.

._-PLAN9...DE TRABALH0 .

. .

_

"R6266 Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE EMPREENDEDORISMO, TECNOLOGIA E iNovAc;A O
gnarl
W W
.CNPJ: 22.074829/0001-71
WEnderc<;o: SRTVN Qd. 701, conjunto c Ala A S616 734 0
7}

_cid666; Brasilia W W
"Tclef0ne (DDD): 61 3W037-3838

W W |3W6m6W; A56 N610-:6
0 lUF: DFW lCWEP: 70'/19-903
W lieieréne (boo); 61 92490-6006

Elmail da OSC: cgWnLato@ibWeti.9Wrg.br

WW

0

l

j j WlSite da O§WC: wvyw.ibeti.0rg.br

*WReprescntante Legal (Dirigcnto): Matheus Rodrigues da Silva W
{barge do Rcprcscntante Lcgal: Prcsidcnte

{CPF: 026335.651-ss

.

W

lRG/ 6rga6 Expcdidor: 3.245.897 SSP/DF

lEndercqo do Represcnlante Legal: Qnn 06 conjuoto L casa 2 l, Ccilandia

lTclefone (DDD): 61 98490-6006
lTclefone (DDD):
IACOMPANHAMBNTO DA PKRCERIA W 0 0

11.

'_Responsavel pelo acompanhamcnto da parcoria: Mallieus Rodrigues da Silva
lIFung:aWo na parccria: Coordenador Geral
in W 7
BG/QRG/KO WEXPEDIDOR: 3.245.897 SSP/DF
lWCPF: 026335.651-58
lTelefonc (DDD): 61 W98490-6O06WWWW
((((((((W
lTelefonc (DDD):
‘|Email do Rcsponsavcl: mathcus.rsilva97@gmail.c0m W
1.1 DADOS DO PROJETO W
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f'Titulo 66 Pl‘Oj€IO2 661A no BEM —WBrasi|ia para V626

'
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_WW
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i

i

iValor do Projcto:WR$ 280.000,00
WWW
K
WW
W
Local dc realizaoiio: SRTVN
701, conju|iidC7\la A sala 734 - Asa Norte, Brasilia - DF, SEDE DO
l|lNSTlTUTO
WWW
Pcriodo dc Exccuoaoz
llnicio: l6/12/2019
lTérmino: 01/12/2022
WLEnquadramcnlo:
Educacional ( )
Participativo (X)
Auto Rcndimento ( )
Valor total do projcto R$ (cxloiisol: duzeiitose oilcnta mil rcaWiWs
W
lPrc\iis5o dc Atendirncntoz
0
0
FPrevis50 dc pflblico direto:
i,Previs5o dc Beneficiaries direto e indireto: 5.000
i

.

W

l_

_

2. DESCRICAO DO PROJETO

Esta projcto consiste no dcscnvolvimento dc aplicativo quc scja um guia digital para divulgaqﬁo do
Iinformagocs luristicas c dc lazcr em Brasilia, realizando a integraqao c transformaoﬁo digital para os turistas cl
oradorcs da cidadc. Scra dcscnvolvido plataforma web com paincl administrativo e mobile para acesso ao

Eiiblico geral.

l

Nossa missﬁo através da aplicaoﬁo é uniﬁcar e trazer informaoocs dc valia do toda Brasilia c cntorno. lnformar
e rccebcr feedback da populaqﬁo s50 nossos objetivos. Abaixo seguem funcionalidadcs:
I

CLIMA TEMPO
0 Informa<;6cs em real time da tcmperatura c umidadc do sua cidadc, além dc uma cstimativa

0

EVENTOS & INGRESSOS
W
0 Ncstc campo serﬁo inscridos os evcntos cullurais locais, dando dcslaqucs aquelcs gratultos c

i

dos préximos dias.
fcitos por pessoas daqui. WWWW
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TURISMO & LAZER
0 O DF muito mais quc a Praea dos trés poderes. Ncstc item apresentaremos a divcrsa gama
dc atracoes turisticas de nossa cidade, tais eomo: Cachociras, parques, esportcs radicais,
trilhas, os ja lradicionais e muito mais.
BARES & RESTAURANTES
o Objetivo desta funcao é conectar moradores e turistas aos bares e restaurantes do DF.
Teremos uma area administrativa voltada para 0 usuario “estabelecimento”, onde serﬁo
lancados cardapios, estilo do local, especialidades da cozinha, jogos de futcbol, milsica ao
vivo, média dc valor e demais infomiacoes.

- MUSEUS & EXPOSICOES
0

Funeiio com as exposicoes de arte e moslras culturais que estiio em cartaz nos museus e
galcrias locais.

- norms & LOCACOES
o

|
0

Mostraremos os hotéis da cidade, dando sempre deslaquc aos parceiros do projeto. No local
dc locaeoes a ideia é fazer integracao via API com airbrb das locacoes de nossa regiﬁo,
gerando renda extra aos cidadocs.
0
COWORKING E ESPACOS COLABORATIVOS
0 Divulgar coworkings e espacos colaborativos para emprccndcdorcs c dcmais eidadaos.

