ANEXO I
PLANO DE TRABALHO – TERMO DE FOMENTO
LEI 13.019/2014
1.

DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Proponente:
Instituto de Educação, Esporte, Cultura e Artes Populares – IECAP
Endereço:
SHIS QI 05 Conjunto 06, Casa 16, Brasília – DF
UF:
CEP:
Cidade:
Brasília
DF
71.615-060
Conta Corrente:
Banco:
Agência:
BRB
*****
*****

CNPJ:
04.319.160/0001-59

Telefone da Entidade:
(61) 3365-5202
Praça Pagamento:
Brasília

Nome do Responsável:
CPF:
Celular:
Renata Aparecida de Oliveira
870.323.411-87
(61) 98485-7331
RG/Órgão Expedidor:
Cargo:
E-mail:
2892.601/SESP-DF
Presidente
renataiecap@gmail.com
Endereço:
CEP:
SHIS QI 03 - Conjunto 02 - Casa 01 – Lago Sul - Brasília/DF
71.605-220
2.

OUTROS PARTÍCIPES – Não há

3.

APRESENTAÇÃO DO PROJETO

3.1.

Título do Projeto: VI Feira de Artesanato, Bordados e Rendas – RENDA-SE 2019

3.2.

Período de Execução: outubro a novembro de 2019.

3.3.
Identificação do Objeto: Realização da VI Feira de Artesanato, Bordados e Rendas – “RENDASE”, no Pontão do Lago Sul, em Brasília/DF, no período de 23 a 27 de outubro de 2019, compreendendo
exposição e comercialização de artesanatos e rendas, produzidos por 200 artesãos de âmbito nacional, com
ênfase para os artesãos do Distrito Federal como também produtos de 20 designers brasilienses.

4.

APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

O Instituto de Educação, Esporte, Cultura e Artes Populares - IECAP é uma organização da sociedade civil, em
atividade desde 2001, de atuação nacional, que se dedica a promover ações de cunho cultural, esportivo e
educacional em comunidades de baixa renda com foco no desenvolvimento sustentável das regiões do país, em
especial no Distrito Federal, atuando na sociedade com projetos que visam levar as estratégias e ações das
políticas públicas para perto dos usuários. Assim, desenvolveu projetos com parceiros públicos e privados e tem
em seu ciclo de atendimentos e realizações, um conjunto de eventos de diversos temas e de vários públicos
contemplados.
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4.1.

