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Cl/Orgao Expedidor: 2.075.090 SSP-DF

CPF: 718434261-53

Cargo/Fungaot Presidente

2. DESCRIQ/10 DO PROJETO
Titulo do Projeto

Periodo de Execugao

‘la ART DESIGN — Conexao, Criatividade e lnovagao

28 de novembro de 2019 a
31 de janeiro de 2020

IDENTIFICAQAO D0 OBJETO
Realizagao da 1“ edigao do projeto Art Design com a exposigao “A Cidade Danga". Como agao inaugural
do projeto sera realizada uma exposigao fotografica a céu aberto e disposta em totens sustentaveis —
que contam com um sistema de iluminaqao durante a noite por baterias carregadas por energia solar. As
imagens, assinadas por Rafael Lucyk e Eduardo Eirado, retratam bailarinos interagindo com 22 pontos
diferentes da capital.
O trabalho ficara exposto por 54 dias, de 28/11 a 20/01, percorrendo o Parque da Cidade (28/11 a 15/12),
o Museu Nacional (16/12 a 02/01) e o Parque Ecologico de Aguas Claras (O3/O1 a 20/01) sempre em
area de grande circulaqao e com acesso amplo e Iivre da populagao.

APRESENTAQAO DA INSTITUIQAO

O IPCB - lnstituto de Produgao Socioeclucativo e Cultural Brasileiro é uma inslituigao do terceiro setor
(termo sociolégico utilizado para definir organizagées de iniciativa privada, sem fins lucrativos e que
prestam servigos de carater publico), sem ﬁns Iucrativos, de fomento a educagao e cultura. sediada em
Brasilia e voltado as questﬁes sociais.
O lnstilulo foi criado para atuar na area educacional e sociocultural, realizando projetos, pesquisas,
oficinas e agoes culturais afim de contribuir com a educagao em nosso pais. O IPCB se dedica também
a promover segmentos de nossa cultura ainda nao conhecidos, resgatando patrimonios culturais

fragilizados, o que lhe confere a caracteristica de ser, nao apenas uma casa de producao, mas um centro
de antropologia cultural aplicada.
Fundado pela produtora cultural Joana Praia, em setembro de 1999, em seus quatro primeiros anos
contou com a participacao fundamental do cineasta Vladimir Can/alho e do jornalista Chico Dias, que
contribuiram para sua estruturagao. O foco da acao esta na promocao e aperfeicoamento do
desenvolvimento individual e social em atuacao prépria ou conveniada nas areas de educacao, cultura.
cidadania, saude, tecnologia, meio-ambiente, esporte e lazer. Através de projetos, pesquisas e acoes
socioculturais, atuando também como um espaco de apoio e convivéncia cultural, aberto a comunidade.
Seus objetivos sao:
Ser um polo de referéncias e intercambio através do fomento a educacao, a diversidade, a
experimentacao, a pesquisa, a producao, a reciclagem e do aprimoramento dos agentes culturais do
Distrito Federal.
Promover atividades culturais comunitarias que visem a integracao social.
Atrair da comunidade para um convivio cotidiano, com manifestacoes culturais e atividades artisticas
dentro da sede do IPCB.
Valorizar os novos artistas, as novas formas e tendéncias de criacao e expressao.
Entre os projetos realizados de grande relevancia estao:
0

CoMA - Conveneao de Mllrsica e Arte (2017). Em sua primeira edicao. trouxe a Brasilia em trés

dias uma intensa programacao, foram mais de 40 atracoes musicais, nacionais e internacionais, além
performances, uma feira gastronomica, 36 painéis com debates e oficinas, além de um forum para
estimular a promocao de politicas publicas relacionadas as cadeias produtivas da musica.
0

SESI BONECOS (2004 - 2016), o maior Festival de teatro de formas animadas que se tem

noticias, com 12 edicées, ja passou por todas as capitais brasileiras, em algumas por 3 vezes. A
programacao é extensa e diversificada. Em 12 edicées 0 projeto foi apresentado para mais de 2.200.000
(dois milhoes e duzentas mil) pessoas, recorde mundial, mudando substancialmente 0 cenario do teatro
de animacao brasileiro.
0

