entrega dos
producao eo vai
ate a pas-producao
relatorios
de prestacao
contas. _
rolzijrlos ﬁnals
ﬁna_m do
progcao de
do tE.Il'l'£BS.

.

Diaria

I

F

UNITARIO

VALOR
TOTAL
TOTAL

1

R$
F\‘$ 132,00

R$ 6.864,00
6.86-4,00 I

52

1

R$ 142,37

R$ 7.403,24 |

52

1

R$ 367,00

R$
19084.00

52
52

11

R$
R$ 176,00
176,00

R$
R$ 9.152,00
o.1s2,00

MEDIDA
Diaria

I

Abril/20
Abrll!20
Malol'20
Maio!20

52

I

I

.. .
Diaria
Dlarla

19.084,00

I

Diaria
Diarla

'

COORDENACAO DE
co LOGISTICA: Contratacao
de service
de organlzacao
organizacao da logistica do projoto,
projeto,
do
sorvlco do
incluindo transporto
transporte aoroo,
aereo, terrostre,
terrestre,
lnclulndo
hcspodagem,
hospedagem, allmentacao, entre
ontro outros.
Elaboraoao
do
Elaboracao do
de planllhas
planilhas e acompanhamonto
acompanhamento da
logistlca do
logistica
de oquipo,
equipe, convldados,
convidados, voos, horarlos,
horarios,
dosso proﬁssional lnlcla-so
praetc. O trabalho desse
inicia-se na prevai até
ate a pas-producao
producao e val
pos-producao e entrega dos
rolatorlos ﬁnals do
ao de
do contas.
con@_.
relatorios
de prosta
prestacao
do servicos
sorvlcos juridlcos
ADVOGADO: Contratacao de
juridicos
para analisar eo olaborar
elaborar contratos, analisar
documontagao perlinente
portinonto ao procosso
ontro o
documentacao
processo entre
concedonte, representar
roprosontar eo
proponente eo a concedente,
defender judlcialmente
extrajudicialmente a
judlcialmonte e extrajudiclalmonto
lnstltuicao
lnstltulcao em
om possivels
possivols pendéncias, elaborar
tecnico didatico
dldatico para cumprimorlto
do
material técnico
cumprlmento de
objetos. Acompanhar o cumprimonto
cumprlmento do objeto
tormo de
do fomento,
fomonto, dando pareceros,
do termo
pareceres, respostas
procosso de
do
a consultas, eo acompanhar o processo
prostacao de
do contas oe rolatorlos
prestacao
relatorlos ﬁnals do projoto,
projeto,
rospondondo a qualsquer
respondendo
quaisquer dlllgenclas.
diligencias. O trabalho
dosso proﬁssional
proflsslonal lnlcla-so
pro-producao eo val
desse
inicia-se na pré-producao
ate a pos-producao e entrega dos relatorios
rolatorios ﬁnals
até
do prestacao
prosta ao do
de
de contas.
ASSESSORIA DE IMPRENSA E
COMUNICACAO
Prestacao do
de sowicos
servicos do:
de:
- Promocao do relacionamonto
relaclonamento com a lmprensa,
imprensa,
fazondo 0o intercambio
lntorcambio ontro
fazendo
entre os jornalistas e os
organizadores
comunicacao, local,
organlzadoros eo os meios
melos de
do comurlicacao,
nacional e intornacional.
lnternacional.
do PRESS RELEASE: elaboracao do
- Servlco
Servico de
de
releases com toxtos
textos informatlvos dlvulgados por
assossorlas
assessorias do
de lmprensa para lnformar,
informar, anunciar,
contostar,
contestar, esclarecor
esclarecer ou responder a midia sobre
algum fato quo
onvolva o assessorado;
que envolva
- Proparar
Preparar pautas para entrevistas oe balancos da
agenda;
- Crlacao
Criacao do
de mailing List, para onvla
envla
comunicados, notas, credenciais
crodoncials com o proposito

