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1.2 CNPJ

lnstituto Blaise Pascal

Tipo de Organizacaoida sociedade Civil

07787415/0001-04 l

11

( x )'Sem ﬁns Lucraﬁvos
a

1.3 Endereco

Z

( ) Cooperativa
i (V a) Religiosa

Z

SRTVN Q. 701 Corjunto C Térreo Loja 200- Centro Empresarial Norte
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Brasilia

DF

a

1.7 Tel: (51) 4141-3594 l

1.6 CEP

70719-903

(503202-7172
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(61) 3202-e1e2
1.9 Ev-mail Institucional: contato@institutopascaLorg.br

1.8 Fax:
1.10 Banco
Banco de Brasilia
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IDENTIFICAQAO DO REPRESENTANTE LEGAL

1.14 Nome do Responsavel

Wagner Francisco Castilho
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Lei federal n° 13019114 alterada Lei 13. 204/15, DECRETO N" 37.843, de
13 DE DEZEMBRO DE 2016, tendo em vista as especiﬁcidades do
Governo do Distrito Federal

»
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a 3.

- DISCRIMINACAO no PROJETO it

3.11 Titulo do Proleto
AUTO DE NATAL 2019

'2
3.2 Periodo de Execzugao
3.2.1 Inicio
3.2.2 Término
18 de
31 de
Dezembrg/2019 Dezembro/2019

3.3 - ldentificagao do Objeto:
lnstalacéo itinerante composta por um palco onde sera encenado o Auto
de Natal 2019, ll EDIQAO e uma estrutura interativa divulgando os pontos turisticos
da capital federal, em O5 cidades do Distrito Federal, aberta ao publico.
O Auto de Natal encenado seré realizado por uma companhia de teatro
tradicional de Brasilia, de forma a garantir alta qualidade estética para a instalacao e
potencializar a comunicacao do projeto.
Também havera em cada evento, uma area de convlvéncia e gastronomia
com a participacéo de food trucks.
3.4 - Apresentagao da lnstituigao:
O Instituto Blaise Pascal fundado em 2005, se dedlca ao desenvolvimento
de Redes de Pesquisa e Producéo de Conhecimentos e Tecnologias, voltadas para
o desenvolvimento social e humano, trabalhando com as cidades e as organizacoes,
promovendo eventos e aooes para o desenvolvimento social.
Tem sede e foro na cidade de Brasilia, no Distrito Federal, onde tem seu
domicilio. Sua atuaoao pode estender-se por todo o territorio nacional e pelo exterior,
podendo abrir ﬁliais, representacoes e escritorios.
A totalidade das rendas apuradas séo integralmente aplicadas na
manutengao dos objetivos institucionais, apos deducao das despesas de custeio e
operacionais.
'
Certificados e Registros
OSCIP Federal publicada no DOU de 22 de maio de 2009
OSCIP Distrital: DODF de 4 de dezembro de 2009
Registro no CDCA/DF: DODF de 6 de dezembro de 2012
Certiﬁcado como Agente Cultural na Secretaria da Cultura desde 2009

Secretaria de Cidadania e Trabalho - Estado de Goias — 12/08/2009
Decreto de Qualiﬁcacao no Estado de Goias — 01/06/2017

Lei Muni¢Lpa!.¢e Qualiﬁcasao - M<>~mn<>s — em -1.4/05/21209 .

"5 lnslilulo Blaise Poscol
rEcr~1otoo|AeeoucA¢Ao

Atestados de regularidade e funcionamento
Tribunal de Justioa do Distrito Federal e Territorios - TJDFT
Procuradoria-Geral da Republica - Ministério Publico Federal
Camara dos Deputados
Secretaria de Ciéncia e Tecnologia do Distrito Federal
Fundacao de Apoio a Pesquisa — FAPDF
Conselho Tutelar do Distrito Federal
Attadd
'
" na area
'
" e cultura
es os e capacidade
tecmca
de educagao

Corregedoria-Geral do Distrito Federal
Ministério das Comunicagoes
Agéncia Nacional de Cinema — ANCINE
Confederacao Nacional de Dirigentes Lojistas
Fundacao Universa - Universidade Catolica de Brasilia
Jaboticabal — Estado de Sao Paulo
Pombal - Estado da Paraiba
Catolé do Rocha - Estado da Paraiba
Aparecida de Goiénia - Estado de Goiés
Alexénia - Estado de Goias
Universidade Federal do Tocantins (UFT) e Fundacao de Apoio Cientiﬁco e
Tecnologico do Tocantins (FAPTO)
Atestados de capacidade técnica na area de gestao de recursos humanos e
insergao no mercado de trabalho
Cooperativa 100 Dimensao
Ministério do Turismo
Ministério de Minas e Energia
Depaitamento de Policia Federal
Receita Federal
Ministério da Fazenda - Superintendéncia de Administragao em Goiés e
Tocantins
Ministério da Justica
Telebras

CONFEA
Sewicos prestados na area de Assisténcia Técnica e extensao rural (ATER)
Diversos convénios em todo o pais com Universidades e Instituiooes de Ensino
Médio e Superior, incluindo a Universidade de Brasilia (Unb).
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- Publico Alvol Benificiérios Direto e lndiretos:

O publlco alvo é formado por familias que moram no Distrito Federal e
integram as classes A, B, C, D e E. Amplitude do publico se da por duas lmportantes
caracteristicas do projeto. Por ser um projeto itinerante e por nao cobrar ingresso.
O publico pode ser segmentado da seguinte maneira, homens e mulheres
entre 18 e 85 anos e criancas e adolescentes.
O publico flutuante em cada uma das instalacoes é de aproximadamente
mil (1.000) pessoas, mas uma concentraoao de quatrocentos (400) pessoas
durante a encenaoao do Auto de Natal, num total de 4.000.
3.6

Justificativa da Proposigao:

O Travel and Tourism Competitiveness Index — TTCI (lndice de
Competitividade em Viagens e Turismo), desenvolvido e publicado pelo Forum
Economico Mundial (FEM), estabelece as seguintes variaveis para a sua avaliagao
das cidades:
. Marco Juridlco.
O Sustentabilidade Ambiental.
O Seguranca.
0 Saude e Higiene.
o

Prioridade para o setor de viagens e turismo.