;2.l IDENTIFICACAO DO OBJETO

W

Apoio da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal ao projeto “GUIA DO BEM — Brasilia
[para vocé”_ que consiste no desenvolvimento realizacﬁo dc aplicativo quc scja um guia digital para divulgaqao
dc informaeoes turistieas e de lazer em Brasilia. O mundo esté cada vez mais conectado, as informagﬁes sobre cada l
-cidade e regioes estfro literalmente em nossas mﬁos. Foi pensando nisso que nasceu a ideia do “GUI/\ DO
BEM — Brasilia para vocé”.
L
.2.2 JUSTIFICATIVA DO PROJETO
'

Na era digital, gastamos muito tempo conectados. F. diﬁcil encontrar alguém que nﬁo possua algunsl

Iaplicalivos em seu smartphone, isso porque eles lrazem uma enorme laeilidadc para os usuarios. Os liamosos
“apps” estao cada vez mais invadindo nossas vidas o niimero crcscenle dc usuarios faz com que osi
investimentos nesse segmento decolem.
1
Em paralelo. conheccr os principals pontos lurislicos ao viajar para o DF deve ser o obj etivo principal
‘dc qualqucr viajante, porém isso requcr planejamento. Para isso, o aumcnto signiﬁcativo da utilizacao da:
ilnlerncl para conseguir tal facilidade é iminente. () Aplicalivo “GUIA DO BEM — Brasilia para vocé” tem
‘coma principal objelivo unir, catalogar c simpliﬁcar o acesso aos servicos preslados no Distrito Federal. Muitas
mazes a falta de dinheiro Iambém pode ser um impeditivo para viajar, mas, antever custos e eventos no DFl
iauxiliarzi turistas a fazerem uma viagem incrivel.
B
O Govcrno do Distrito Federal (GDP), em maio, lancou o Plano Estratégico do Distrito Federal 20 l 92060, dentre as tratativas, objetivou o aumento em l0% da participacao do turismo no Produto lnterno Bruto
’[PlB) da capital. A exemplo, a troca da maior bandeira em mastro do pais. integrando atividades para toda a
familia tem, aos poucos, atraido visitantes a Praca dos Trés Poderes no primeiro domingo do més. O passeio
15 tern sido ineluido nos paeoles vendidos pelas operadoras da cidade.
'
Falo e quc apos a crisc ﬁnaneeira iniciada cm 2014, houve a neccssidade dc intensilica<;€1o da
parricipacao do setor turisrico na economia e que, em 2016, representou 93,4“/6, seguido pela indiistria, com
:6,2% e pela agropecuaria, com 0,4“/6. Ha setores que seriio extremamente beneliciados com o conterlldo do
aplicalivo. Segundo o IBGE, o DF eonta com 0 sexto maior nirmero de leilos hoteleiros do Brasil. com alta

lzlesocupacﬁo durante os
ﬁnais de ._semana. __.................
__._.............
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l
O aplicativo GUIA DO BEM — Brasilia para voce” tambem possui o mturto de promover valorizacaol
;das marcas presentes no Distrito Federal. Muitos dos empreendcdores locais nao possuem poder linanceiro‘
'para ter um aplicativo proprio para disseminaeao dc sua marca e assim. possuir um local que traga midia e
klivtllgacao fomentada pelo GDF é um grande auxilio para elcs, c que o clientc qucr 6 tcr um accsso ao scrvico
Ina palma da mao, querendo encontrar a solucao rapida e proxima a sua demanda.
Alem disso. quando querem comprar algo, os consumidores tém conliado na internet como forma dc‘
ajuda na tomada de decisao. As pessoas buscam informacoes sobre o produto ou empresa, cornparando precos,
iconsultando opiniées de outros usuarios e accitando recomendacées. Com isso, o Marketing Digital‘
japresentado pelo “GUIA DO BEM — Brasilia para vocé” tem algumas caracteristicas que auxiliarao pequenas‘
re medias empresas no chamainento de turistas aos seus negocios.

I

Os benelicios serao:

'

0
9

Conquistar forte presenca e visibilidade online para empresas e eventos;
Construir uma audiéncia qualiﬁcada e segmentada para os evenlos;

9

Desenvolver o relacionamento com a audiéncia;

9 Ganhar autoridade de turistica;
I Atrair p0lZ)liCO gratuitamente.
A nivel Federal, 0 aplicativo tambem demonstrara que a Secretaria de Turismo csta buscando atender.
Politica Naeional dc Turismo, Lei n“ ll.77l, dc I7 dc sctembro dc 2008, que prima o plancjamento,
desenvolvimento e estimulo ao setor turistico, onde o resultado atendera o art. 5", dcscrito abaixo:
Art. So A Politica Nacional dc Turismo tem por objetivos:
;
I - democratizar e propiciar o acesso ao turismo no Pais a todos os scgmentos
populacionais, contribuindo para a elevacﬁo do bem-estar geral:
ll - reduzir as disparidades sociais e economicas de ordcm regional, promovendoi
a inclusao social pelo crcscimcnto da oferta dc trabalho c melhor clistribuicao dc
,
renda;
~
Ill - ampliar os iluxos turisticos. a permanéncia e o gasto médio dos turistas‘
nacionais c cstrangeiros no Pals, mediantc a promocﬁo c o apoio ao‘
desenvolvimento do produto turistico brasilciro;
IV - estimular a criacao, a consolidacao e a difusao dos produtos e destinos
turisticos brasileiros, com vistas em atrair turistas nacionais e cslrangeiros,
diversiﬁcando os ﬂuxos entre as unidades da Federacﬁo e buscando beiteﬁciaig,
cspccialmcnte, as regioes dc menor nivel dc desenvolvimento economico cl

social;