Diaria

52

1

2

1

3000,00 R$ 6.000,00
R$ 3.000.00

Servlco
Servico

1

1

R$ 8.335,73

Sorvico
Servlco

1

1

R$ 3.825.00
3825,00 R$ 3.825,00
3825,00

1

R$ 3500,00
3500,00 R$
R$ 3500,00
3.50000
R$

I

lvlonsal
Mensal

R$ 162,22

R$ 8.-435,44

I

R$ 8335,73
8335.73

do lncontivar
do determlnada
dotormlnada
de
lncentivar a publlcacao de

lnformacao.
informacao.
- Agendarl Acompanhar entrevistas dos
rosponsavols
responsaveis polo
pelo projoto
projeto e do co-roalizador
co-realizador com
os melos
comunlcacao;
meios do
de comunicacao;
- Proparar
on-lino, valoracao
Preparar clipping impresso oe on-line,
do
de midia oe relatorlo
relatorio final do
de midia ospontanoa
espontanea
reatorio do
prostacaogdo
g
para relatorio
de prestacao
de contas.
Criacao de
do campanha do
rodos
de dlvulgacao
divulgacao para redes
soclais: Planejamento,
Planejamonto, criacao do
contoado eo
sociais:
de conteudo
criacao
de cards para as redes
crlacao do
rodos soclais.
sociais. ;
Rolacionamonto (CRM): Responder e crlar
criar
Relacionamento
ongajamonto
comontarlos das rodos
engajamento atraves
através dos comentarios
redes
sociais.
Edicao do
rodos soclals:
Captacao e Edlcao
de Video para redes
sociais:
Criacao e captagao
captacao de
durante 0o
do videos antes eo duranto
evento
Cobertura roaltlmo:
realtime:
ovonto para as redes
rodos sociais.
soclals. Cobortura
Produoao de
do conteudo
conteado audiovisual com
Producao
smartphono para divulgacao eo ongajamonto
smartphone
engajamento nas I
rodos
soclals durante
duranto a realizacao do ovonto
redes soclais
evento
Gestao
de Midia
Planejamento do
de midia
Gostao do
Midla Digital: Planojamonto
Facobook e lnstagram. impulsionamento
impulsionamonto de
do
para Facebook
_Facebooke
Facoboo_l§_o lnstagram.
lnstagglm.
_
ASSISTENTE DE
oo COMUNICACAO:
cﬁrstaqaa_l.
lASS|STENTE
COMUNICACAO: Contratacao
do servico
servlco ospoclalizado
om dlvulgar
lnformagoos
de
especializado em
divulgar lnformacoes

do projeto
pro'oto nas midias
rlidias soclais.
scgais.

Sol'vl§;0
Servico

'

1

I

I

Sorvlco
Servlco |

1

_

Diarla
Diérla

I

1

....._

54

3500,00 R$
R$ 3500,00
3500,00
R$ 3.500,00
I

1

_

R$ 140,00

1

R$ 7560,00
7500,00

l

PRODUCAO DO
oo ROTEIRO
ROTEIRO DO
oo VIDEO
VlDEO Transformar eo retolre
rotelro llterarlo
llterario om
em imagens
Transformer
lmagons
cinematograﬁcas direclenande
direcionando todas as areas
clnomatograﬁcas
Service
Servico
criativos
criativas para quo
que eo predute
produto ﬁnal tonha
tenha unlcidade
unicidade
ostotlca
esiética oe concoltual.
conceitual.
PRODUCAO DO CONTEUDO DE VIDEO
I
VlDEO Fllmagom
felta com drone; captura do
Filmagem aeroa
aérea feita
de
imagens do
onvolve eo ﬁlme.
ﬁlmo.
de todo eo rotelro quo
que envolve
I Service
Serao corca
cerca do
de 05 horas do
de ﬁlmagem para edicao
Serae
edlcae Servico
do
sorae
de 3 minutes
minutos do
de vidoo.
video. As gravacaes
gravacoes serao
produzidas
360° no
na qualidade 4K.
produzldas em 380°
LOCU
PARA NARRACAO
NARRA C AO oo
DO
|.ocucAo
PORTUGUES PARA
C AO PORTUGUES
'
' de
'
VIDEO
- Narracae
do texte
Service
VlDEO
Narracao do centoude
conteddo
texto do ﬁlmo
ﬁlme
Servico
em pertuues
portugués.
-,|-