FITO - Festival lnternacional de Teatro de Objetos (2009 - 2015), o primeiro com esta linguagem

do Brasil, ja foi realizado nas principals capitals Brasileiras. Seu principal conceito é mostrar os objetos
do cotidiano inseridos em ideias e historias, através da imaginacao. O FITO reune, Mostra Fotograﬁca,
Fotografia, Teatro de Objetos, espaco para a plateia teatralizar 0 objeto, cenografia tematica e interativa,
Fito Feira de Objetos Curiosos, shows, orquestra de tambor, performances e intervencées musicals.
0

TRANSEPOETICAS — Festival de Brasilia da Poesia Brasileira (2018) — Poéticas em Transe,

surgiu com a proposta de promover a relacao da poesia com outras linguagens artisticas, cinema, danca,
video, mtlsica, performance e teatro num contato transmidiatico e intersemiotico. Do classico ao
tradicional, também contemplando 0 rap, 0 cordel, a poesia concreta, as inovacées e experimentacdes
de linguagens e etc. A primeira edicao realizada no Museu Nacional da Republica cle Brasilia em junho
de 2018, o retorno foi surpreendente, todas as atividades de formacao tiveram lotacao esgotada, assim

como um grande ntlmero de inscricées para 0 concurso de poesias, cujos trés primeiros colocados
receberam premiacées em dinheiro. O Festival Transepoéticas faz jus a histérica efervescéncia cultural
que define Brasilia e 0 seu espirito aglutinador. O patrocinio foi da Secretaria de Estado de Cultura do
DF através do FAC. Dada a forca e a abrangéncia do projeto, em sua primeira edicao, pudemos contar
com os apoios institucionais da TV Globo (Brasilia), Correio Braziliense, embaixada de Gana e
embaixada da lndia, além da ANE - Associacao Nacional dos Escritores. Todas as atividades do festival
Transepoéticas foram oferecidas gratuitamente a todos 0s interessados.
O

MOMENTO EM MOVIMENTO (2018) — Exposicao fotografica de Mila Petrillo, faz parte do projeto

“Por outras lentes", que recuperou e digitalizou aproximadamente 10 mil imagens analégicas do acervo
pessoal. As fotos retratam importantes momentos do Festival de Brasilia do Cinema Brasileiro, com
curadoria de Sergio Moriconi que selecionou 105 imagens para a exposicao. Momento em Movimento
aconteceu durante a 513 edicao do Festival de Brasilia, no Cine Brasilia, com entracla é franca e
patrocinio do Fundo de Apoio a Cultura - FAC, Secult-DF.
0

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

reproduz fatos marcantes da carreira dos Beatles, visitada por mais de 20 mil brasilienses e realizada no
Park Shopping, a Fab Four Experience proporciona uma viagem pelos momentos mais importantes da
trajetoria de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, em cenarios montados
especialmente para recriar momentos icénicos da Banda. A mostra é dividida em 10 ambientes, e em
cada um deles é contada uma fase da histéria dos Beatles. Uma experiéncia sensorial e unica.
Realizacao IPCB e Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal.
0

NATAL ARTE (2018) - Projeto reune a criacao de designers brasilienses em mostra natalina que

busca reforcar o titulo de Cidade Criativa do Design para a capital, concedido pela Unesco. A Exposicao
Natal Arte contou com a participacao de 40 artistas - entre artistas plasticos, arquitetos, ilustradores,
desenhistas industriais e designers graficos e de produto do DF. As obras foram expostas no Aeroporto

lnternacional de Brasilia, durante o més dezembro. Entre os participantes, Darlan Rosa, Joanavp, Danilo
Vale e Renata Brazil. A partir de uma arvore base e neutra, criada pelo desenhista industrial e designer
de produto Aciole Félix, em ago carbono, os 40 artistas fizessem intervencées livres, de modo a mostrar
as particularidades das proprias técnicas e visoes. O nlinico parametro definido é o respeito ao espirito
natalino. Realizacao IPCB e Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal.