O Ambiente de negocios e infra-estrutura
o lnfraestrutura do transporte aéreo
o lnfraestrutura do transporte terrestre
0 lnfraestrutura do turismo.
0 lnfraestrutura de comunicacoes.
0 Competitividade do preoo no setor de viagens e turismo.
. Recursos humanos, culturais e naturals.
0 Recursos Humanos.
0 Afinidade pelo turismo.
0 Recursos Naturals
0 Recursos Culturais

Considerando esses itens, ﬁca claro que além de um conjunto de
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necessarios para 0 turismo e mesmo o Forum Economico Mundial reconhece a
importancia dos recursos culturais para o turismo.
Brasilia é reconhecida pelo turismo civico, que se concentra na reglao de
Brasilia e pelo turismo de eventos, que também esta concentrado na mesma regiao.
O Distrito Federal, em geral ﬁca a sombra da capital por nao contar com a mesma
infraestrutura e por nao ter monumentos como o conjunto arquitetonico que é
mundialmente famoso.
Em geral, as deﬁciéncias com relacao as outras cidades do Distrito Federal,
estao na auséncia de lnfraestrutura, como apontado pelo lndice de Competitividade
do Turismo Nacional‘ e nao na auséncia de recursos culturais, visto que todas as
regioes do Distrito Federal possuem uma efervescéncia cultural Iatente com grande
potencial para atrair o turismo para a regiao.
O Plano de Turismo Criativo de Brasilia, proposto em parceria entre o GDF
e SEBRAE-DF estabelece ao tratar dos seguimentos priorizados a seguinte lista:
Q Negocios.
Q Eventos.
Q Rural.
Q Cultural.
Q Mistico e Religioso.
Q Civico e cidadao.
Citar a cultura como parte dos seguimentos considerados, se deve a
necessidade de explorar a riqueza cultural da regiao como uma forma de atrair o
turismo. Apesar de termos uma riqueza cultural signiﬁcativa e de a riqueza cultural
ser um forte atrativo turistico, ainda assim permanecemos com um potencial ainda
inexplorado, visto que os eventos culturais ainda sao vistos apenas como uma forma
de dar acesso a cultural para os moradores locals.
Toda a comunicacao desenvolvida em torno destas manifestacoes é local e
nao tem interesse em se voltar para 0 mercado nacional. Uma das formas de corrigir
ou ampliar o foco destas comunicacoes seria estabelecer como meta das politicas
publicas o desenvolvimento de uma comunicacao voltada para a promocao do
turismo que utilizasse essa riqueza cultural.
Naturalmente, as manifestacoes culturais do Distrito Federal, ao realizar sua
comunfifcagao tém como objetiyo apenas trazer putaliaco para ao eyento, qufando seria
Produzido em parceria por: Ministério do Turismo, Sebrae Nacional e Fundacﬁo Getulio Vargas.
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fundamental que se dedicassem a desenvolver um material institucional que possa
ser utllizado em outras comunlcacoes.
Um primeiro passo slgniﬁcativo seria a reallzacao de um evento nas regioes
do Distrito Federal que explore a cultural local, preferencialmente potencializando
sua vislbllidade com a associacao a datas comemorativas como o natal e que tenham
uma dlnamica de comunlcacao diferenciada, gerando, além de materials para a

divulgacao local, outros materials que possam sen/ir de base para uma comunicacao
institucional, oferecendo lmagens e conteudo que possam ser aproveltadas em
campanhas de comunlcacao realizadas pelo Governo do Distrito Federal.
Cada um dos objetivos estabelecldos para o projeto em questao, traz como
base a utillzacao de uma acao relacionada ao Natal para potencializar a divulgacao
da riqueza cultural que temos em nossa cidade.
Para isso, contamos com o “Auto de Natal", produzido em encenado por
uma companhia de teatro tradicional da cidade, o Grupo de Teatro Mapati, com mals
de 28 anos de ativldades, voltadas para criancas e adultos.
O Auto de Natal da companhia fol escolhldo por sua estética que utiliza além
do teatro as artes circenses, uma uniao que geral espetaculos visualmente
impressionantes e que atingem o espectador também pela diﬁculdade dos
movimentos que fogem em muito ao tradicional, esta estratégia é bem difunda e gera
diversos trabalhos com grande apelo, como é o caso do Cirque du So/eil, o trabalho
desenvolvido pelo Teatro Mapati, é dirigido para um publico bem diferente que o
realizado pelo grupo internacional, e justamente por isso consegue estabelecer um

espetaculo com qualidade estética e acessivel para 0 publico do projeto.
Além de contar com um grupo local tradicional e uma apresentacao teatrai
que utiliza a linguagem circense, gerando uma experiéncia diferenclada para o
publlco, o projeto também traz uma instalacao, a Casa do Papal Noel, que tem como
objetivo atrair o publlco antes do evento para conhecer e frequentar o local do evento,
além de oferecer sen/loos como fotos com o Papal Noel lmpressas atendendo as
famllias, com atencao especial ao publlco infantll.
Conslderando o tempo disponlvel e a necessidade de se fazer uma
instalacao de qualidade em todos os locals onde o evento ira acontecer, a melhor
estratégia é a opcao por uma estrutura itinerante, assim os custos sao reduzldos,
pols a montagem de uma estrutura similar obrlgarla os fornecedores a utllizarem
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princlpalmente se conslderarmos a época do natal em que as estruturas disponlveis
na cidade estao sendo utllizadas em outros eventos.
No que tange a comunlcacao, esta sera dividlda em trés partes, a prlmeira
delas, com o objetivo de trazer publlco ao evento, sera baseada na utilizacao das
redes soclals com malor penetracao no Distrito Federal.
A segunda parte voltada para o cenario local e para fora, sera baseada na
reallzacao de um processo de assessoria de lmprensa, que tera como missao, propor
pautas que destaquem a apresentacao do Auto de Natal, como um espetaculo que
é uma amostra da riqueza da producao local e poca atingir outras regioes além do
Distrito Federal e Regiao.
A terceira parte tem por objetivo aproveltar o momento para colher material
audiovisual que possa ser utllizado em outras acoes de comunicacao. Durante a
realizaoao dos eventos, havera o registro do evento em video e fotos que serao
destlnadas a Secretaria de Turismo do Distrito Federal, com o objetivo de oferecer
conteudo para a dlvulgacao institucional da cidade em outros momentos, além de ser
um lmportante material para a prestacao de contas.
E lmportante frlsar, que a forma de destacar a cultura local para poder obter
retorno turistico a partlr dela, é promover o malor numero de acoes que contem com
o melhor da cultura local e consegulr que em cada uma delas, haja um interesse de
se realizar uma comunicacao com objetivo de comunicar para o Brasll e o Mundo, a
nossa producao e sua qualidade.
Este lmportante diferencial no ponto de vista da comunicacao é fundamental
para que tenhamos um material de base para a divulgacao institucional de nossa
cidade com vistas a ampliacao do turismo, por isso, nao so a qualidade da
comunicacao como sua forma sao lmpottantes. A presente proposta pode constitulr
um caso que tem o potencial de servlr de base para outras experiéncias e estimular
que outras acoes assim acontecam.
lsso somado ao fato de que um espetaculo produzido com uma linguagem
clrcense e alta qualidade estética, associado a um ambiente de entretenimento como
a Casa lnterativa de Turismo, em um circuito itinerante nas cidades do DF, possui
uma caracteristlca de inovacao que sao muito atratlvas para o publlco, visto que em
geral as lnstalacoes de decoracao natalina nao possuem eventos dessa monta
associados a eles, além d_e naoterem carater itinerante. a H
a a
a
Z
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A disponibilldade curta em cada cidade e a qualidade do evento serao
exploradas na comunicagzao e reforcam o carater lnovador, sendo uma provocacao
para que outras acoes como esta surjam a partlr desta experiéncia.
Somado a este conjunto, o projeto também conta com um espaco de
convlvéncla e prestacao de servlcos, que também serao itlnerantes, para isso, conta
com a presenca de uma area de allmentacao composta por dez Food Trucks, que
serao seleclonados pela producao do evento.
A selecao levara em conta a experiéncia do fornecedor em eventos, a
qualidade do cardapio, os valores de venda. Nesta selecao serao escolhidos
cardapios variados que possam atender a diversos tipos de publico, mesmo aqueles
com restrlcoes alimentares.
A proposta de utillzacao dos Food trucs, também leva em conta as
caracterlsticas de nossa cidade e reforcam a ldela de um evento lnovador que reune
o que ha de tradicional e signiﬁcativo em nossa cidade.
De acordo com a Federacao do Comércio de Bens, Servlcos e Turismo do
Distrito Federal em matéria publlcada por Daniel Alcantara2, houve um grande
crescimento no numero de food trucks na cidade até 2014, segundo ele a cidade
chegou a ter quase 200 camlnhoes circulando, esse numero mostra a receptividade
da cidade a este tlpo de servico.
Sabe-se que o crescimento nao se manteve no mesmo ritmo, visto que a
regulamentacao (Lei n° 5.627, de 15 de marco de 2016) naturalmente reduz o
numero de empresarios por aumentar as exigénclas de qualidade, o que nos leva a