r

I

12

13

14

I

I

I

I

1

1

1

1

R$
R35 4.000,00
R$ 4.000,00
4.000,00 R$
4.000,00

|

R$
R$

27.000,00
27.000,00

I

R$
R$
27.000,00
27.000,00
I

1

1

- 500 . 00
R$
R$ 2.500,00
2500,00 R$
R$ 22.500,00

1

1

, R8
. 700,00 R$
. 700,00
R$ 55.700,00
R$ 55.700,00

1

1

R$ 4.275,00 R$ 4.275,00

1

1

INGLES PARA NARRACAO oo
LOCUCAO nvouzs
ee

15

1e
1?

18

19

20

21

VIDEO
- Narracae
I Servlce
'
' do
'
'
Narracao do conteude
contetido
de toxte
texto do fllmo
ﬁlme
Servico
om
em lnles
inglés.
GRAVACAO E EDICAO
EDICAO DE AUDIO
Auolo -- Gravacao
GRAVACAO
Gravacae
estudio da lecucae
locuoao dos centoudﬂes
contetidos de
textos
em ostudle
do textes
Semen
.' .'.
. .. ﬁnalizacao
. I para
"
Servlco
em dots
dols idlomas
idiomas, odlcae
edicao eo flnallzacae
oe
video.
video
EDICAO DO VIDEO
do 3
VlDEO - Edicae
Edicao do video de
ginutes,
lncluido letters, narracao, logemarcas.
Sewigo
minutos, incluido
logomarcas.
Servico I
erao dors
VICIBOS do
Serao
dols videos
de 3 minutes,
minutos, uma vorsao
versao em
inles
inglés eo outra om
em Portuguas.
Portugués.
DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO PARA
OCULUS QUEST - Desenvelvimonte
Service
Desenvolvimento do
de software Servico
araadaptor
para
adapter o0 centeude
conteudo a plataferma
plataforma do ecules.
oculos.
LOCACAO DE SISTEMA DE HARDWARE PARA
EXIBICAO eo
vRr Oculos
Ocules
DO CONTEUDO EM VRI
conteudo. Serao
Quest para exiblcao
exlbicae do contoudo.
I
neeossarlo
.. .
necessario 04 eculos
oculos para atondor
atender a demands,
demanda,
Diaria
Ievando
do
DIEM
levando om
em censlderacao
conslderacao a nocossidado
necessldade de
termes
do 01
termos dols idlomas
ldiomas oe a nocossidado
necessldade de
backup para cada idioma, bem
bom corne
repesicao '
como a reposicao
por horas do
de uso.
per
use.
EXIBICAO
LOCACAO DE MONITOR 65" PARA EXIBICO
DO VIDEO
do TV 65"para
.. .
VlDEO - Aqulslcae
Aquislcao do
de monitor de
Diaria
exiblcao
vlsuallzado
mama
exibicao do centeude
conteudo quo
que osta
esta sondo
sendo visualizado
oculos do lado
Iado oxterne
externo da area cenografica.
no ecules
ceno rafica
PROJETO CENOGRAFICO -~ Criacao
Crlacao do projeto
projoto
cenegraﬁco
acompanhamonto do
Service
cenograﬁco e acompanhamento
de construcao do Servico
ospace
I
espaco lmerslve.
imersivo.