Capacidade Operacional

A estrutura organizacional do IECAP é formada por um colegiado de 05 membros de diferentes áreas de
atuação – administração, publicidade, relações públicas, sendo profissionais capacitados e, parte deles, com
vasta experiência na área de gestão de projetos sociais, além de contar com equipe de colaboradores
especializados em diferentes áreas do conhecimento, psicólogo, assistente social, pedagogo, jornalista e
advogado. Dispõe ainda de um banco de profissionais, de várias áreas do conhecimento, que são requisitados,
sistematicamente, em função dos projetos que o IECAP conduz.
Os diretores do Instituto são atuantes, envolvidos e comprometidos no trabalho diário da gestão da entidade
e, em suas habilidades específicas, fazem do IECAP uma entidade consolidada e capaz de atender a diferentes
naturezas de projeto.
O IECAP disponibiliza para suas ações a sede administrativa localizada no SHIS QI 05, Conjunto 06, Casa
16, no Lago Sul, em Brasília CEP 71.615-060, compreendendo estruturas para: sala da secretaria, sala de
apoio, estrutura para reuniões e treinamento, com área em torno de 100 m².
Apontamos a seguir alguns dos projetos de responsabilidade do IECAP ao longo dos últimos anos:
a.
Idealizador e realizador do projeto Fábrica da Cidadania, 2010-2016, com atendimento direto e
gratuito para 600 adolescentes, jovens e adultos nas áreas de musicalização, aula de percussão, curso de
capacitação em marcenaria.
b.
Idealizador e realizador do projeto Ateliê Rural, 2011-2016, para atendimento a mulheres e homens
do Núcleo Rural Lago Oeste, com corte e costura, modelagem, bolsas e acessórios, oficina de espuma com o
apoio da Petrobras e do Instituto Bancorbrás, sendo qualificados em torno de 100 artesãos.
c.
Organizador do evento Renda-se - Feira de Artesanato, Bordados e Rendas em 2011, 2012, 2013,
2014 e 2019 com a promoção e apoio à comercialização de mais de 400 projetos do artesanato brasileiro
envolvendo jovens e adultos.
d.
Realizador do evento PERC BRASIL, edições de 2010, 2011 e 2012, envolvendo o cantor e compositor
Carlinhos Brown na apresentação de diferentes grupos de música de percussão pertencentes a jovens integrantes
de projetos sociais do DF.
e.
Apoio técnico na Semana Nacional de Ciências e Tecnologia e Inovação 2010 realizada de 19 a
24/10/2010, pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, implantado na ala central da Esplanada dos
Ministérios com uma estrutura de 13 mil metros quadrados, divididos em quatro pavilhões de exposições, área
de palestras
f.
Apoio técnico na Bienal Brasil do Livro e da Leitura, evento realizado em 2012 pelo Instituto Terceiro
Setor – ITS, em Brasília/DF, de fomento e promoção cultural e da leitura voltado para o público em geral. Foi
realizado nas dependências do Estádio Nacional de Brasília, ocupando uma área de 42 mil m², em todo o anel
inferior do estádio;
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g.
Organizador do Projeto Atleta da Natureza, nas quatro últimas edições do evento esportivo Circuito
Cross Parques (2013-2016), com arrecadação de mais de 90 toneladas de alimentos distribuídos a projetos
sociais do DF. Estes eventos contaram com público de mais de 6.000 jovens, com palestras e material educativo
na área de preservação ambiental e incentivo ao esporte, contando com o apoio da Caixa Econômica Federal.
h.
Serviço de apoio técnico na 2ª Conferência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na
Agricultura Familiar e na Reforma Agrária - CNATER, evento de agenda governamental, realizado no
Centro de Convenções Brasília, de 12 a 15 de abril de 2016, ocupando as alas: central, sul e norte, totalizando
uma área total de 9.800 m². Evento realizado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA.
i. Serviço de apoio técnico na Mostra Nacional Ambiental 9, realizada no Parque Ibirapuera, na Cidade de
São Paulo, destinado a estudantes, professores população em geral, representada por cidadãos interessados e/ou
comprometidos com a causa ambiental, visando apresentar ao público, de forma lúdica, informações sobre a
sustentabilidade do meio ambiente.
j. Executor do Projeto Centros de Juventude, desde 2017, em parceria com a Secretaria de Estado de Políticas
para Criança, Adolescentes e Jovens do Distrito Federal, atuando nas Cidades Samambaia, Ceilândia e Cidade
Estrutural, com mais de 15 mil atendimentos diretor e indiretos, na área de qualificação profissional, oficinas de
cultura e esporte.
k. Idealizador e executor do Projeto Casa de Crtiatividade e Inovação em parceria com a Secretaria de Estado
de Políticas para Criança, Adolescentes e Jovens do Distrito Federal, de setembro de 2018 a março de 2019,onde
qualificou mais de 300 jovens da Estrutural e Samambaia nas oficinas de doces caseiros, grafitte, papel marchê
e vídeo de bolso e constituiu o coletivo Mistura Criativa, com a coordenaçãomda Cnsultura de Produção
Associada, Mirian Rocha e curadoria agregadora do renomado estilista Ronaldo Fraga;
O IECAP, ao longo destes anos de atuação, construiu uma rede de articulação e tem acumulado experiências
em ações de sensibilização das organizações públicas, privadas e comunitárias, para que priorizem estratégias
voltadas ao desenvolvimento da cultura local, à inovação e o empreendedorismo, de forma sustentável.
O amplo espectro de atuação do Instituto nos segmentos da Educação, do Esporte e da Cultura é uma realidade.
Todos os projetos que o Instituto coordena apresentam resultados positivos e concretos e contribuem para a
melhoria da qualidade de vida dos grupos envolvidos.