crer que haja uma alta demanda por esse tlpo de prestacao de sen/ico.
Asslm temos um evento com uma caracteristlca inovadora, ser itinerante,
uma atracao artistlca conslstente e relacionada ao natal, o Auto de Natal da
Companhia de Teatro Mapati, um ambiente de entretenimento para a familia, com a
Casa interatlva do turismo e uma praca de gastronomia, com os food trucks e que
conta com uma divulgacao agil, baseada em redes soclals e que possui uma
dlmensao institucional voltada para a divulgacao local com ﬁns turisticos, além da
producao de material para outras comunlcacoes e usos, de acordo com a
conveniéncia desta Secretaria de Turismo do Distrito Federal.

2 Publicacao feita para a Federacao do Comércio do DF em l l dejaneiro dc 2018.
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- OBJETIVOS

4 .1

Geral:

A

O Projeto “AUTO DE NATAL 2019 " tem por objetivo realizar 05 eventos com
apresentacao do espetaculo Auto de Natal de uma companhia de teatro trad lcional de
Brasilia utillzando a linguagem clrcense; lnstalacao de uma casa movel interatlva de
turismo, area de entretenimento de gastronomia e food trucks.

4 .2 Especlﬁcos:

Q

Produzir uma casa interatlva de turismo, onde a populacao val poder fazer
uma vlagem virtual pelos principals pontos turisticos do Distrito Federal. A
Casa sera montada dentro de uma estrutura movel com equlpamentos de
tecnologla virtual, divulgando conteudos, lmagens, videos dos espacos
arqultetonicos e pontos turisticos da capital federal.
Dlvulgar o turismo da capital federal em varlos cantos das cidades.
Reallzar 05 apresentacoes do espetaculo Auto de Natal nas cidades do DF.
Reallzar 05 eventos gastronomicos com food trucks.
Oferecer a comunidade do Distrito Federal, entretenimento, gastronomia e
cultura fora da Area do Plano Piloto.
Produzir 05 videos com duracao entre um e trés mlnutos sobre o projeto.
Colaborar com o desenvolvimento do mercado de gastronomia local, com a

lnstalacao de area gastronomica, que contara com dez (10) food trucks.
Colaborar para o fortalecimento de grupos culturais tradicionais da cidade
ao valorizar a producao local inovadora, utillzando técnlcas circenses.
Colaborar com a promocao do turismo local, com a reallzacao de 10
eventos inovadores com assessoria de imprensa voltada para a promocao
das manifestacoes culturais do Distrito Federal.

5 - METODOLCGIAIES'[RATEﬁG_lA’ DE Ac‘/lo

A

5.1 - Execucao:
Cada uma das lnstalacoes (eventos), sera composta por:
Q Apresentacao do Espetaculo Auto de Natal. i 7
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Q Casa Movel interatlva de turismo — espaco para visitacao da
populacao para conhecer através da realldade virtual pontos turisticos
e espacos arquitetonlcos da capital federal. Neste espaco sera
dlvulgado o turismo de Brasilia, além de disponibilizar o senrlco de
lmpressao de fotos gratuitamente para o poblico durante a realizacao
do evento.
Area de gastronomia com dez (10) food trucks, seleclonados pela
equipe de producao.

-

5.2 - Selegao dos food trucks:
A selecao dos food trucks sera feita pela producao, com o objetivo de formar
uma selecao que atenda a uma varledade ampla de paladares, levando em conta as
necessidades especiais como restricoes alimentares, para isso serao conslderados
os seguintes toplcos.
- Historico de partlcipacao do fornecedor em outros eventos, os
fornecedores com malor experléncia em eventos voltados para
piliblicos familiares serao priorizados.
Q varledade de cardapio, o conjunto escolhldo deve ter a malor
varledade possivel de cardapio para atender a publlcos diversos,
levando em conta 0 publlco vegetarlano.

Q Atendimento a publicos com restricoes alimentares, ao menos duas
vagas serao destlnadas a fornecedores com opcoes para pessoas
cellacas e com lntolerancla a lactose.
Q Qualidade de atendimento, neste aspecto serao observadas as
instalacoes e itens como mesas, cadeiras, garcons e aﬁns.
5.3 Slnopse do Espetaculo “Auto de Natal”:
Q Duracao:
0 60 mlnutos:
Q Personagens:
o Maria, uma adolescente que é so alegria.
0 José, um homem maduro que é so bondade.