,

V - propiciar o suporte a programas estratégicos de captaeao e apoio £1 realizaeatwl
de feiras e exposicoes de ncgocios. viagens dc incentivo. congressos e evcntos
nacionais e internacionais;
Vl - promover, descentralizar e regionalizar 0 turismo. estimulando Estados_r
Distrito Federal e Municipios a planejar, em seus territorios, as atividades
turisticas dc forma sustentavel e segura. inclusive entre si. com 0 envolvimento cu
a cfctiva participaeﬁo das comunidades rcceptoras nos benelicios advindos dal
atividade economica;
\/ll - criar e implantar empreendimentos destinados as atividadcs de expressaou
cultural, de animaciio turistica, entretenimento e lazer e de outros atrativos coml
capacidade dc retencﬁo e prolongamento do tempo de pcrmanéncia dos turistas

nas localidades;

r

Vlll - propiciar a pratica de turismo sustcntavel nas areas naturais, promovcndo
a atividade como veiculo de educacao e interprelacao ambiental e incentivando a
adocﬁo dc condutas e praticas dc minimo impacto compativeis com a cortsewacao
do meio ambiente natural;

.
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IX - prescrvar a idcntidadc cultural das comunidades e populacoes tradicionais
eventualmente afetadas pela atividade turistica;
X - prevenir e combater as atividades turisticas relacionadas aos abusos dc
naturcza sexual e outras que afctcm a dignidade humana, respeitadas as
competéncias dos diversos orgaos governamentais e11volvidos;
XI - desenvolver. ordenar e promover os diversos segmentos turisticos;

(Regulamento)
XII - implementar o inventz'1rio do patrinifmio turistico nacional, atualizando-o.

rcgularmentc;

W

Xlll - propiciar os recursos necessarios para investimentos e aproveitamento do
espaco turistico nacional de forma a per111itir a ampliaqﬁo, a diversificaeﬁo, a
modernizacao c a seguranca dos equipamentos e scrvicos turisticos, adcquandoos as preferéncias da demanda, c, tambem, as caracteristicas ambientais e
soc1oeconon11cas rcgionars exrstentes;
XIV - aumentar c diversiﬁcar linhas dc ﬁnanciamcntos para empreendimentos
turisticos e para 0 desenvolvimento das pequenas e microempresas do setor pelos
bancos c agéncias dc dcscnvolvimento oﬁciais;

XV - contribuir para 0 alcance de politica tributariajusta e equanime, nas esferas
federal, estadual, distrital e municipal, para as diversas entidades componentes
da cadeia produtiva do turismo;
XVI - promover a integracao do setor privado como agentc complementar de
linanciamento cm infra-estrutura e servicos pL'1blicos necessarios aoj
desenvolvimcnto turistico;
I
XVII - propiciar a competitividade do setor por meio da melhoria da qualidade,
eﬁciéncia e seguranca na prestacao dos sen/icos, da busca da originalidade e do
aumento da produtividade dos agentes pitblicos c empreendcdores turisticos‘
privados;
F
XVIII - cstabelecer padrécs c normas dc qualidade, cﬁciéncia e scguranca na
prestacao de servicos por parte dos opcradores, empreendimentos e equipamentos
turisticos:
XIX - promovcr a formacao, o aperfcicoamento, a qualificacao e a capacitacao
de rccursos Iiumanos para a area do turismo, bem con1o a implementacao de.
politicas que viabilizem a colocacao proﬁssional no mercado de trabalho; e
XX - implementar a producao, a sisten1atizaeao e o intercambio dc dados

l

estatisticos c informacoes relativas as atividades e aos empreendimentos
turisticos instalados no Pais, integrando as univcrsidades e os institutos dc

pesquisa ptiblicos e privados na analise desses dados, na busca da melhoria da
qualidade e credibilidade dos relatorios estatisticos sobre 0 setor turistico
brasileiro.
Também rclevante ponderar a preocupacao da presente lnstituicao em atender a politica de turismo do‘l

l

Distrito Federal, Lei n“ 8443, em especial 0 art. 3, incisos I, II, IV e X, conforms abaixo:

I
1

l
i

Art. 3“ A Politica de Turismo do Distrito Federal oricnta-se pelos seguintes
principios:
I — sustentabilidade, buscada por meio da promocﬁo de equidade social,
eliciéncia econ(3mica. diversidade cultural. protecao e conservac;2'1o do meio‘
ambicntc;
ll — desenvolvimento socioeconémico, gerando efeilos positivos sobre a

.. .............
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IV — visao sistémica, voltada a propiciar a valorizaciio do turismo num ambiente
multidisciplinar, caracterizado pela confluéncia dos inilimeros campos de
conhecimento que o inﬂuenciam;
X — competitividade, por meio dc diversiﬁcacao c especializacao da ofcrta
disponibilizada, de modo a atender £1 segmentacao da demanda estabelecida no
mercado turistico, e por meio da qualidade dos produtos;
Assim, o apoio ao aplicativo “GUlA DO BEM — Brasilia para vocé” tra1'z'1 resultado positivo a todas
as esferas, do governo local, governo federal, peque11as empresas e pri11cipal1ne11te a populacao.