MOBILIARIO -- 02 balcaos,
12 pufes
pufos ' Diaria
balcoes, 04 cadelras, 12
Diaria
23

.
24

.
26

27

ILUMINACAO - lluminacao
cénica para tode
todo
ILUMINACO
Iluminacae canlca
espaco oxpesltive,
expositivo, com luzos
luzes gorais
gerals oe fecais
focais para
ospaco
vltrlnos
do
Diaria
vitrines e obras. O service
servico inclui o projoto
projeto de
Diaria
iluminacao, a locacao
equipamento a
iluminacae,
Iecacao do oqulpamento
montaem
desmontaem.
montagem aflnacae
afinacao da Luz e desmontagem.
SISTEMA es
ELETRICA:
DE DISTRIBUICAO ELETRICA:
Prestacao do
eletrica,
I Diaria
de Services
Servicos do
de dlstrlbuigae
distribuicao elétrica,
Diaria
com 06
Oﬁilmadas,
tomadas, aterramentes
aterramentos do
de estruturas.
IMPRESSAO EM
EM_ LONA - improssae
om Iona para
para
m2
IMPRESSAO
impressao em
m2
espacoe cone
cenografico
eo osa
raflce
|_ecAcA0
EM METAL -LOCACAO es
DE ESTRUTURA EM
locacao do
de estrutura para anceragom
ancoragem do
lecacae
Ivlluidlaria
ML/dlarla
equipamento endo
onde eo visltante
suspenso.
oquiamento
vlsltanto ﬁcara susonse.
|_ecAt;:Ae
ASA DELTA
DELTA PARA EXPERIENCIA
EXPERI NCIA
LOCACAO DA ASA
- lecacae
locacao de
cenograﬁa para realizacao
do asa delta conegraﬁa
roalizacae I
da oxperlencla.
endo oe vlsltanto
Diaria
experiéncia. A asa delta sora
sera onde
visltante
Diaria
acoplado duranto
durante a lmorsae,
imersao, bem come
como
ﬁcara aceplade
onde todo eo equipamento
estara lnstalaﬁs.
instalado.
endo
oqulgamonte oiara

R$ 4275,00 R$ 4_2?510U

R$
R$

R$
I
R$
14.000,00
14.000,00

14.000,00
14.000,00
I
1

1

R$
R$ 00 I 16 D00
R$ 00
16 000
16.000,00
16.000,00
'
'
'
'

4

R$
390,00
R3; 390'00

R$
R$
81
.120,00
81.120,00

R$ 210,00
R$
21030

R33
R5
10,920.00
10.920,00

I
52

1

52

1

1

1

52

1

R$
R$ 8.255,00
8255.00 R8
R$ 8.255,00
8.255,00 I
_ ii

I R$ 350,00
_ R$ 350,00

52

1

R$
R$ 250,00
250,00

52

1

1 R$
R$ 150,00
150,00

50

1

40
40

45
45

52

1

R$
R$

I

18.200,0L
18200.00
R15
R$ U0
13 000
13.000,00
'
’
I
R55
R$ 7.800,00
7.800,00

11$ 39,33 I R$ 1966150
R$ 39.33

R$ 1966,50

R$
R$ 15,00
15.00

R$ U0
2? 000
27.000,00
'
'

R$

R$
R$ O0
I R$
R$ 800,00
800,00 I 41 600
41.600,00
'
'