JUSTIFICATIVA

Brasilia é a Unica cidade que recebeu 0 titulo de Patrimonio Cultural da Humanidade pela Organizacao
das Nagoes Unidas para a Educacao, a Ciéncia e a Cultura (UNESCO) na modernidade, designacao
que coloca a capital em maior evidéncia no mundo. E, recentemente, veio 0 titulo de cidade criativa da
UNESCO, exaltando o design candango inspirado pela cidade.
A Brasilia contemporanea assumiu este legado, e a cidade tem se mostrado um campo fertil para o
desenvolvimento de um design autoral e em dialogo com a paisagem e com 0 patriménio artistico e
histarico da cidade.

Nos Ultimos 5 anos, Brasilia se movimentou intensamente no campo do design, valendo destacar
algumas iniciativas de peso, como mostras e eventos regionais, nacionais e internacionais, diversas
iniciativas independentes, como os festivals multiculturais e de ensino independente; a unica associacao
regional do pais de profissionais de Design Grafico; um respeitado Programa de Pos-Graduaoao em
Design (UnB), e o curso superior em Design Grafico atualmente com o mais alto conceito nacional no
MEC (Centro Universitario IESB). Em junho de 2018, foi realizada a exposicao Brasilia Capital do Design,
com produtos do design brasiliense contemporaneo, além de representantes da iconograﬁa da cidade.
Outro aspecto importante a ser ressaltado é que a Rede de Cidades Criativas da UNESCO assumiu 0
compromisso oficial de investir em criatividade e inovacao como fator estratégico para o desenvolvimento
urbano sustentavel, a inclusao social e 0 aumento da influéncia da cultura no mundo. Assim, e sempre
com foco na producao contemporanea e na fusao de linguagens, a Art Design tern como missao oferecer
solucoes criativas, inovadoras e inclusivas que impactam positivamente a sociedade.
Neste sentido, e em sintonia com a chancela de Patrimonio Cultural da Humanidade, a primeira acao do
projeto em tela busca valorizar e reforcar a iconograﬁa de Brasilia, destacando o acervo arquitetonico,
urbanistico e paisagistico de grande beleza e singularidade e proporcionando uma experiéncia
diferenciada dos tracos dos principals cartoes-postais da cidade. Reforcando esta perspectiva, o Plano
de Turismo Criativo do DF tem por missao promover Brasilia, Patrimonio Cultural da Humanidade, como
destino turistico reconhecido pela exceléncia na qualidade de vida e pelos diferenciais associados a sua
arquitetura moderna, diversidade cultural, criatividade, mobilidade e acessibilidade. Brasilia, como capital
jovem e planejada do Brasil, com um desenho arquitetonico moderno e unico, fruto da mente de 2 dos
maiores e mais reconhecidos arquitetos e urbanistas da historia - Lucio Costa e Oscar Niemeyer — e
incrustada no coracao do Brasil, além de cercada de belezas naturals, tem todo 0 potencial para se tornar
referéncia em Turismo Cultural, aliando historia, arquitetura, paisagismo e design. Porém, é necessario
reforcar cada vez mais esta perspectiva de Brasilia, e portanto fundamental valorizar seu acervo
arquitetonico, urbanistico e paisagistico.
Neste contexto, 0 projeto prevé uma proposta diferenciada de ocupacao cultural da cidade, de forma
sustentavel, tecnologica e artistica. Toda intervencao é necessariamente plural. E urbanistica, politica,
arquitetonica, cultural e artistica. Nesta proposta, a arte é uma ferramenta para ressignificar o espaco
publico e ativar a reflexao sobre a cidade. Desenvolvidos a partir de 2014, os totens que serao usados
na ocupacao captam energia solar para o seu funcionamento e foram projetados para instalacao em
areas urbanas de grande circulacao. Ja estiveram, na Lagoa Rodrigo de Freitas e no Parque de
Madureira, no Rio de Janeiro para o comité Olimpico no lancamento das Olimpiadas. Em Sao Paulo no
Parque lbirapuera, no projeto da Cruz Vermelha Vitimas da Guerra, lambém em Manaus, Belem,
Fortaleza e diversas outras localidades. Sao 15 estruturas autoportantes com superficie dupla para
exibicao de conteudo com tamanho minimo de 1,20 por 1,70 cada. Os equipamentos sao resistentes ao
clima, alimentados por energia fotovoltaica, com iluminacao de baixo consumo (LED), contendo baterias
estacionarias de armazenamento que sustentam até 5 dias sem sol. Os equipamentos foram
desenvolvidos para ocupar a cidade de forma sustentavel, elegante e impactando o pobico circulante.