2.3 CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA
O Plano Estratégico do Distrito Federal 20 I 9-2060, com objetivo de aume11to em 10% da participa1;ao
do turismo no Produto Intemo Bruto (PIB) da capital, abriu uma realidadc dc mobiliza<;ﬁo para alcancar a meta.
IA necessidade dc auxiliar setores fortes como 0 hotcleiro, que possui alta desocupacao durante os ﬁnais del
semana.
O aplicativo “GUIA DO BEM — Brasilia para vocé” também possui 0 intuito de promover valorizacao
das marcas prcsentes no Distrito Federal. Muitos dos emprcendcdorcs locais nao possuem poder ﬁnanceiro
para ter um aplicativo proprio para disseriiinacao de sua marca e assim, possuir um local que traga midia e
ldivulgacao fomentada pelo GDF é um grande auxilio para eles, e que o cliente quer é ter um acesso ao servico
na palma da mao, quercndo encontrar a solucao rapida c proxima a sua dcn1anda.
Atendimcnto a politica de turismo do Distrito Federal, Lei n“ 8443, em especial o art. 3, incisos I, ll,
IV e X, conforme abaixo:
Art. 3“ A Politica dc Turismo do Distrito Federal orienta-se pelos scguintcs
principios:
‘
l — sustcntabilidade, buscada por meio da proinocao dc equidade social,
cficiéncia economica, diversidade cultural, protecao e conservaeao do meio
ambiente:
ll — desenvolvimento socioeconomico, gerando efeitos positivos sobre a
qualidade de vida da populacao da RIDE;
IV — visao sistémica, voltada a propiciar a valorizacito do turismo num ambiente
multidisciplinar, caracterizado pela conlluéncia dos in1'1meros campos de
conhecimento que 0 inﬂuenciam;
X — competitividade, por meio dc diversiﬁcaeao e cspccializacao da oferta
disponibilizada, dc modo a atender £1 segmentacao da demanda estabelecida no
mercado turistico. c por meio da qualidade dos produtos;

;

2.4 ORIGEM DO ORCAMENTO PARA A DESPESA
Emenda Parlamentar n° 03083.01 — Dptd. Telma Ruﬁno

|2.S OBJETIVOS
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I
Apoio da Secretaria dc Estado dc Turismo do Distrito Federal ao projeto “GUIA DO BEM — Brasilia
ipara voce . que consiste no desenvolvimento realizaeao de aplicativo que seja um guia digital para divulgacao

Tide inforrrraeoes turisticas e de lazer cm Brasilia. 0 mundo esté cada vez mais conectado, as informagﬁes sobre
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ada cidade e iegroes estao hteralmente em nossas maos F0 1 pensando nisso que nasceu a idera do GUIAIW
O BEM — Brasilia para
vocé”.
l|D
r
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I

Incentivar o aumento do fluxo turistico em Brasilia;
Acessibilidade aos evcntos e services locais;
Estimular a economia local;
lnforrnacoes em real time da temperatura e umidade d c sua cidadc, além dc uma estimativa dos
proximos dias;
lnserir os evcntos culturais locais;
Concctar moradorcs c turistas aos bares c rcstaurantes do DF;

O

Divulgar Coworkings e cspacos colaborativos para empreendedores e demais cidadaos;

I

Auxiliar o..W__P_..s...-...s.......m..-_....____w.._.;.w.u._._-2.
cum rimento dos Planos Distritais e Federals de fomento ao turismo.

.......

12.6 METAS
2.6.1 METAS QUANTITATIVAS
I
I

Desenvolvimcnlo dc I aplicativo quc fomcntc o turismo local;
Atingir um ptiblico dc 5.000 pcssoas através dc downloads.

2.6.2 METAS QUALITATIVAS
I
I

Acessibilidadc aos evcntos c servicos locais;
Auxiliar o cumprimento dos Planos Distritais e Federais de fo111c11to ao turismo.

‘

2.7 INDICADORES DE MONITORAMENTO
I

Metas

Indicadorcs de Monitoramcnto

Par:in1etro(s) para afericao dc

1

cumprimento

I

Dcsenvolvimcnto dc I aplicativo,
1
.
Aplicativo em circulacao
Finalizacao e entrega
=que fomentc o turismo local
1
WWW
‘W Atingir um pilblico de 5.000 Il Atingir 2% do volume de linha Relatorio dc Downloads ao ﬁnal do
WWWW
teleionica
pessoas
. .W atravé"
A " _ do DF
1,
W 1 .........
._.....__s de doivnloads
.__. ' ‘
W .............
.............-W1
W _ W WpWrWojeto
. ._ 9
§Acess1b1I1dadc aos evcntos elQuant1dade de regrstros de evcntos Relatorio de registros de evcntos e
empresas
scrvicos locais
e empresas
lg/lkuxiliar WoWcWt11nprimentoW dos C.
I _ d
I. ti
rrcu a ao 0 an tea vo no tem 0;
. .
lPlanos Distritais e Federais de
(I
I
.
p I
RQIHIOFIO ﬁnal do PTOJBIO
,
.
de 2 anos e meio
1
,W fomento ao turismo
W__WWW_

2.s FORMA DE EXECUCAO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS E DE
CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADAS

1- EQUIPE BAs1cA
W WW

______________

___, ,,,,_,__
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'Para o descnvolvimento deste sistema, foi estimado o tempo de projeto de 4 moses ate atingir o produto minimo
yviavel. Para atingir aos objetivos propostos, sera neccssario aplicar 0 desenvolvimento na seguinte equipel
minima:
EGcrente de Projetos
O papel do gerente de projctos é coordenar, dividir as tarefas e garantir o cumprimcnto dos prazos. No gerentc
Wde projetos ﬁca concentrada a lideranca de negocios, a analise de requisitos, a documentaeao geral do projcto
.e a documentacao dos casos de uso. Também é responsavel por responder e 11egociar prazos entre a equipe e
s partes interessadas do projeto.
Arquitcto de Sistemas
IO arquitcto dc sistemas é a lidcranea técnica do projcto, semdo o proﬁssional responsavcl por orientar
l'ortemente a cscolha de tecnologias, 0 modelo de troca de dados entre as aplicacées, 0 processo de DevOps e
lgarantir a sintonia entre as aplicacoes front e back-end. Ficam sob responsabilidade do arquiteto dc sistemas a
lciocuinciitaeﬁo tecnica do projcto, garantindo codigos devidamcnte comentados, documcntaciio dc integracoes
We o ali11l1a1nc11to do sistema com a arquiletura orientada ao servico.
I