.
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O Capiroto, ele proprio.
o Capiroto encarnado em Donald Trump.
0 Augustus, o imperador romano.
0 O Sexto-Sentido de Maria.
0 Estrela-Guia.
o Herodes, rei da Judéla e pau mandado dos romanos.
0 Pastorll.
0 Um Rel Mago
O Uma vaquinha.
° Soldado
Historia: “No auto do Dlvino, o autor se aproprla dos mitos Cristaos (a
narrativa mltlca do nascimento de Jesus Cristo) e os reapresenta despidos da
roupagem rlgida e dogmatica do senso comum. Sua personagem Maria, por exemplo,
é uma adolescente chela de alegria e voluntarlosa, que questlona a missao divlna que
recebe por lhe parecer muito trabalho. Ao operar nesse tom, o dramaturgo reduz o
paralelismo e a dlstancia entre o sagrado e o profano. Sob sua pena, os mitos descem
de seus altares para celebrar com a gente comum.
5.3 - Estratéglas de Mobilizagao
A mobilizacao sera feita por meio de um processo de dlvulgacao em redes
soclals, dividlda em trés partes.
A prlmeira parte sera um esforco concentrado de dlvulgacao nas redes soclals,
esta acao é intensa e de curta duracao visto que o periodo de reallzacao é exlguo.
Com um tempo tao dlminuto, a estratégia se concentrara na postagem de um unico
flyer com a publicacao de todas as datas e locals, chamando a atencao para os
dlferencials do evento.
Para garantir a producao do material em periodo tao dlminuto, os proflssionais
da lnstitulcaoja estao reunindo o material para a criacao do lelaute, para que o mesmo
possa ser produzido por um designer graﬁco em pouco tempo. Sondando proflssionais
da area, alguns deles que ja prestam sen/loos para a nossa instltuicao, o material pode
ser produzido em oito horas, para ser dlvulgado imediatamente.
A segunda parte é a contratacao de uma assessoria de comunicacao, neste
caso, o desaﬁo nao é divulgar o evento como algo que ainda lra acontecer, mas
transformar o conjunto de eventos emuma pauta que divulggue a riqueza cultura da
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cidade, ressaltando as caracterlsticas da apresentagao artlstica, o conjunto de
servicos e 0 carater itinerante do projeto.
Esta parte pode ser feita durante a realizacao sem prejulzos a comunicacao,
visto que tem um carater mais institucional e busca promover a cidade e suas
atividades para gerar pautas de alcance nacional.
A terceira parte é 0 registro das atividades que tem por objetivo gerar um
material bruto que sera posto a disposicao desta Secretaria de Turismo e a producao
de X videos lnstltucionals que serao divulgados no site do lnstituto e oferecldos para
todos os veiculos com os quais a assessoria de imprensa estabelecer contato.
Esta divulgacao ocorrera apos o encerramento do projeto e integrara o
conjunto de comunlcacoes lnstltucionals do lnstituto Blaise Pascal, além de ser
colocado a dlsposicao desta Secretaria de Turismo para publicacao em seu site, com
o objetivo de manter as informacoes sobre o evento, disponlveis para consulta pelo
malor tempo possivel depois do evento.

6 - PROGRAMAQAO DAS ATIVIDADES:

Em todas as cidades:
Inicio do evento: 16 Horas.
Inicio da apresentacao. 20 Horas
Atragoes:

Q Apresentacao do Espetaculo "AUTO DE NATAL 2019 — ll EDICAO"
Q Casa interatlva do Turismo — Espaco movel para visitacao da populagao para
conhecer a capital federal, através da realldade virtual vlajando por pontos
turisticos e arqultetonicos, com servico de fotograﬁa e impressao de fotos
gratuita.
Q Area de gastronomia com Food Trucks.

‘Q lnstituto Blaise Pascal
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CIDADE

Hora

DATA

Guara ll — Quadra 38 -

Outras atividades
A partlr das 15
horas.
Espetaculo — 19
horas.
Outras atividades:
A partlr das 16
horas.
Espetaculo - 20
Horas

18 de Dezembro
de 2019.

Ceilandla - Praca da Biblia

Outras atividades.
A partlr das 13
Sol Nascente - EQNP 11\15

19 e 20 de
Dezembro de 2019

21 e 22 de
Dezembro de 2019

horas.
Espetaculo - 17
Horas

6.1 - Equipe do Projeto:
A equipe do projeto é formada por proﬁssionais que fazem parte do lnstituto
Blaise Pascal; proﬁssionais que ja prestaram servlcos para a organizacao em outros
trabalhos e proﬁssionais contratados para esta acao especlﬁca.
Nem todos os proﬁssionais aqui destacados serao remunerados pelo projeto,
visto que alguns deles realizam esse trabalho como parte de suas atribulcoes como
membros do lnstituto Blaise Pascal.
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Proﬁsslonal responsavel por gerenciar o esforco
de producao e acompanhar as acoes e
_
resultados propondo aiustes durante a execucao
_quando for necessario.
Proﬁsslonal responsavel pela manutencao da
qualidade técnica do espetaculo acompanhando
a realizacao de cada apresentacao eqrealizando

‘W lnstituto Blaise Pascal
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Coordenacao geral

Gestor Financeiro

Fotografo
Jornalista para
assessoria de
imprensa.

avaliacoes diarias com a equipe de atores
realizando acoes deajuste conforme necessarlo.
Proﬁsslonal responsavel pela producao geral do
evento, incluindo, producao, acompanhamento
da equipe de campo, supervisao de toda a
montagem, operacionalizacao dos projetos
estruturais.
Assessorla nos servlcos de gestao, execucao e
prestacao de contas do projeto, incluindo
acompanhamento técnico de todo o processo de
execucao do projeto, estruturacao da gestao e
execucao dos contratos e elaboracao de
prestacao de contas.
g
Servlco de fotograﬁco para evento incluindo
fotografo com tratamento.
g
Proﬁsslonal responsavel na assessoria de
imprensa e comunlcacao, criacao de releases,
relacionamento com imprensa local e nacional,
clipping, valorlzacao de midia e relatorlo ﬁnal de
midia espontanea.

‘Q lnstituto Blaise Pascal
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7 — METAS:

META 1 - Realizacao de 10 instalacoes do evento cada um com 1 apresentacao do
Auto de Natal, um espaco de entretenimento, Casa interatlva do Turismo, para visltacao
com senrico de fotograﬁa e impressao de fotos gratultos e area gastronomlca com 10

food trucks para atendimento a populacao.

ETAPA

DESCRICAO

1.1
1.2
_\. (.0
1}

ln-

_L U1

*

Contratacao dos proﬁssionais para a realizacao do projeto.
Contratacao dos servicos necessarlos a reallzacao do projeto.
Dlvulgacao dos Eventos em todas as cidades.
lnstalacao dos eventosgem todas as cidades]
De producao e encerramento] A
A
V V

8 - RESULTADOS ESPERADOS:

05 apresentacoes do Espetaculo Auto de Natal Realizadas nas cidades do
Distrito Federal.
05 Areas gastronomlcas com food trucks do Distrito Federal.
05 lnstalacoes da Casa interatlva do Turismo, espaco movel de visitacao
através da realldade virtual e com servico de impressao de fotografias
gratuitamente.
Comunicacao institucional do evento com 0 objetivo de enaltecer a cidade e
as manlfestacoes culturais locals, chamando atencao para a inovacao e a
qualidade destas.
400 pessoas atendldas em cada uma das 05 instalacoes do evento, no total
de 2.000 pessoas no total.
Colaborar para 0 aumento do turismo no Distrito Federal, por meio da
reallzacao do evento e sua dlvulgacao como forma de apresentar a riqueza
cultural da cidade.