Desta forma o projeto pretende aliar tecnologia e sustentabilidade a uma proposta artistica que valoriza
o principal diferencial de Brasilia: seus tragos unicos, vistos aqui por uma nova perspectiva, humanizados
pelo corpo e pela danca. Em 2019 o projeto a Cidade Danca foi concebido pelos fotografos Rafael Lucyk
e Eduardo Eirado. Juntos, usaram a fotografia para combinar movimentos de dancas com as linhas da
arquitetura da cidade, e unir trés diferentes expressoes artisticas em uma [mica imagem, uma tentativa
de ressignificar e redescobrir alguns dos mais incriveis lugares de Brasilia. Duas exposicoes foram
realizadas com 0 material produzido: a primeira em marco de 2019 e a segunda em agosto de 2019.
Esta sera a terceira exposicao itinerante, e a segunda em espaco aberto e de livre circulacao do pUb|iC0
e que contemplara, durante 54 dias, 3 espacos diferentes da cidade.

RECORTE CURATORIAL

“Nao é o angulo reto que me atrai, nem a linha reta, dura, inflexivel, criada pelo homem. O que me atrai
e a curva livre e sensual". Essa famosa frase dita pelo arquiteto Oscar Niemeyer pode ser usada para
descrever a exposicao A Cidade Danca, dos fotografos Rafael Lucyk e Eduardo Eirado.
A dupla reuniu bailarinos e os levou para monumentos de Brasilia. Desde janeiro, ales vem fotografando
os dancarinos em movimento. Ja sao mais de trés mil fotos. 28 fotografias foram escolhidas para a
exibicao, a partir do registro feito de sete bailarinas e um bailarino em 22 monumentos diferentes.
Unlndo danca, arquitetura, fotograﬁa e espacos DUDHCOS, a exposlcao é um convite para deixar as
imagens falarem, as formas encantarem e as cores envolverem, “Porque é com essas sensacoes que
reencontramos a cidade pensada e realizada por JK, Oscar, Lucio e todos os pioneiros. E, sem duvida,
é com esse sentimento que reencontraremos a nos mesmos", definem os artistas.
Para ver as fotograﬁas, é preciso circular entre os totens. E, sem perceber, o visitante se vé fazendo
exatamente o que a mostra propoe: circular, se movimentar e sentir as sensacoes que aquelas imagens
transmitem. Arte, arquitetura e leveza juntas. Entre os monumentos retratados estao o Museu da
Republica, Catedral, Praca dos Cristais, Memorial JK, Palacio do Planalto, Torre Digital, Estadio Nacional
Mane Garrincha, Plataforma da Rodoviaria e Teatro Nacional.
De acordo com Lucyk, a ideia da dupla de amigos foi combinar os movimentos da danca com a
arquitetura dos espacos, retratando com criatividade toda a beleza de diversos pontos da capital. "Ao
combinar tamanha delicadeza com os monumentos podemos deixar de pensar no que acontece na
cidade para nesses curtos momentos apenas apreciar a sua beleza, 0 quao moderna e bonita Brasilia
é".

PUBLICO ALVO
0

A populacao de Brasilia como um todo é 0 principal publico, em especial estimulando as familias
e jovens a se movimentarem na cidade em uma experiéncia de sensibilizacao para a beleza e
originalidade do tracado da cidade.

0

Turistas em visita pela cidade e moradores de localidades proximas, estimulando o turismo
cultural regional, motivado pela beleza e singularidade da proposta.