COORDENACAO DE SERVICO DE

ATENDIMENTO AO
A0 PUBLICO
PUBLICO -- proﬁssional
proﬁssional
ATENDIMENTO
por toda oquipo
equipe do
de atondimonto
atendimento ao
responsavel per
ae
plllblico, responsavel per
por ceerdonar
coordenar as acaos
acoes do
IIJLIIIJIICD,
atendimento, aclenar
acionar os
proﬁssionais
atondimonto,
es preﬁssienals
rospensaveis pola
do
responsaveis
pela area tecnlca
técnica eo oquipo
equipe de
coordenacao.
ceordonacao.
ATENDIMENTO AO
A0 PUBLICO - MEDIADORES:
ferneclmonte se
so servico
service com 4 mediaderos
fornecimento
medladores
unlfermlzades,
uniformizados, idontiflcade
identificado com crachas e cem
com
29 trolnamento
treinamento para atondor
atender ae
ao publlco
visltante do
ptlbllce
vlsltanto
29
ovonto.
evento. Serae
Serao 02 proﬁssionais
preﬁssienals pelo
polo poriede
periodo do
de
terca a soxta
sexta do
de 13h as 20hs, oe 02 preﬁssienals
proﬁssionais
polo poriede
do sabado eo domingo das 10h as
pelo
periodo de
l 17h.
Tecnice especializado
especlallzado om
TECNICO VR - Técnico
em
manutoncae de
do equlpamonte
do roalidado
30 manutencao
equipamento de
realidade virtual.
Serao necessaries 02 preﬁssienals
proﬁssionais para atondor
atender
Sorae
duranto
todgeriedido
durante todo
periodo de furgonamﬂte.
funcionamento. _
‘TOTENS
TOTENS DE ENERGIA SOLAR: Locacao
Lecacae panels
divulgacae do projeto
projoto no
para areas urbanas para divulgacao
sorae 02 ostruturas
local, serao
estruturas autepertantes
autoportantes com
superficlo dupla para exlblcao
do contefrdo
superficie
exibicao de
contetido com
tamanhe 1,70 x>1 1,20 m, tipo backlight
backllght com 04
tamanho
31 faces de
do painéis,
painels, contemplando
contomplando a impressao
lmprossae em
adeslve para backllght,
backlight, instalade
adesivo
instalado no acrillce
acrillco
transperte
especiﬁco para exlblgao
exibicao nos tetens
totens oe eo transporte
do
equlpamontes - incluindo
lnclulndo carga e descarga
de 02 equipamentos
para es
os trechos: Gama I Praca dos 3 pederos
poderes I/
Gama
28
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Diaria
Diarla

52

1

I R$ 282,09

R$
I 14.068,08
14.66B,68

I
"T

i

I
Diaria
Dlaria

52

52

‘

I

4

R$

R$ 159.91
159,91
|

I

i

I

I

l

Diaria

52

2

172 45
I R$ 172,45
'

R$
R$
17934.80 I
17.934,8O

Diaria

52
52

22

R$ 641,00
641,00
I Rs

R$
66615100
66.664,00

'

'

R

R$

R$
499.5245?
499524.67

P OJETD
VALOR TOTAL DO PROJETO

PLANO DE APLICA
APLICAQAO
A0

p CODIGO

Especiflcagao
Espociflcagae

33.90.39

META - Reallzacae
roalidado virtual do
sebreveo por Brasilia.
Realizacao do
de um prejete
projeto do
de realidade
de sobrevoo

Total
R$ 499.524,67

TOTAL

CRONOGRAMA FISICO
Ftslco FINANCEIRO
CRONOGRAMA
FINANCEIRO
I
1

‘

_ ETAPA
TOTAL
TOTAL

_

_

VALOR

l

I Contratacao do
fernocodoros
de oquipo
equipe tecnlca
técnica oe fornecedores
Reallzacao
Realizacao do ovonto
evento e Prestacae
Prestacao do
de Centas
Contas

I

_

PRAZO PARA
PARA
PRAZO
REPASSE
REPASSE DO
DO
RECURSO
RECURSO
_

"

I

R$ 499.524,67
. R$
R35“
_ -

499.524,57
R$ 499.524
67

_

-

_

I-

27 do
de dozembro
dezembro do
de
2019

I

2019

R$ 49s.s24,s'r
%R$
499.524,67

O presente Plane
do encargos
oncarges rocelhldes,
Plano do
de Trabalhe
Trabalho nae
nao aprosonta
apresenta rubrics
rubrica de
recolhldos, pols es
os mesmes
mesmos sae
sao do
de
competéncla das omprosas
empresas contratadas
da execucao
fase do
de
cempetencia
centratadas eo detentoras
dotonteras do
exocucae do projeto
projoto em
om analise.
analiso. Na faso
prostacae
do contas as netas
do acordo com oe Decrete
prestacao de
notas flscals sorae
serao encarninhadas
encaminhadas de
Decreto 37.843 do
de 13 do
de
dezembro do
de 2016. Em hlpetoso
hlpotese alguma havera
esta slm haveria
de
dozembre
havora pagamento
pagamonte via RPA, osta
havorla prevlsao
provlsae do
recolhimonte
Decrete 37.843 13 de
do dezembro de
do 2016, no que
quo
recolhimento do
de encarge.
encargo. De acordo com o Art. 28 do Decreto
reforo-so
refere-se aos ltens
itens V oe VI, esclarecemos:
esclarecomes:

'

sa.2o1,2s
33.261
,28

lnformamos quo
que todo
toda a mae
mao do
de obra
contratada sera
de services,
servicos, atravas
através do
de centrate
contrato
V - lnfermames
ebra contratado
sora via prestacao
prestacae do
tem porario eo emissao
de neta
nota fiscal, nao
responsabllldade sobre
temperarie
omissae do
nae havendo
havonde nenhuma
nonhuma rosponsabilidade
sebre os
es valores de
do tributos
tributes eo
oncarges cobrados
cebrades para a empresa
omprosa contratante.
centratante. Per
nae exlstir contratacao
centratacae via CLT eo RPA nao
nae temos
tomes
encargos
Por nao
provlsae
do encargos
oncarges oe tributes
previsao de
tributos soclals
soclais e trabalhistas.
Cenferme citado
citade acima, per
do contratacoes
corltratacaes via pessoa jurldica
juridlca nao
nae ha nenhum tipo de
do valor
VI -— Conforme
por so
se tratar de
resciserie
projoto.
rescisorio e trabalhista oa ser page no ﬁnal do projeto.
Rossaltames tombem
conformo detalhado
detalhode nas planilhas
planllhas orcamentarlas
ercamentarias envladas
onviodas todas as receltas
rocoltas do
Ressaltamos
também quo,
que, conforme
projoto serao
serae integralmente destinadas ae
custole do projeto
projoto 1‘
1“ Brasilia VR - Sobrevoo
Sebrovee pela
pola capital
projeto
ao custeio
clomenstrando um benoficle
nae havera lucro
Iucre algum para oe IPCB - lnstituto
Institute de
do Producao
Preducae
demonstrando
beneficio para 0e Estado, pols nao
Secleeducatlvo eo Cultural Brasileiro
Brasiloiro com a organlzacae
ovonto, ocaslao
ocasiao em que,
quo, havendo
havonde rocursos
Socloeducativo
organizacao do evento,
recursos
oxcedontes, esses
essos serao
serae transpassados
transpossades aos cofres
cefros do Distrito Federal, om
lntegralldado.
excedentes,
em sua integralldade.

8. DECLARAQAO
No qualidade de
do reprosontante
doclarames, para fins do
junte a Secretaria
Socrotaria de
do
Na
representante legal do Cenvonerlto,
Convenente, declaramos,
de prova junto
do Turlsmo,
Turismo, para efeitos oe sob as penas
ponas do
quo inexiste
lnexlste qualquer déblto
dablto ou
eu mora ou situacao
situacae
Estado de
da Lei, que
do lnadimplancia
eu qualquer orgao ou
eu ontidade
admlnistracae
de
lnadlmpléncia com e0 Tesouro do Distrito Federal ou
entldade da admlnlstracao
DUDIICB
impoca a transferéncla
transferancia de
do recursos
rocursos orlundos do
dotacaos conslgnadas
consignadas nos
pdbllca do Distrito Federal, quo
que impeca
de dotacoes
orcamentos
forma dosto
deste Plano de
ercamentos do Distrito Federal, na
no ferma
do Trabalho.
deforlmento.
Pede deferlmento.
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LUCIANA VIEIRA RODRIGUES
Presidente
Preslderlte IPCB
Brasilia, 04 de
do feverelro
feverolro de
do 2020

APROVACAO PELA CONCEDENTE
Aprove oe presente
presonto Plano do
Trabalhe
Aprovo
de Trabalho

Brasilia,

Cencodonto
Concedente

I

I
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