Designer UX/UI
I
O designer é o responsavel pelo layout dos sistemas, projetando as visualizacées de tcla olimizadas para a
experiéncia do usuario e agradavcis £1 vista. O trabalho do Designer csta bastante alinhado ao trabalho do
desenvolvedor, dc forma que ele é a lideranca técnica dc usabilidade da aplicacao.
l

Descnvolvedor Fullstack Web
Operador técnico focado no desenvolvimento da iriterface usuario-aplicacao por 111eio de navegador web. Ele
é rcsponsavel por seguir os paritmetros dcsenhados pelo designer, viabilizando as regras dc negocio integradas
Wao mecanismo por tras da aplicacao (API). Além disso, tambem esta focado no descnvolvimento da interface
aplicacao-aplicacao por meio dc requisicﬁes de API c processamento das irrlormacoes server-side.
Desenvolvcdor dc Aplicativos Hibridos
iOperador técnieo focado no desenvolvimento da interface usuario—aplicacao por meio dc aplicativos rndveis
Whibridos. Ele é rcsponsavel por seguir os parametros dcscnhados pelo arquileto dc sistemas e pelo designer,

yiabilizando as regras de negécio i11tegradas ao 111ecanismo por t1-as da aplicacﬁo (API).
l
I

2-

r

MODULOS s1s'r1?:1\»11cos

§Pcnsando na entrcga final da platafonna, sera necessario o desenvolvimento em formato dc modulos. Por isso,
o projeto se divide em etapas de entrega, sendo a entrega ﬁnal a versao beta da platafonna, contendo o minimo
produto viavel para operacﬁo em menor escala. Com isso, pretendemos realizar a validaeao da proposla de
valor, idcntiﬁcando os possiveis pontos dc cvolucao do produto e os pontos Fortes dc utilizaeao.
,Para alcancar o produto minimo viavel, sera necessario o desenvolvimento dos seguintes modulos:
‘
l

’Moclelagem dc Sistema (48h)
I
Esta etapa consiste no levantamento de regras especiﬁcas de negocio, assim como a documentacao de projeto,
a eseolha de ferramcntas e tecnologias e principalmente o modelo dc dados a ser aplicado no slstcma con1o um

todo.
Divisao dc Sprints (48h)

W

Durante um prazo de 2 dias, apos as decisées de negocio, sao levantadas as atividades especificas de cada;
sprint semanal. A metodologia de desenvolvimento aplicada seguira o seguinte ﬂuxo de trabalho semanal:
li.
Reuniao semanal dc brieﬁng e alinhamcnto de expectzWW1WtWiWvf.W1WsW;WWWWWW_W
QR
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lii.
Designer faz os modelos de aplicaeao a sercm dcsenvolvidos na scmana seguinte, que devcm ser
aprovados até 0 ﬁnal da sernana corrente;
‘
iii.
Gerente de Projetos realiza a comunicaeao interna, garantindo a el'1ciéncia e 0 cumprimento dos prazos.
A0 ﬁnal da scmana, cmitc relatorio dc descnvolvimcnto e colcta feedback para lanear ajustcs na Sprint da
semana seguinte;
iv.
Desenvolvedor Fullstack desenvolvc as funcionalidades propostas, garantindo organizacao de codigol
e c0n1entz'1rios oportunos;
Descnvolvedor de Aplicaeoes Hibridas implementa os layouts fcitos e aprovados na semana anterior,
garantindo a intcgracao entre cliente c sistcma integrado.
1
Modulo dc Cadastro Base (58h)
‘Estc modulo consiste no eadastro basico dc um usuario comun1 dentro do sistcma. Aqui sao aplicadas as regras
de negocio e modelos dc dados relativos ao login e o papel quc um usuario tem dentro do sistema.

Modulo de Eventos e lngressos (l40h)
Este modulo consiste em integracao com sistemas e sites de divulgacao de eventos culturais e vendas de
ingrcssos para os mesmos, quando aplicaveis. Também dcvcra comprecnder um gerenciamento dc evcntos e
mgressos proprios da plataiorma, para divulgacao focada dos evcntos locais com destaque aqueles culturais e
que destacam a cidade.
Modulo dc Turismo e Lazer (l40h)
§Para o desenvolvimento do modulo de turismo e lazer, devera ser rcalizada interacﬁo direta com os usuarios.W
W0 sistema dcvera ter uma area interna dc eadastro de locais tradicionais c nao tradicionais para turismo e lazer
Wno DF. O usuario pode votar no aplicativo uma nota para cada local, de forma a divulgar os lugares impcrdiveis,
mas quc sao pouco visitados. Devera ter tambem urn formulario de sugestao de locais aberto para o publico
Icral, sujcito 21 aprovacao moderada pela cquipe de conteudo.
Modulo de Bares e Rcstaurantcs (l75h)
Para realizar a divulgacao dc bares e restaurantcs, promovendo o turismo gastronomico, 0 siste111a devera
ossuir area especiﬁca para usuarios donos de estabelecimento para o gerenciamento de cardapios, estilo do
ocal, agenda do local, entre outas informacoes intercssantcs. Nesta area, o usuario cumum do aplicativo podcra

votar e emitir eomentarios sobre 0 local, quc poderfro ser respondidos pelos donos.
l

Modulo de Museus e Exposicoes (70l1)
Estc modulo segue o padrao de divulgacao para exposicoes em museus da cidade. Devera ter un1 eadastro dos
museus, com fotos e uma breve dcscricao do local, e uma curadoria para os proximos evcntos vinculados ao.

local.