0

Estima-se que, nos 54 dias de exposicao a mostra ira atrair cerca de 27.000 pessoas, uma média
de 500 pessoas por dia, considerando 0 publico circulante no local.

3.0BJ ETIVO
OBJ ETIVO GERAL

Estimular o Turismo Cultural na cidade a partir de uma nova perspectiva artistica, que valoriza seus
principals monumentos e tracos.

OBJETIVOS ESPEClFICOS
-

Proporcionar ao publico da cidade a oferta de uma producao artistica de qualidade;

-

Destacar a imagem da cidade como Patrimonio Cultural da Humanidade;

-

Estimular a ocupacao dos espacos que receberao a exposicao com novos publicos;

-

Promover a producao artistica da cidade.

RESULTADOS ESPERADOS

Buscando a valorizacao e reconhecimento da singularidade de Brasilia, as acoes alinham-se com um dos
segmentos prioritarios do Plano de Turismo Criativo do DF. o Turismo Cultural, aqui visto em sua
capacidade de fazer circular um pl]b|lCO interno, regional e interestadual de turistas e visitantes atraidos
pela historla, arquitetura e modernidade da Capital.
Além disso, o projeto tem potencial para fomentar o aperfeicoamento e a capacitacao pratica para as
diferentes funcoes necessarias na producao e montagem da exposioao, envolvendo diferentes

proﬁssionais para sua manufatura.
Consideramos fundamental que os beneficios promovldos, em termos de capacitacao, geracao de
emprego e renda fiquem na cidade e fortalecam a economia criativa do Distrito Federal. Neste sentido
seguem alguns indicadores:
-

Geracao de emprego e renda: para a producao da exposicao esta prevista a criacao de cerca de

15 empregos diretos e indiretos, considerando a somatoria de equipe técnica, adminlstratlva e todos os
fornecedores: estrutura, montagem e desmontagem, seguranca e comunicacao.
-

Quanto aos impostos a serem arrecadados e que deverao permanecer no DF, estima-se cerca de

R$ 90.000,00, calculados em aproximadamente 15%, a partir da estimativa do montante em notas ﬁscais
emitidas pelos contratos a serem firmados.

METAS

META 1 — Realizacao da 13 ART DESIGN com a exposicao A CIDADE DANCA

ETAPA
ETAPA 1

ETAPA 2

MEIOS DE _
VERIFICACAO

FASE

ESPECIFICAQAO

Contratacao de equipe

Contralacao de coordenador de

técnica e fornecedores

projeto, assistentes e fornecedores
de servico e infraestrutura.

- Registro fotografico de

0 Realizacao do evento de acordo
com o planejamento executado nas
etapas anteriores.
- Confeccao de prestacao de contas,
incluindo relatorio de execucao do
objeto e prestacao de contas
ﬁnanceira.

o Relatorio de atividades
de producao com
registro fotografico
~ Arquivo com todas as
pecas de comunicacao.
aplicacao de marcas.
Ievantamento de
valoracao de midia
espontanea e relatorio
de impacto nas redes
sociais.

Realizacao do evento e
prestacao de contas

OBS: Nao previsto na planilha
fisico-ﬁnanceira pols as despesas
estao vinculadas as etapas
anteriores e nao ha prevlsao de
despesa extra.

todos os servicos,
insumos e equipamento
contratado

RESPONSABILIDADES DA ENTIDADE

o

lnsercao da marca Brasilia e as logomarcas da SETUR/DF e do GDF em todo e qualquer

material de divulgacao do evento, seja impresso ou online, desde o inicio da promocao do evento.
Obrigatoriamente o material devera ser disponlbilizado e aprovado pela equipe cla Secretaria de
Turismo;
0

Divulgacao compartilhada do plano de midia do evento, com a equipe da Subsecretaria de

Promogao e Marketing cla Secretaria de Turismo, visando a dlvulgaoao simultanea nas redes sociais;
0