‘Q lnstituto Blaise Pascal
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9 — INDICADORES DE MONITORAMENTO:
META

Realizacao de O5 lnstalagoes do
evento cada um com 1 apresentacao
do Auto de Natal, um espaco de
entretenimento, Casa interatlva do
Turismo, para visltagao com servico de
fotograﬁa e impressao de fotos
gratultos e area gastronomlca com 10
food trucks para atendimento a
populacao

“

INDICADO RES

MEIOS DE VERIFICAQAO

Nomero de apresentacoes

Registro Fotograﬁco
Registro em Video.

Numero de lnstalacoes

Registro Fotograﬁco
Registro em Video.

Ntlmero de fotos lmpressas

Protocolo de entrega de fotos.

Nijlmero de food trucks
presentes em cada evento

Declaracao de Pa rticipacao Assinada.

Estlmativa de Pessoas
circulando no evento

realizadora.

Estlmativa de poblico dos
espetaculos.

Estlmativa feita pela propria organizacao
Estlmativa de orgaos poblicos ou das
forcas de seguranca (se houver).
Estlmativa feita pela propria organizacao
realizadora.
Estlmativa de orgaos publicos ou das
forcas de seguranca (se houver).

"P lnstituto Blaise Pascal
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RESPONSABILIDADES DO INSTITUTO BLAISE PASCOAL:

Responsabllidades que serao alinhadas com a Subsecretaria de Promocao e Marketing
da Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal.

lnstituto Blaise Pascal
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11 - PLANO DE APLICAQAO - PLANILHA TERMO DE FOMENTO

l

Realizacao de 05 instalacoes do evento cada um com 1 apresentacao do Auto de Natal, um espaco de
entretenimento, Casa interatlva do Turismo, para visitacao através da realldade virtual e com impressao de fotos
gratuitamente e area gastronomlca com 10 food trucks para atendimento a populacao.

1.1

1.2

1.3

1 4
‘

1.5

Senrlgo de despachante - Alvara —

Liberacao e Direitos autorals do Evento -

A ECAD

Servico 1

300,00

1.500,00

01712017 - SEC. Lote 1
95.9
300,00

1500,00
1
1

Liberacao e Direitos autorals do Evento -

~, ART DO ENGENHEIRO DO EVENTO

1‘ Coordenador de producao - Proﬁsslonal
; em apoio ao dlretor de producao,
coordenando os ensaios e agenda de
" apresentacao do espetaculo com atencao
especial ao elenco (ptlbllco intemo)
(l Assistente administrativo: Contratacao de L
,_proﬁssional para auxiliar o coordenador

Ata de Registro de;
preco n° 00112018 SEC da Secretaria de.
Estado da Cultura ClOl
Distrito
Federal, ,
Pregao
Eletronico: .

l

taxa

Valores de Tarifas ja
estabelecidas.
4
Valores na Tabela do

servico

300,00

1 500,00

servico

230.34

1.151,70

Tabelas do ECAD

1229,65

Orcamento

CREA

1
1.

servico

;

245,93

l

.

-c‘
.\‘__/
-

financelro
execucao.

16

17 .,

18

19

0

nas

|

rotinas

de

lnstllulo Blaise Pascal
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In

gestao,

Contratacao de coordenacao de producao
geral do evento, incluindo: producao,
acompanhamento da equipe de campo,
supervisao de toda a montagem,
operaclonallzacao dos projetos estruturals,
coordenacao da equipe de apoio,
seguranca, desmontagem, elaboracao e
entrega de relatorlo operacional e servlcos
aﬁns.
Designer Graﬁco Contratacao de
producao e direcao de arte, incluindo a
criacao de todas as pecas (folders,
banners, camisetas, pecas para midias
soclals e outros similares).

Aterramento Eietricista do Evento
Contratacao de segurancas unlformizados
(02), diurnos e (01) noturno para o periodo
do evento, conslderando 05 dlas de
realizacao em 05 cidades. 03 segurancas
x 05 dlas = Total: 15
Contratacao de servlcos de limpeza (02)
para o periodo do evento, incluindo
material de limpeza (llxeiras de apoio,
sacos de lixo, materials e equlpamentos
aﬁns)

Sen/ico

05

230,34

‘ 1151,70

Oroamento

Uasg: 344041 -

Diarlas

390,00

1.950,00

Diarias

370,00

1.750,00

Diarias

190,00

2.850.00

Dlarlas

‘

MlNC-FCPFUNDACAO
CULTURAL
PALMARESIDF

Pregao: N“
0000312018 Item: 1 - GRUPO 1
,
Orcamento
Pregao Eletronico n°

004l'2019- Lote. 16.2

108,55

1085,50

Anlversario—
Secretaria de Cultura
i do Distrito Federal
Preco Referencial
, pregao eletronico n°

01312018 - Lote.
20.1

‘Q lnsliluto Blaise Pascal
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1.11
L

l Contratagao de 02 brlgadistas para o
periodo dos eventos - primeiros socorros

Diarlas

Pregao Eletronico n°

140,00

1.400,00

013/2018 — Sec —

4.000,00

ARP: 0112017 SEC
EPE: 1772017-SEC

l

Locacao cle UTE Movel tlpo aib, com
equlpamentos e estrutura para pronto
servico
atendimento e socorros no local FOTOGRAFO - contratacao de proﬁssional
1.13
para registro fotograﬁco durante os 05 Sen/loo
eventos,
cobertura completa.
i
l Produtora Executiva do Espetaculo —Auto
Diarlas
de Natal
l
ti
A "Locacao de Extintores po quimico e CO2
Equipamentos de seguranca para extlnguir
ou controlar prlncipios de incendlos em
oasos de emergéncla para serem
_‘ 1.15
dlstribuldos por todo o site do evento, Unidacle
incluindo tenda. Serao contratadas 05
unldades por evento.“ Sao 05 eventos, no
J.
total 25 unldades.
Camisetas para equipe de producao pretas
Confeccao de camisetas conforme grade
1.16
da equipe em malha ﬁo 30.1 com unidade
,_S ilkscreen em 414 cores .
E‘ Contratacao da Cla de Teatro Mapati
(Proﬁsslonais Envolvidos: 02 Contra —
‘ 1.17
Regra, 09 Atores. Materials Envolvldos: Apresent
acoes
Figurlnos, Aderecos diversos. Duracao
Espetaculo: 60 mlnutos.
"l
Fllmagem: Servico de ﬁlmagem digital, em
alta deﬁnicao (HD) prestado por
proﬁssional clnegraﬁsta com pelo menos
, 1.18
duas cameras dlgltais com iluminacao Servlco
auxlllar. A ﬁlmagem devera ser entregue
com edicao. Produzir 12 videos com