5.

JUSTIFICATIVA

Esta é a sexta edição do Renda-se, projeto que visa não apenas propagar o talento dos artesãos brasileiros como
também fortalecer a produção associada ao turismo e promover Brasília como Cidade Criativa do Design.
O Projeto Renda-se 2019 pretende valorizar os artesãos e reafirmá-los enquanto coletividade elevando sua
autoestima e o potencial econômico de suas atividades, contribuindo para que o artesanato possa agregar
valor ao produto turístico do Distrito Federal, além de apoiar a promoção de Brasília como Cidade
Criativa do Design, tendo o público visitante a oportunidade de saber mais sobre o título que Brasília recebeu
e conhecer a sua rica produção no setor do Design e Artesanato.
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Com este intuito, o Instituto de Educação, Esporte, Cultura e Artes Populares – IECAP, organização da
sociedade civil que realiza um trabalho reconhecido junto aos projetos de artesanato do país como também
ao Design de Brasília, vislumbra, na realização da VI Feira de Artesanato, Bordados e Rendas - RENDASE 2019, a oportunidade de unir forças e apresentar o rico e diferenciado trabalho que artesãos do paí - com
destaque para os do Distrito Federal - e os designers de Brasília têm desenvolvido, fortalecendo as políticas
públicas para o setor.
O Renda-se representa para os artesãos e designers uma importante estratégia de comercialização dos seus
produtos sem necessidade de intermediários, o que proporciona a divulgação direta do seu trabalho e melhor
remuneração das suas peças. Além da oportunidade de obterem informação atualizada sobre diferentes temas
de interesse nas palestras a serem ministradas no Espaço do Conhecimento como também a apresentação
dos seus saberes no Espaço Saber Fazer, ações diferenciadas que a Feira oferece.
Destacamos ainda que, esta Proposta é uma iniciativa exitosa que pode ser indicada para o calendário
anual de eventos turísticos de Brasília a fim de tornar a Capital Federal uma referência na realização
deste evento, atraindo para Brasília fluxo de turistas em função do Renda-se, além da promoção dos
mais belos projetos de cooperativas artesanais, desenvolvidos nas diversas regiões de nosso país e dos
trabalhos de designers da capital.
A presente proposta justifica-se na medida em que proporciona para os expositores uma mostra de alto nível,
destinada ao público consumidor qualificado e formador de opinião. Como como proposta, ajudar à
promoção do destino turístico de Brasília, em apoio ao artesanato e ao design. Para o público
participante, fica a satisfação de visitar, em um mesmo espaço, uma feira de artesãos com variedade de
produtos de todas as regiões do Brasil e designers de renome da capital federal.