I

Modulo de Hotéis e Locaeoes (58h)
Sera feita uma integracao com os principals sen/ieos de hospedagem, como A1rBI\lB e Trrvago para listar
‘hotels e lugares para ﬁcar na nossa cidade.

|1\/1611111116119 Descontos (58h)
iSera feita uma pagina para divulgacfto de dcscontos e codigos promocionais de acordo com drvulgacao
realizada para os restauranles, hotéis e locais de lazer na plataforma.
1
I

lModuIo dc Coworkings e espacos colaborativos (70l1)

;Assim como no modulo de museus e exposicoes, 0 modulo de coworkmgs. Estc modulo segue o padrao de
idivulgaeao de eventos e espacos compartilhados de trabalho. Devera ter um eadastro dos ambtentes, com fotos
I
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3 - INFRAESTRUTURA TECNOLDGICA

Para 0 deploy do mi11i1no viavel do sistema, um scrvidor de aplicacao intermediario e uma instancia dedtcada
fa banco de dados fazem 0 papel suliciente. Como a ideia é evoluir a aplicacao, recomenda-se o uso dc
servidores com alta disponibilidade para facilitar 0 escalamento (la int'raestrutura.
WA expectativa de custos mensais desta infraestrutura tecnologica basica é de aproximadamente U$ 350,00/’mes
[aproximadamenle R$ l.800.00) podendo variar dc acordo com as tccnologias selccionadas na fase dc pro_]cto
Nestes custos descritos acima, estao incluidosz
lnstaneia dc uso geral sob demanda Amazon 1114.large (SGB de memoria, 2vCPU e 100GB de espaco
Z1.
Em disco SSD)

lnstancia de banco de dados sob demanda Amazon m4.Iargc (8GB dc memoria, 2vCPU e l00GB de
jespaco em disco SSD)
2.9 RESULTADOS ESPERADOS
Entrega de aplicativo quc tenha os scguimcs bencﬁcios:
Intcgracﬁo com ingrcssos dc eve11tos na cidadc;
lnforinacoes turisticas, dc lazer, bares e restaurantes;

Informacoes sobre lrospcdagcmz
Cupons dc desconto;
Scrvicos c produtos locais;
Divulgacao de cspacos de trabalho colaboralivos;
lnl'ormar um problcma na cidadc;
lirlorme sobre a previsao do tempo.

‘2.10 PROGRAMACAO DETALHADA DO EVENTO
I

-

Programacao

W

Data

Modelagem dc Sistema (48h)

‘Inicio -20/I2/2019
|Fim — 27/I2/2019

{Divistio de Sprints (48h)

Inicio -28/I2/20l9
IFim — 04/0I/2019

§Modulo dc Cadastro Base (58h)
1

Inicio -05/01/2020
[Fim — 13/01/2020

iModuI0 dc Evcntos e ingrcssos (l40h)
Modulo de Turismo e Lazar (14011)

iModul0 66 Bares 6 Restaurantes (17511)
I W
_ ....-._.-_
{Modulo de Museus c Exposicoes (70h)
odulo dc Hotéis e Locacoes (58h)

Inicio -13/01/2020
§Fim - 04/0272020
1111616 -05/02/2020

rim - 26/02/2020

Inicio -27/02/2020

[Fim - 26/03/2020
Inicio -27/’03/’202O
lFim — 07104/2020
Inicio -08/04f2020

-2
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Modulo de Descontos (58h)

Inicio -I7/0412020
im — 2510472020

lModulo de Coworkings e espacos colaborativos (70111

Inicio - 26/04/2020

lLancament0 do Aplicativo

Inicio — 06/051/2020
Fim — 06/02/2020
Inicio — 06/05/2020

P

im ~ 06r'05/2020

W
rlvlanuteneao e Curadoria de Conteudo

Fim — 06/I I/2022

3. CRONOGRAMA DE EXECUCAO
r~..

-.--_ 1. r-

Meta 1 W 1.1 lBZ';'Wffo]ViWW‘::nWO S“p°"°
1.2

~

“‘° R$l73.l50,00

Desenvolvimento do Aplicativo

RS l06.749,65

'

Dez/19 J Dez/22 W
Dez /I9

Mai/20

4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Crono rama de Desembolso
Meta 1
.

1.1

Service de Suporte ao Desenvolvimento

Dezembro

1.2

Dcsenvolvimento do Aplicativo

Dezembro

5. PREVISAO DE RECEITAS E DESPESAS (Plano de Aplicaciio)
Crono rama Fisico Financeiro

Meta I

1.1

S°"’l¢°
dc s¥‘P°“° “°
Desenvolvimento

R$ 173.150,00

R$0,00

Rs 173.1s0,00

1.2

Desenvolvimento do
A . .
plicativo

RS l06.749,65

R$0,00

R$ l06.749,65

5.1 Planilha Global
PLANILHA TERMO DE FOMENTO

Descriciio Detalhada
FCriae5o de Identidade Visual e

, L W
3W
050

Quant.

Unid.

Valor Unitario

Valor Total

1

sen/ico

RS 6.7l6,00

RS 6.7I6,00

SRTVH
W Gd. 701 Ed. Centro
_, Empresarial Norte, Sala 734-A
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Realizaciio
T€f1Tl0 dtl

Fomento

I Q

IdnsE
I
u I O B H; IIeEm“
0 II!mpreen
or mo,
Tecnologiaelnovaeéo.