Lote. 13.1

, 1.12

800,00

Item 94.1

1 1.14

270,41

1352,05

Pregao: 1972017

400,00

R$ 2.000,00

Orcamentos

UAS:926208

Pregao: 3012018 —

45,00

1125,00

R‘?‘fei"°" ‘

Secretana de Cultura

— DF Lote: 9.2
l

l

15,30

Rs 1224,00

Orgamento

20.000,00

100.000,00

Grupo Artlstlco com
tradlcao e producao
original - lnexigivel

l

1
1

1.900,00

,

,

Pregao

9500,00

i_

Eletronico

004f2019 — Sec — Lote
15.12
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duracao de dois mlnutos com captacao,
edlcao e entrega)
Locacao de Barraca da Pipoca - Incluiu até
500 saquinhos com plpoca de sal por 6
Diarias
horas de servlco
Locacao de Algodao Doce - lnclui ate 500
Unldades de algodao doce no pallto por 6
diarias
,_ horas de servico
l Locacao de Brlnquedo lnﬂavel - Futebol de
salao 10x00 x 5. Duracao 6 horas de
diarias
servlco.02
Locacao de Brlnquedo - Piscina de Bolinha
2m com 2.000 bolinhas. Duracao 06 horas
diarias
de servico
Locacao de Equipamentos fotograticos
lnteratlvos: Especiﬁcacao: Espelho Magico
com 01 Computador l7 com placa de video
e salda de video HDMI, 1 Monitor.
diarias
touchscreen ,1 Cabo HDMI, 1 Cabo USB
monitor, 1 Webcam FullHD, 1 lmpressora
de fotos, 01 Camara Canon T6 e Kit para
200 fotos.
Locacao de Brinquedos - 01
Cama
Elastlca - Grande 4,3 metros - Duracao 6
diarias
horas
Divulgacao Carro cle som
horas
lmpressao de Filipetas 4x4 cores
impressao off set - Formato: 15x11cm
Papel Couche 240 g — acabamentos prova
de cores lnclusa. Contratacao de empresa Unidade
de lmpressao de folder para divulgar o
projeto nas cidades

R$ 250,00

R$ 1.250,00

Orcamento

R$ 250,00

R$ 1.250,00

Orcamento

R$ 390,00

R$ 3.900,00

Orcamento

R$ 230,00

R$1.150,00

Orcamento

‘l

‘

R$ 2'1°°'°°

R$

Orcamento

10500.00

"1
R6 250,00

R$ 1250,00
l

R$ 45,00

5.000

0,26

L R$ 2.700,00

*

Orcamento
1

1.300,00

Orcamento
Pregao Eletronico n

013l'2018SEC.—|ote.

lnstituto Blaise Pascal
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Plotagem de adesivo, Caminhao Grande e
Pequeno logomarca do projeto - ( Carreta
grande 3x3) Caminhao Pequeno ( 2x2)

1.26

M2

17

R$106,31

R$1.807,27 Orcamento

05

4.124,50

20.62250

l

1

1.27

Locacao de um camlnhao |\/ECO, com
dimensoes 07 metros de comprlmento,
com area de aproximadamente 20 metros
para a Casa interatlva de Turismo,
estrutura de tecnologla movel, mostrando
os pontos turisticos da capital federal, em
10 cidades do Distrito Federal. O
Camlnhao devera ter 02 ar condiclonados,
12 btus, Slstema Elétrico com estabilizador
de energla, Gerador Proprlo de no minimo
05 KVA, 04 mesas, 10 cadeiras, 01,
Computador, I7 -9750h 16 gb, 1 Tb, 128
Gb, Ssd, Rtx2060, 6gb, w10, cabo HDMI,
Monitor Touch Screen 42", Cabo USB para
monitor e Cabo HDMI, Software para
interface Multi-Touch, 01 Camara Canon
T6, Sensor de Movimento, 02 Oculos de
Realidade Wrtual,
01
Técnico
programador em tecnologla , 01 Motorlsta,
01
Eletricista,
01
Montador.
Esta estrutura sera um espaco para
visltacao de futuros turlstas que vao poder
lnterativamente conhecer os principals
pontos turisticos do Distrito Federal.
Looacao de Uma Unldade Movel Pequena
para fazer de caslnha do papel noel para
que as criancas possam fazer registro
fotograﬁcos com o papel noel. Estrutura
conforme especlflcacao técnica no projeto.

diarias

_

Orcamento

lnstituto Blaise Pascal
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DIRETOR ARTlSTlCO E MUSICAL DO
ESPETACULO
Dlretor
artistico
responsavel pela criacao, concepcao e
desenvolvimento do projeto artistico,
musical e técnico do espetaculo.

28

Contratacao de empresa para montagem,
operacao, manutencao e desmontagem

diarla

05

l

‘

477,27

2386,35

~

Orcamentos

1
l

l

de: Grupo GERADORA SINGULAR de 180
KVA empresa
especializada
para
prestacao de servlcos de locacao gerador
com potencia maxima em regime de
trabalho de 180 KVA's, com combustivel,
operador e cabos elétricos para ligacao,
periodo de funcionamento de 12h, com
cercamento
conforme
NBR.
PROTECDES: 01 (um) ponto de
aterramento para protecao composto de 01
(uma) haste de cobre de 3 metros de
comprimento enterrada no solo, conectada
com cordoalha de cobre nu 16 mm2 aos
pontos e carcacas metallcas de painéis e
container do gerador para protecao contra
choque elétrico, com Operador Plantonista
e extintor de incéndio.

29

l

dlaria

05

1.246,41

12.464,10 1

l

l

30

Tenda 10 x 10 - medindo 10,00 x 10,00
{COM CALHA) 4 aguas com armacao em
ferro quadrado galvanlzado dotadas com
calhas metallcas e revestlda em lona de
PVC Branca anti-chama, com altura de 4
metros de seus pés de sustentacao,
estaqueadas com cabos de ago e estacas
arredondadas de no minimo 40 cm de
profundldade

Orcamentos

1

dlaria 1, 00

090,30

, 3401,00

Rf
" we "
e§[:t':g:‘ico§j,9a°
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l Contratacao de empresa especializada
objetivando a execucao de servlco de
01 (uma) unldade movel: O Veioulo
deve ser do tlpo Carreta com cavalo
mecanlco trucado. O Bad da Carreta
devera ter as dlmensoes externas de
15,40 metros de comprimento, 2,60 de
largura e 4,30 de altura a partlr do solo.
O Cavallnho Mecanlco e a carreta
devem ter suspensao pneurnatica, com
amortecedores
e
barras
establlizadoras. (Carreta e Cavallnho
Mecanico, medindo 21 metros de
, comprlmento no total).
Area Eltll: Carreta com 100 metros
quadrados de area tltil, quadros
avancos laterals, para utilizacao de
palco, 03 camarins e demais espacos
para a equipe técnica.

01

servlco

1,

05

17.000,00

85.000,00

58.1.