Serao fixadas no espaco placas informativas, contendo, de forma visivel e compreensivel a

todos, os dados relativos ao uso de tais recursos, em especial 0 orgao responsavel pela contratacao, a
pessoa contratada, bem como os respectivos valores empenhados ou liquidados.
Tais obrigagoes foram alinhadas com as areas da Secretaria de Turismo e a Entidade

CRONOGRAMA DE EXECUQAO

Duragao
Meta Etapa/Fase Especificagao
Realizacao da 1“ ART DESIGN com a exposicao A CIDADE DANCA
1

_

1
2

}Contratacao de equipe tacnica e fornecedores
.
Realizacao do evento e Prestacao de Contas

Més
lnicio

Término

Més

Més

Novembro/19

Janeirof20

Novembro/19

Janeiro/20

PLANILHA DE CALCULO - FlSlCO-FINANCEIRO
ITEM .

oescnlciio

UNIDADE
DE

MEDIDA

1

2

3

4

6

8

CDDRDENAQAO DE PRODUQAO EXECUTIVA: Contratagao
de servigo especializado em coordenar as rotinas
admlnistrativas do projeto, execugao do cronogramas de
pagamento, operar as contas correntes de todas as fontes
do projeto, efetuando 0 cadastramento de contas e
posterior pagamento. 0 trabalho desse profissional
compreende pré-producao até a pos-produgao e entrega
dos relatorios finals de prestagao de contas.
ASSISTENTE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM:
Contratagao de servigo especializado em auxiliar na
coordenagao de todas as etapas de montagens de todas
as estruturas usadas para 0 evento, na logistica das
atividades de fornecedores e seus respectivos
cronogramas, envolvendo verificagao de todas as
instalagfies — ao final da etapa de pré-produgao e inicio da
de produgao.
CURADORIA: Contratacao do curador. Esse profissional
sera responsavel pela Ievantamento e selegao das fotos.
ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAQAO
Prestagao de servicos de:
- Promogao do relacionamento com a imprensa, fazendo
o intercambio entre os jornalistas e os organizadores e os
melos de comunicagao, local, nacional e lnternacional.
- Servigo de PRESS RELEASE: elaboragao de releases com
textos informativos divulgados por assessorias de
imprensa para informar, anunciar, contestar, esclarecer
ou responder a midia sobre algum fato que envolva o
assessorado;
- Preparar pautas para entrevlstas e balangos da agenda;
- Criagao de mailing List, para envia comunlcados, notas,
credenciais com 0 proposlto de incentivar a publlcagao de
determinada informagao.
- Agendarl Acompanhar entrevistas dos responsavels pelo
projeto e do co-realizador com os melos de comunlcagao;
- Preparar clipping impresso e on-line, valoragao de midia
e relatorio final de midia espontanea para relatorio de
prestagao de contas.
REDES SOClAlS: Planejamento, criagao de conteudo e
criacao de cards para as redes sociais. Captagao e Edigao
de Video: Criagao e captagao de cinco videos, antes e
durante 0 evento para as redes sociais. Cobertura
realtimez Produgao de conteudo audiovisual, com
smartphone para redes sociais durante a realizacao da
mostra e do evento; Relacionamento (CRM): Responder e
criar engajamento através dos comentarios das redes
sociais. Gestao de Midia Digital: Planejamento de midia
para Facebook, lnstagram e Google Adwords.
lmpulslonamento de Facebook e lnstagram.
ASSISTENTE DE COMUNICAQAO: Contratagao de servigo
especializado em divulgar informagées do projeto nas
midias sociais.