6.
INTERESSE PÚBLICO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM CONSONÂNCIA COM A
POLÍTICA PÚBLICA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
A produção associada ao turismo, onde o artesanato se insere, apresenta-se como uma alternativa relevante
para o desenvolvimento socioeconômico dos destinos, ao agregar valor ao produto turístico, incrementando o
seu diferencial competitivo. A produção associada atua como vetor de qualidade para o destino, como também
um suporte voltado para criação de novas redes de trabalho e o aumento dos níveis de renda para as
comunidades,
A Feira Renda-se 2019 vai contribuir para agregar experiência diferenciada aos visitantes tanto com relação
aos produtos artesanais como pela oportunidade de vivenciar o processo de criação por meio de oficinas,
palestras e bate papos entre o público, os designers e artesãos, em um formato descontraído e acolhedor.
Além do mais, o evento impacta na economia da Capital quando possibilita que os artesãos e designers
comercializem diretamente os seus produtos, sem intermediários. Temos que pesquisas recentes do GDF
constataram que a grande maioria dos artesãos produz em sua própria residência e tem dificuldades para vender
os seus trabalhos, sem intermediários. Apenas 15% participam de algum evento de comercialização. Afora esta
possibilidade, a Feira Renda-se tem expectativa da geração de 200 postos de trabalho diretos.
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Ao encontro do interesse recíproco entre a Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal e o IECAP na
realização do Renda-se 2019 pelas razões acima apresentadas, há convergência em diversas ações que serão
executadas durante o evento, em especial o destaque para a importância da Capital Federal como Cidade
Criativa do Design.
Neste contexto, a Feira Renda-se 2019 se insere para apoiar a comercialização de 100 trabalhos artesanais
produzidos no Distrito Federal comprometida em valorizar a representatividade cultural que destaca o
artesanato, estimulando a técnica de produção inovadora que desperte o interesse do visitante em conhecer o
processo produtivo e adquirir o produto como também fortalecer o reconhecimento de Cidade Criativa do
Design concedido pela UNESCO.

7.

OBJETIVOS

7.1.

Objetivo Geral

Realizar a VI Feira de Artesanato, Bordados e Rendas – RENDA-SE, em Brasília/DF, no período de 23 a
27 de outubro de 2019, no Pontão do Lago Sul, em Brasília, compreendendo exposição e comercialização de
artesanatos e rendas, produzidos por 200 artesãos de todo o país, com prioridade para aquelas originadas no
Distrito Federal como também trabalhos de 20 designers de Brasília.
7.2.

Objetivos Específicos

7.2.1. Apoiar a promoção e comercialização do artesanato brasileiro, em especial aqueles do Distrito Federal
junto aos visitantes da Feira;
7.2.2. Agregar valor ao destino turístico do Distrito Federal por meio do artesanto e do design, como
produção associada ao Turismo
7.2.3. Gerar novas alternativas de renda para os artesãos;
7.2.4. Colaborar para o aumento da visibilidade e competitividade da identidade cultural do artesanato e do
design do DF;
7.2.5. Contribuir no apoio à promoção de Brasília, como cidade criativa do design, por meio de espaço criado
para a venda e troca de experiências com os designers da cidade;
7.2.6. Oferecer conhecimento aos expositores sobre tema de interesse como marketing digital,
empreendedorismo, redes sociais como ferramentas de apoio à comercialização;
7.2.7. Realizar consultoria, por meio da curadoria, articulando com os gestores de projetos escolhidos e
proceder ao acompanhamento de cada um deles com vista à viabilização da sua participação;
7.2.8. Realizar levantamento dos trabalhos de designers atuantes em Brasília, potencias trabalhos a serem
convidados para participar do Renda-se 2019.
8.

RESULTADOS ESPERADOS

O IECAP, ao realizar a VI Feira de Artesanato Bordados e Rendas – RENDA-SE, pretende atingir resultados
que possam vir a contribuir com a SETUR/DF na sua política pública voltada ao Turismo Criativo. Os
principais resultados almejados com a realização da VI Feira de Artesanato, Bordados e Rendas – Rendase 2019, em Brasília/DF estão comprometidos com:
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8.1.
Indicar a Feira de Artesanato, Bordados e Rendas – Renda-se 2019 como um evento significativo
para o Calendário de Eventos Turísticos de Brasília;
8.2. Comercializar os trabalhos de 200 artesãos e 20 designers participantes da Feira;
8.3. Oportunizar aos mestres artesãos a divulgação dos seus saberes;
8.4. Oferecer aos expositores oportunidade de conhecer outras experiências e vivencias por meio das
oficinas e palestras que serão realizadas no Espaço do Conhecimento;
8.5.
Expor produtos artesanais diferenciados, com qualidade e apresentar ao público visitante os
trabalhos dos designers de Brasília.
9.