Ambiente lnterno dividido em 04
areas:
Sala 01 — Atende aproximadamente
50 pessoas.
- Sala Climatizada para ser utllizada
como auditorlo multiuso com pelo
menos 60 m’, dois aparelhos de ar
condiclonado tlpo cassete com pelo
menos 36.000 BTUS cada, luminarias
embutidas no teto, 70 cadeiras

Ata de Registro de
preco n° 00172018 SEC da Secretaria de
Estado da Cultura do
Distrito
Federal,
Pregao
Eletronico:
01772017 — SEC, Lote

l
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estofadas, projetor multlmiclia 2.800
ansi lumens e tela cle 200 polegadas.
Porta de acesso com elevador para
portadores de necessidades especiais
com acionamento hldraulico e rampa
de acesso de no minimo 1,5 (um vlrgula
cinco) metro de largura; Escada
corrimao para acesso.
- Sala 02 - Atende aproximadamente
20 pessoas, com 15 m’ contendo duas
bancadas embutidas com pelo menos
12 Notebooks com Memoria Ram 2GB,
Drive DVD-RW1lWeb Cam Embutida, e
HD de 600G, com acesso a internet
com no minimo 10 Mega de
capacidade Cada, luminarlas no teto,
com duas lampadas economloas cada,
preferencialmente
com
annario
embutldo de no minimo 3 m’, Dez
cadeiras, estofadas e aparelho de ar
condiclonado dedlcado de no minimo
12.000 BTUS, um projetor multimldla
3.000 ansilumes e tela para projecao
de 3,00x2,00 metros;
- 01 Sala Tlpo Esttldio de Gravacao (
Atende mﬂsicos solos ou bandas
com até 8 pessoas) com pelo menos
12 m’ cada, montadas sobre parte ﬁxo
e movel com isolamento actlstico e
revestimento nas paredes e no teto de
placas de espuma ﬂexivel de
polluretano de isolamento com

lnstituto Blaise Pascal
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densidade de 30mm, lumlnarias no
teto, com um aparelho de ar
condiclonado de no minimo 12.000
BTUS.
PALCO INTERNO:

> Palco lnterno coberto com
as dlmensoes de 7 metros
de largura com 5 metros de
comprimento (45m=).

-

DECK SUPERIOR
CARRETA:

DA

S» Palco na parte superior da
carreta com dlmensoes de
no minimo 15,40 metros de
comprimento por 2,60 de
largura com guarda corpos
em toda a extensao (38m’);
> 04 (Quatro) Avancos com 04
(Quatro)
Portas
de
automacao
hldraulica,
sendo dois avancos com
vidros, com mecanlsmo cle
abertura e fechamento
automatizados por meio de
cilindro
hidraullco
nas
dlmensoes de no minimo:
(1) 7,0x2, 5 metros (2) 6,6x2,
5 metros (3) 3,0x2,1,(4)
2,6x2,1.

F‘ lnstituto Blaise Pascal
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Equipamentos do
Unldade Movel:

Sistema

da

ACOMPLAMENTO.

Sistema

de

articulacao com mesa com pino rel de
ago cromo nlquel ﬂagelado de 02
polegadas aﬁxados por meio de 08
(oito) parafusos de ago 10.9 (dez ponto
nove).

ELEVADOR PARA CADEIRANTES:
Porta de acesso com um elevador para
portadores de necessidades especiais
com acionamento hidraullco e rampa
de acesso de no minimo 1,5 (um vlrgula
cinco) metros de largura. Escada com
corrlmao para acesso.

‘

0 Sistema de levantamento e
apoio: 04 (quatro) suportes com
acionamento individual com 02
(duas)
velocldades
para
nivelamento e patolamento da
Unldade Movel, posicionados na
parte diantelra e dois na parte
traseira.
o Sistema Elétrlco: Devera ser
de acordo com as normas do
CNT, 24 (vlnte e quatro) volts. A
Carreta devera ter instalacao de
DR, dlsjuntores e cabeamento
especiﬁco
e
cabos

lnstituto Blaise Pascal
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acondicionados em tubos de
PVC ﬁxados no compartimento
do teto rebaixado. Sistema
Elétrico Trifaslco: 2201380 Volts,
133 Amperes com inclusao de
comutacao
automatlca
controlada por quadro elétrico
especiﬁco e transformador
trifasico com entrada de 380
volts e salda 220 volts com
poténcia de 50 Kva.
Suspensao: A suspensao sera
tlpo pneumatlco, para os dois
eixos,
com
modulos
lndependentes para cada eixo.
Suspensao
propria
para
absorcao de vibracoes através
de molas pneumaticas e
amortecedores, com molas
pneumaticas lnterligadas para
equalizacao de carga com
valvulas de nivel automaticas,
de modo a manter a altura do
chassi constante, nivelando o
produto
e
lmpedindo
a
lncllnacao do veiculo em cunlas.
Sistema de combate a
incéndio: 02 (dois) extintores de
10 (dez) lltros de agua
pressurlzada em jato denso,
para combate ao fogo em
materials comuns de facil

P‘ lnstiluto Blaise Pascal
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combustao; 02 (dois) extintores
de 06 ( sels) kg de gas
carbonlco, para combate ao fogo
em materials e equlpamentos
energizados.
Estrutura de suporte para os
avancos: 04 (quatro) pés de
sustentacao do tlpo encalxe, em
cada avanco, formados com
sapatas de altura regulavel para
nivelamento junto ao piso de
modo a apolarem as portas
palco.

Palnel de Led: Painel de Led de
alta resolucao para uso externo
(Outdoor) com minimo de PH —
10mm e tamanho de 6m’.
Gerador de Energia: Gerador
de Energia, com potencla
minima de 19KVA, QTA quadro
de comando automatico com
combustivel
(oleo
diesel),
operador e cabos elétricos para
ligacao.
Sistema
Elétrico
Monofasico trifasico 220i380
Volts controlada por quadro
elétrlco
especiﬁco
e
transformador trifasico com
entrada de 380 volts e salda 220
volts com potencla de 50 Kva.
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o Sistema de sonorlzagao:
Mesa PA Digital com 36
canals de entrada; Mesa
monitor digital com 36
canals de entrada, 2
auxiliares, sistema de PA
com 8 caixas de alta
freqtiéncia, 12 (doze) caixas
de subgrave com 2 alto
falantes de 18 polegadas
cada,
ampllﬁcaoao
compativel com o sistema
de P.A; Drive rack digital
com 04 entradas e 12
saidas; 01( um) equalizador
graﬁco estéreo 31 bandas
por canal; 01 (um) cd player,
01 md; Insert Rack PA:08
canals de compressores
limitares, 08 canals de
noisegate,
02
processadores de efeltos
digitais; 12 ( doze) monltores
tlpo spot com alto falante de
12 polegadas ou 15
polegadas
e
drive,
ampliﬁcacao
compativel
com o sistema: Side Fill
Stereo com 02 caixas array
e 02 por lado, ampliﬁcacao
compativel com o sistema
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do sideﬁll, 24 ( vinte e
quatro) mlcrofones, 08
(oito) diredt Box; 02 ( dois)
microfones
sem
ﬁo,
distribuidor de antenas,
incluindo baterlas para
alimentacao
dos
equlpamentos; 12 ( doze)
pedestals, 06 ( seis) garras,
01 (um) muitlcabo analogico
de 64 canals com 80 metros
de comprimento; 02 ( duas)
sub de 12 ( doze) canals; 01
( uma) bateria completa; 01
(um) ampliﬁcador com caixa
15; 04 ( quatro) alto-falantes
de 10, 01 (um) ampliﬁcador
para guitarra; PA e monitor;
reﬂetor
articulado;
equlpamento de conversor
de video para exibicao em
grandes
formatos;
equlpamentos
com
05
imputs e 02 outputs ( DVI e