QUANT MGR‘

VALOR

VALOR

UNITARIO

TOTAL

Diaria

S4

1

Diaria

6

6

RS 135,00

RS 4.860,00

Servico

1

1

RS 6000,00

RS 6000,00

Service

1

1

RS 9.600,00

RS 9.600,00

1

1

RS 3.825,00

R$ 3.825,00

54

1

RS 140,00

RS 7.560,00

Diéria

RS 298,40

RS 16.1l3,60

9

10

TOTENS DE ENERGIA SOLAR: Locagao panéis para areas
urbanas para divulgagao das fotos do Projeto "A Cidade
Danga", serao 15 estruturas autoportantes com superficie
dupla para exibigao de conteudo com tamanho 1,20 x 1,70
m, tipo backligth com 30 faces de painéis, contemplando a
impressao em adesivo para backlight, lnstalado no
acrilico especifico para exibigao nos totens e 0 transporte
de 15 equipamentos, incluindo carga e descarga para 04
(quatro) trechos.
- Gama/Praca dos Trés Poderes
- Praga dos Trés Poderesf Parque Ecologlco de Aguas
Claras
- Parque Ecologico de Aguas Claras / Parque da Cidade
- Parque da Cidade / Gama
SEGURANQA - Fornecimento de locaqao e de prestagao de
‘
" de obra de Seguranga Desarmadarpara
servigos
de mao
atuar como seguranca dos totens, com carga horaria de
12h - 02 diurno e 02 Noturno

., ,
Dana

54

15

Rs 64100

Diéria

54

4

RS 150,00

VALOR TOTAL DO PROJETO

P-$
5l9.210,00

R$
32.4-00,00

R$ 599.568,6O

PLANO DE APLICACAO

CODIGO
33.90.39

Especlﬁcacao

Total

META 1 - Realizacao da 1“ ART DESIGN com a exposicao A CIDADE DANCA

RS

599.568,60

TOTAL RS

599.568,60

CRONOG RAMA FTSICO FINANCEIRO

ETAPA
Contratagao de equipe técnica e fornecedores
Realizagao do evento e Prestacao de Contas
TOTAL

VALOR

ZZZ U1-*U‘r U‘>

599.568,60
599.568,60

PRAZO PARA
REPASSE D0
RECURSO
25 de novembro de
2019

O presente Plano de Trabalho nao apresenta rubrica de encargos recolhidos, pols os mesmos sao de
competéncia das empresas contratadas e detentoras da execucao do projeto em analise. Na fase de
prestacao de contas as notas fiscais serao encaminhadas de acordo com 0 Decreto 37.843 de 13 de
dezembro de 2016. Em hipotese alguma havera pagamento via RPA, esta sim haveria previsao de
recolhimento de encargo. De acordo com 0 Art. 28 do Decreto 37.843 13 de dezembro de 2016, no que
refere-se aos itens V e Vl, esclarecemos:
V - lnformamos que toda a mao de obra contratada sera via prestacao de servicos, através de contrato
temporario e emissao de nota fiscal, nao havendo nenhuma responsabilidade sobre os valores de trlbutos e
encargos cobrados para a empresa contratante. Por nao existir contratacao via CLT e RPA nao temos
previsao de encargos e trlbutos socials e trabalhistas.

VI - Conforme citado acima, por se tratar de contratacées via pessoa juridica nao ha nenhum tipo de valor
rescisorio e trabalhista a ser pago no final do projeto.
Ressaltamos também que, conforme detalhado nas planilhas orcamentarias enviadas todas as receitas do
projeto serao integralmente destinadas ao custeio do projeto 18 ART DESIGN - A CIDADE DANCA
demonstrando um beneficio para o Estado, pols nao havera lucro algum para 0 IPCB - lnstituto de Produgao
Socioeducativo e Cultural Brasilelro com a organizacao do evento, ocasiao em que, havendo recursos
excedentes, esses serao transpassados aos cofres do Distrito Federal, em sua integralidade.

8. DECLARACAO
Na qualidade de representante legal do Convenente, declaramos, para fins de prova junto a Secretaria de
Estado de Turismo, para efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito ou mora ou situagao
de inaclimpléncia com o Tesouro do Distrito Federal ou qualquer orgao ou entidade da administracao
publica do Distrito Federal, que impeca a transferéncla de recursos oriundos de dotagées consignadas nos
orcamentos do Distrito Federal, na forma deste Plano de Trabalho.
Pede deferimento.

lit-cjb--.\ ~/—
\

Brasilia, 19 de novembro de 2019
Luciana Vieira Rodrigues
Presidente IPCB

APROVACAO PELA CONCEDENTE
Aprovo 0 presente Plano de Trabalho

Brasilia,

Concedente

/

/