PÚBLICO ALVO

9.1. Público Beneficiado: Cooperativas e associações de artesãos do Brasil, artesãos e empreendedores
individuais da produção associada ao turismo e designers locais.
9.2. Público Visitante: público em geral, formadores de opinião e turistas eventuais.
9.3. Estimativa de público: 15 mil visitantes, nos cinco dias de evento.
10.

ATIVIDADES OFERECIDAS NO RENDA-SE 2019

10.3. Escolha do Pontão do Lago Sul
A Feira Renda-se 2019 será montada no Pontão do Lago sul, em área de 3.000 m² locada junto a empresa que
administra o espaço. A escolha do Pontão se deu em função do grande fluxo de público comprador, qualificado
e com poder aquisitivo para apreciar e adquirir os produtos dos artesãos e dos designers expositores. Além do
que, o Pontão disponibiliza estacionamento gratuito para este público o que facilita o acesso e consegue atrair
um número maior de pessoas.
10.4. Exposição e Comercialização dos produtos de 200 artesãos nacionais, com foco nos artesãos do
Distrito Federal.
A Feira ocorrerá em espaço de 3.000m², onde os trabalhos de 200 artesãos serão organizados em 15 estandes de
12m² e 15 estandes de 9m². A área de comercialização será decorada e ambientada por profissionais
especializados, inclusive vitrinistas (contrapartida do IECAP) de forma a ressaltar os produtos e estimular as
vendas. Os estandes vão funcionar de 10h às 22h de sexta à domingo. Na quarta-feira, dia 23/10, ocorrerá a
cerimônia de abertura, porém já haverá comercialização dos produtos. Os artesãos contarão com apoio da equipe
do IECAP facilitando de todas as formas a sua atuação.
10.5. Exposição e comercialização de trabalhos de 20 designers de Brasília.
Haverá um espaço especídfico onde os trabalhos de 20 designers de Brasília serão organizados. Esta área de
comercialização será decorada e ambientada por profissionais especializados, inclusive vitrinistas (contrapartida
do IECAP) de forma a ressaltar os produtos e estimular as vendas. O espaço vai funcionar de 10h às 22h de
sexta à domingo. Na quarta-feira, dia 23/10 ocorrerá a cerimônia de abertura, porém já haverá comercialização
dos produtos. Os artesãos contarão com apoio da equipe do IECAP facilitando de todas as formas a sua atuação.
10.6. Apresentação do “Espaço Saber Fazer”
Onde os artesãos e designers vão poder apresentar a sua arte em tempo real para o público presente, com mestres
artesãos e designers convidados. Haverá integração entre artesãos e designers mostrando a convergência dos
seus trabalhos, sendo portanto um momento de aprendizado e intercâmbio de conhecimentos.
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10.7. “Espaço do Intercâmbio Conhecimento”
Para a realização de palestras e encontros visando o intercâmbio de experiências, fortalecendo a parte técnica
do evento. Os temas das palestras e/ou rodas de conversas serão definidos em parceria com a SETUR/DF e o
SEBRAE DF, abordando assuntos esclarecedores e enriquecedores que possam contribuir para o aprimoramento
e sejam de grande valia para os artesãos e design.
10.8. Ação de Inclusão Social
Os artesãos do Distrito Federal, de um modo geral, serão convidados para participar do Espaço do
Conhecimento, oportunidade de assistirem as palestras, interagir nas rodas de conversa e usufruir deste
momento de qualificação profissional.
10.9. Exposição de Carros Antigos
Será realizada em parceria com o Veteran Car Club de Brasília. Nesta exposição costuma ter um grande fluxo
de visitantes que têm o perfil de interesse para o Renda-se na medida que se trata de público comprador,
qualificado e com poder aquisitivo para apreciar e adquirir os produtos dos artesãos e dos designers expositores.
Esta ação é considerada uma das estratégias de promoção do evento, vez que o Veteran Car alavanca a sua
divulgação junto aos sócios. Atrai um fluxo de visitantes considerável, composto de famílias que se dividem
entre a visita à exposição de carros e aquisição de produtos artesanais e de design

11.