Criagﬁo de Hotsite parainclusao
do Software do Aplicativo

l

unidade

R$ 5.500,00

RS 5.500,00

Registro do Dominio por 3 anos

l

servieo

RS I 84,00

R$ 184,00

l

sen/iqo

R$ 6250,00

R$ 6250,00

1

servieo

R$ 62.700,00

R$ 62.700,00

Termo de

1

serviqo

RS 37.800,00

RS 3'7.800,00

Termo dc

I

servieo

R$ 54.000,00

RS 54.000,00

Termo de
Fomento

Publicidade cm Adwords para
,divulga<;ﬁo do aplicativo.
Contrataeiio dc scrvioo
Manuteneﬁo
continuada
Software.

Conlrataeﬁo

de

dc
do

scrvieo

dc

curadoria dc contefldo.
Contrataoﬁo dc servioo do
hospedagem para uso geral e
banco de dados para 0 aplicativo
esite.
W‘ “em-~

"V M»:

,

Valor Total da Etapa 1.1

N

Descrieﬁo Detalhada
Contralaeﬁo dc equips do
dcsenvolvimentos por horas dc
desenvolvimento contando com:
I Gerentc dc Projctos
0 Arquitcto dc Sistcmas
I Designer UX/Ul
0 DesenvolvedorFullstack
Web
0 Dcsenvolvcdor dc

Termo do

Fomento
Tcrmo dc
Fomento
Termo de
Fomento

‘

Fomento
Fomenlo

RS l73.l50,00

%>'?l
, .0 0 .; <0
Quant.

Unid.

Valor Unitario

ValorTotal

865

|10l‘£lS

R$l23,4I

R$l06.749,65

Realizaeﬁoi

T""“° de
Fomemo

F

Aplicativos Hibridos

Valor Total da Etapal,2,
n

R$ 106. 749,65

7T;;‘1

11$ 179-899,65

5.2 Plamlha Termo dc Fomento

0 5
1
Descrieﬁo Detalhada

Quant.

Unid.

Valor Unitario

Criaoiio dc ldentidadc Visual e
Logo

1

scrvioo

R$ 6.7l6,00

RS 6.7l6,00

Criaeﬁo dc Hotsitc para ineluszio
do Software do Aplicativo

1

unidade

R$ 5.500,00

R$ 5.500,00

Registro do Dominio por 3 anos

l

servigo

RS 184,00

R$ 184,00

_
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Valor Total ‘ Realizaeio
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Termo do
Fomcnto

Tcrmo dc
Fomento
Termo do
Fomcnto
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Publicidade em Adwords para
divulgacpiio do aplicativo.
Contratagao dc scrviqo dc

l

servioo

RS 6.250,00

R$ 6.250,00

Termo dc

Manutenqiio

I

servioo

R$ 62.700,00

R$ 62.700,00

Termo dc

l

sewioo

RS5 3 7.800,00

R$ 37.800,00

Termo dc
Fomento

I

servioo

R$ 54.000,00

R$ 54.000,00

Termo dc
Fomento

continuada

do

Software.
Contrataqao dc servieo dc
curadoria de conteildo.
Contrataoiio de servieo de
hospedagem para uso geral e
banco dc dados para o aplicativo
esite.
,

Valor Total da Etapa l.l
Y"

'

*1-‘:"‘*<‘~“=v 'ﬁx‘;"‘,:,>i§é"‘ii>‘Kw=w§:.=.r

:1 -'-~:,,,,.'~'-~,‘ ‘,: a, ~ "x , ,

1 -»~' Nat *3

=:.=.._
“;.. ;

;E;t=;§§3§3a2.aQi?3sax9!am§atoada1AallcaﬁvwYV» . <1
Descrigiio Detalhada
Contrataeao dc cquipe dc
desenvolvimentos por horas do
desenvolvimento contando com:
0 Gerentc de Projetos
‘Q Arquiteto de Sistemas
1 Designer" UX/UI
0 DesenvolvcdorFulls1ack
Web
Q Desenvolvcdor dc
Aplicativos Hibridos

~:~>.»

‘U

Fomcnto
Fomento

RS l73.l50,00
-“-

'~-$3.,-{V

Quant.

Unid.

Valor Unitario

Valor Total

A
Realizaeﬁo

865

horas

R$ 123,41

RS l06.749,65

Termo de

Valor Total da Etapa 1.2

,
1:1

T
\

Fomcnto

R$ 106. 749,65

,

,6
as 279.s99,65

5;3 Previsaﬂ (19, Re¢¢i¢aS ________________,_,
E
p:

QTD.
R 1

i

,_,,

_

PREVISAO DE RECEITAS
[
_
Nolne
__
|
Receitas
EmendaParlamcntar n° 05083.01 — Dptd. Tclma
1R$ 280.000,00
§ uﬁno

[

Total

'

iR$ 2ao.ooo,oo

6. DECLARACOESRRRRR

6.1 Declaraoao Unificada

*
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iEu, Matheus Rodrigues da Silva, inscrito no RG sob o n9 3.245-897 e CPF n9 026.335.1551-58, na qualidade
de presidente do INSTITUTO BRASILEIRO DE EMPREENDEDORISMO, TECNOLOGIA E INOVAQAO - IBETI, CNPJ:

?2.074.829/0001-71, declaro, para os devidos fins e sob as penas do art. 299 do Codigo Penal Brasileiro,
que:
'1.
(X) A referida entidade e seus dirigentes nao incorrem em qualquer das veda<;6es previstas no artigo
39 da Lei n9 13.019/2014, ou no artigo 89 do decreto 32.751 de 4 de fevereiro de 2011;
(2.
(X) A referida entidade, até a presente data, nao possui ag;6es judiciais em tramite ou transitada em
Ijulgado, para a habilitagao do presente processo de Termo de Fomento, estando ciente da obrigatoriedade
fie declarar ocorréncias posteriores;
I3.
(X) A referida entidade atende as exigéncias constantes na Lei de Diretrizes Orgamentarias do
Distrito Federal, uma vez que arrecada todos os impostos a que se refere 0 artigo 155 da Constituigao
|Federal, bem como nao esta inadimplente com a Uniao, inclusive no que tange as contribuigfies dos
Fmpregados para a Seguridade Social, contribuigoes para 0 PIS/PASEP, contribuigoes para 0 FGTS, e com
Lelagao a recursos anteriormente recebidos da Administragao Poblica por meio de convénios, acordos,
, justes, su bvengoes sociais, contribuigoes, auxilios e similares;
‘4.
(X) A referida entidade nao realiza pagamento, a qualquer titulo, de servidor ou empregado pliblico
Iintegrante do quadro de pessoal da Administragao Direta ou lndireta do Distrito Federal, da Uniao, dos
:Estados e dos Municipios, por servigo de consultoria ou assisténcia técnica, atendendo rigorosamente o
disposto no art. 89, ll da lnstrugao Normativa n9 1/2005;
;5.
(X) A referida entidade nao celebrou convénios anteriores com 0 Governo Federal referentes ao
projeto;
6.
(X) A referida entidade nao remunera nenhum servidor ou empregado pdblico ativo, inativo e
pensionista (incluindo cargos comissionados, fungoes de confianga e cargos pdblicos) independente de
Iestarem gozando de férias ou nao;
,7.
(X) A referida entidade nao se encontra em mora nem em débitojunto a qualquer orgao ou entidade
Ha Administragao Pﬁblica do Distrito Federal, conforme inciso VIII do art. 29 da lnstrugao Normativa n9
.1/2005;
8.

(X) A referida entidade atende rigorosamente as determinagoes previstas no inciso XXVIII, do art. 79

Ida Constituigao Federal;
|9.
(X) A referida entidade atende rigorosamente a proibigao de trabalho noturno, perigoso ou insalubre
_a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condigao de
:aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 79 da Constituigao
Federal, conforme previsao do art. 27, inciso V, da Lei n9 8.666/93.
I10.
(X) A referida entidade nao possui parentes servidores pdblicos vinculados a Secretaria do Turismo
[do Distrito Federal, sejam eles conjuges, companheiro, parentes em linha reta, colateral ou por afinidade
até 0 29 grau;
11.
(X) A referida entidade e os seus dirigentes estao cientes da Lei Federal n° 6.496/1977, que institui
,a “Anotagao de Responsabilidade Técnica - ART"; da Resolugao do CONFEA n9 1.025, de 30 de outubro de
@009, que dispoe sobre a Anotagao de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional fixando os
procedimentos necessarios ao registro, baixa, cancelamento e anulagao da Anotagao de Responsabilidade
Wécnica — ART, ao registro do atestado emitldo por pessoa fisica e juridica contratante e a emissao da
Certidao de Acervo Técnico - CAT; e da Lei Distrital n9 5.281/2013, que dispﬁe sobre 0 licenciamento para
F realizagao de eventos. Diante disto, DECLARO que, atenderemos as legislagﬁes vigentes e observaremos
as disposigoes do Codigo de Edificagoes do Distrito Federal.
(12.
(X) A referida entidade nao apresentara contrapartidas para 0 presente projeto, pois 0 valor é
inferior a
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Brasilia, 18 de novembro de 2019
Math us

odrigucs da Silva

6.335.651-58
V6.2 Declaraeao de Encargos Trabalhistas - inciso V e VI Art. 28“ Decreto n" 37.843/2016

‘(em caso de nao haver encargos trabalhistas).
-

DECLARACAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS

Declaramos que o presente Plano de Trabalho apresentado pela entidade nao consta a rubrica de encargos
recolhidos, pois os mesmos sao de competéncia das empresas contratadas e detentoras da execugao do
‘projeto em anélise.
Na fase de prestagao de contas as notas fiscais serao encaminhadas de acordo com 0 Decreto 37.843 de 13
Icle dezembro de 2016. Em hipétese 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 prestagao de servigos, através de contrato
temporario e emissao de nota fiscal, nao havendo nenhuma responsabilidade sobre os valores de tributos
e encargos cobrados para a empresa contratante. Por nao existir contratagao via CLT e RPA nao temos
previsao de encargos e tributos sociais e trabalhistas.
VI - Conforme citado acima, por se tratar de contratagoes via pessoa juridica nao ha nenhum tipo de valor
rescisorio e trabalhista a ser pago no final do projeto.
,

l
.
~

l
A

,

Atenciosamente,
Brasilia, 18 d lOVCl‘llbfO do 2019.
l

INSTITUTO BRASILEIRO DE EMPRE

IDORISMO, TECNOLOGIA E INOVACAO -

IBETI
Mathcus Rodrigues da Silva
026m.n335.6ﬂ5__l -58

6.3. DECLARACAO
Na qualidade de Presidente da OSC, declaramos, para fins de provagao junto a Secretaria de Estado do
Turismo do Distrito Federal, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora

9EitH.?§.° Elnariimvléﬁa cam? TE9"'°...§£.P‘$i.[l,F9 Federal Osaqvalquer ¢r8'=%9..°~ entidaﬂs da
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administracao piiblica do Distrito Federal, que impeca a transferéncia de recursos oriundos de dotacﬁes Z
consignadas nos orcamentos do Distrito Federal, na forma deste Plano de Trabalho.
Nestes Termos,
3 Pede Deferimento.

l
l ‘.
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7. APRovA¢A"6"iiDo sljiéseciiiilir/iR1o7sEcRETARIo ADJUNTO
Aprovo o presente Plano de Trabalho

Brasilia-DF,
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