VGA).
I

de trelicas q3030 12x5mts,
Sleevebox e talhas manuals q3030, 06
-Movingh heads 575 wash, 16 spots led
64x3w rgbw, Maquina de fumaca
Grid

1_

Sistema de lluminacao:
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l 1500w, Sistema de controle dmx 512 e
Cabeamento compativel.
0 Os
seguintes
proﬁssionais devem estarp
presentes durante toda a
prestacao de servlgo:

VVVVVV

01 Motorista;
01 Técnlco de Som;
01 Técnlco do Telao.
03 Montadores.
01 Engenheiro.
01 Eletrlclsta.

Todos os ambientes sao
utilizados
simultaneamente.
Observagao:
Os
itens
acima
relacionados deverao estar acoplados
diretamente a Unldade Movel Especial,
nao podendo ser destacados, ou
usados em separado, proporcionando
assim, agllidade e rapldez em sua
1 montagem (01 hora e mela).
Locacao de 08 BANHEIROS QUIMICOS
32

portateis (04 masculino e 04 feminino) 1 modelo standard - com limpeza e
higienizacao, 8 por evento x 05 eventos =
1
'1

33

l

L
diarias

l

SECULT G0 Pregao

L 40

108,39

4335,60

Eletronico 03012012

Lote 01 item 1

total 40

Locacao de Banhelro Qulmico Adaptado
_para Cadeirantes - para melhor

ll

diarias

10

11

140,00

,

1.400,00

1l

_
, _
P'e9gg4%%‘§g"l°° "O
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acomodacao do publico cadeirante Sendo 02 por evento - total 10 diarias

134

35

36

Van - Capacidade minlma para 15
passageiros sentados, em bom estado de
conservacao e limpeza, equipado com
todos os equlpamentos de seguranca,
idade maxima do veiculo de 02 (dois) anos,
com ar condiclonado, vidros fume, com
poltronas estofadas, com motorlsta
habilltado para a categorla, uniformlzado e
devldamente identiﬁcado , com celular,
com combustivel diesel, com seguro total e
quilometragem llvre, dlaria de 12h e GPS,
para transporte terrestre de artlstas e
equipe de producao.
g
Contratacao dos senricos de gestao,
execucao e prestacao de contas do
projeto,
incluindo:
acompanhamento
tecnico de todo o processo de execucao do
projeto; estruturacao da gestao e execucao
dos contratos, conf. exigencies de
parcelrosiapoiador, vlsando o atendimento
as normas e contrapartidas; elaboracao da
prestacao de contas de acordo com
normas
legals
e
contratuais;
acompanhamento e ﬁscalizacao da
execucao.
Pesquisa de poblico quantltativa porl
amostragem, elaboracao de questionarlo,
treinamento de um proﬁssional, para
abordagem, aplicacao do questlonario nos
12 dlas de eventos, coordenacao de

Secretaria de Estado
de Cultura do Distrito
Federal - item 14.1

i

diaria

servlco

servlco

L

,

5

640,00

3.200,00

N°Pregao:192018 1"
UASGI120006 item
176

Referéncla Termo de
Fomento da
Secretaria de
Esporte e Turismo
do Distrito Federal

1

.3.815,83

3.815,83

05

303,37

, 1010,05

Orcamento
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campo, tabulacao dos dados, geracao de
tabelas e graﬁcos, analise de dados e
elaboracao de relatorlo ﬁnal. (01
pesqulsador unlformizados e ldentiﬁcados,
minimo de 30 questlonarios em cada um
dos 10 eventos, aplicados e materials de
pesquisas)

ll

TOTAL 300.000,00

I
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A EsPEc|l=icAcKo { PVVZALOR
Recurso Emenda

300.000,00

00117100011100 j

Custo total da

prOp0S,a g

2 2

W 300000.00

X

0

A 1/1;) _

iloBsERvAc75.ol

100%

0%, if

2

100%

11.1 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO

Meta

dezl19

A

if

A

y A

t

300.000 00

13- EM ATENDIMENTO A0 ART, 18 DO DECRETO N° 37.843, DE 1,3 DE DEZEMBRO
DE 2016, que regulamenta a aplicacao da Lei Nacional n° 13.019, de 31 de julho de
2014, para dispor sobre o regime juridico das parcerlas celebradas entre a admlnistracao
publlca distrital e as organlzacoes da socledade civil no amblto do Distrito Federal,
lnformamos que nao apresentamos rubrica de encargos recolhldos, pols os mesmos sao
de competéncla das empresas contratadas e detentoras da execucao do projeto. Na
fase de prestacao de contas as notas ﬁscais serao encaminhadas de acordo com o
Decreto 37.843 de 13 de dezembro de 2016 e em hlpotese alguma havera pagamento
via RPA, esta slm haveria previsao de recolhimento de encargo.
No que refere-se aos itens V e Vl do referido Artlgo, enfatizamos:
V - lnformamos que toda a mao de obra contratada sera via prestacao de servlcos,
através de contrato temporario e emissao de nota ﬁscal, nao havendo nenhuma
responsabilldade sobre os valores de tributos e encargos cobrados para a empresa
contratante. Por nao existir contratacao via CLT e RPA nao temos prevlsao de encargos
e tributos soclals e trabalhistas.
VI — Conforme citado aclma, por se tratar de contratacoes via pessoa juridlca nao ha
nenhum tlpo de valor resclsorio e trabalhlsta a ser pago no ﬁnal do projeto.

i

‘Q, Insiilulo Blaise Poscol
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14. DECLARAQAO
Na qualidade de representante legal do Convenente, declaramos, para ﬁns de prova
junto é Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal, para efeltos
e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito ou mora ou situacao de inadimpléncia
com o Tesouro do Distrito Federal ou qualquer orgao ou entidade da adminislracao
pmiblica do Distrito Federal, que impeca a transferéncia de recursos oriundos de dotacoes
consignadas nos orcamentos do Distrito Federal, na forma deste Plano de Trabalho.
Pede deferlmento.
Brasilia, 10 de Deiembro de 2019

j

agner Francisco Castilho
Presidente do lnstituto Blaise Pascal

15. APROVAQAO PELA CONCEDENTE
Aprovo o presente Plano de Trabalho

Brasilia,

I

/

Concedente