PROCESSO DE SELEÇÃO DOS PROJETOS DE ARTESANTO E DESIGN

A contratação de Curadoria para apoiar a seleção dos trabalhos artesanais, uma iniciativa do IECAP como
contrapartida, é muito importante para imprimir mais qualidade à Feira Renda-se 2019, sendo coordenada por
três profissionais especializadas no tema, com o apoio da equipe técnica do IECAP, como também da equipe da
SETUR/DF e do Programa de Artesanato Brasileiro. Nesta edição, a Curadoria vai priorizar diversas tipologias
de trabalhos artesanais que serão escolhidos para compor o mix de mercado e facilitar o sucesso da
comercialização.
Os artesãos que irão participar do Renda-se 2019 serão divididos da seguinte forma: 100 artesãos serão indicados
pelo Distrito Federal com apoio da SETUR/ DF, e os outros 100 artesãos serão de âmbito nacional sendo
escolhidos com o apoio do Programa de Artesanato Brasileiro – PAB, com a participação da Curadoria
contratada pelo IECAP. Para a escolha dos artesãos do Distrito Federal será realizado um Chamamento Público
pela SETUR/DF, onde a Curadoria do Renda-se estará presente para ajudar na escolha. O PAB fará o convite
às Secretarias Estaduais responsáveis pelo Programa de Artesanato em cada Estado, submetendo o elenco de
projetos indicados à Curadoria do Renda-se.
Com relação aos projetos de design que vão participar do Renda-se 2019, serão convidadas 20 designers dentre
os trabalhos que fortalecem Brasília como integrante da Rede de Cidades Criativas. Isto demonstra o movimento
ascendente que imprime a identidade da cidade nas produções. São móveis, joias, roupas, acessórios e produtos
gráficos cada vez mais difundidos e representando a capital brasileira que estarão participando do Renda-se
2019 para divulgar os trabalhos e comercializar os produtos destes designers.
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12.

ETAPAS DA EXECUÇÃO
Contratação de equipe de coordenação;
Início das reuniões de produção;
Organização de agenda e cronograma do evento;
Contatos com os projetos de artesanato no âmbito nacional a participarem do evento;
Curadoria para escolha dos projetos;
Escolha de palestrantes para participação do Espaço do Conhecimento;
Formalização dos projetos convidados;
Fechamento do Plano de Comunicação e Divulgação.
Contratação de atração cultural para a cerimônia de abertura.
Montagem do Renda-se 2019, durante os 03 dias que antecedem o evento;
Realização do evento Renda-se 2019, no período de 23 a 27/10/2019, no Pontão do Lago Sul, em
Brasilia.
l)
Elaboração, aplicação de 650 questionários e tabulação de pesquisa de satisfação;
m) Cobertura Fotográfica;
n) Edição de vídeo do evento;
o) Fechamento de relatórios;
p) Prestação de contas.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

13.

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 2019 - PRELIMINAR

DATA

23/10
Quarta-feira

24/10
Quinta-feira

25/10
Sexta-feira

HORÁRIO
17:00

19:00 – 22:00

ATIVIDADES
Cerimônia de Boas Vindas aos Expositores
Solenidade de Abertura/ Exposição para Convidados
 Cerimônia de Abertura
 Show musical
 Comercialização dos produtos dos expositores
 Mestre Artesã Maria das Dores Ramos da Silva - Paraíba
 Abertura da Exposição de Carros Antigos – Veteran Car
Funcionamento da Feira ao Público - Comercialização dos produtos dos expositores
Exposição Carros Antigos
Happyhour com música ao vivo

10:00 – 22:00
10:00 – 22:00
18:00 – 22:00
Espaço Saber Fazer
14:00 – 15:00
Mestre Artesã Maria das Dores Ramos da Silva - Paraíba
Espaço do Conhecimento
9:30 – 12:30
Oficina Construir seu preço de venda – Profissional a Definir
13:30 – 16:30
Oficina Aprender fazer um plano de negócios - Profissional a Definir
13:30 – 16:30
Oficina Já pensou em atender melhor o seu cliente?- Profissional a Definir
17:00 – 19:00
Fora da Caixa - Produção Associada e as novas economias – Mirian Rocha
10:00 – 22:00
Funcionamento da Feira ao Público - Comercialização dos produtos dos expositores
10:00 – 22:00
Exposição Carros Antigos
18:00 – 22:00
Happyhour com música ao vivo
Espaço do Conhecimento
9:30 - 12:30
Oficina Como construir uma loja virtual - Profissional a Definir
9:30 – 12:30
Oficina Visual Merchandising – para aumentar as vendas - Profissional a Definir
13:30- 16:30
Oficina Como desenvolver Negócios Sustentáveis - Profissional a Definir

17:00 – 19:00
Oficina Fora da Caixa - Produção Associada e as novas economias – Mirian Rocha
Espaço Saber Fazer
14:00 – 16:00
Oficina de buquê Flores do Cerrado
15:00
Mestre Artesão apresentando sua arte em tempo real
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DATA

HORÁRIO

26/10
Sábado

27/10
Domingo

14.

ATIVIDADES

10:00 – 22:00
Funcionamento da Feira ao Público - Comercialização dos produtos dos expositores
10:00 – 22:00
Exposição Carros Antigos
Espaço Saber Fazer
11:30 – 12:30
Mestre Artesã Maria das Dores Ramos da Silva - Paraíba
15:00 -16:00
Oficina Culinária Sustentável
Espaço do Conhecimento
10:45 – 12:00
Caso de Sucesso Catarina Mina – Celina Hissa
9:30 – 12:30
Oficina de Controles Financeiros
14:30 – 16:30
Oficina o negócio é vender mais através da presença digital – A definir Profissional
15:00- 16:30
Palestra Renato Imbriosi
10:00 – 22:00
Funcionamento da Feira ao Público - Comercialização dos produtos dos expositores
10:00 – 22:00
Exposição Carros Antigos
Espaço Saber Fazer
11:30 – 12:30
Mestre Artesã Maria das Dores Ramos da Silva - Paraíba
15:00 -16:00
Oficina Culinária Sustentável
Espaço do Conhecimento
16:00 – 18:30
Oficina Fabricação de cartões com flores desidratadas – por Maria Cecilia Segré

METAS DO PROJETO E ETAPAS DE EXECUÇÃO

Realização da VI Feira de Artesanato, Bordados e Rendas – RENDA-SE 2019, em Brasília/DF, no período
de 23 a 27 de outubro de 2019, no Pontão do Lago Sul.
Meta 1 – Pré-Produção do Evento
Etapa 1.1
Contratação de equipe especializada para preparar a estrutura para realização do evento.
Item 1.1.1. Contratar equipe de coordenação e produção;
Item 1.1.2. Contratar serviços especializados em apoio à realização do evento;
Item 1.1.3. Contratar empresa para montagem da estrutura da Feira Renda-se 2019 durante os 03
dias que antecedem o evento e desmontagem nos 02 dias seguintes ao término do evento;
Item 1.1.4. Contratar empresa locadora dos equipamentos necessários à Feira.
Etapa 1.2
Contratar Curadoria especializada em projetos artesanais e design.
Item 1.2.1. Realizar levantamento dos projetos artesanais atuantes no país, potencias trabalhos a
serem convidados para participar do Renda-se 2019;
Item 1.2.2. Articular com 20 designers de Brasília para participação no Renda-se;
Item 1.2.3. Realizar a curadoria, articular com os gestores de projetos escolhidos e proceder ao
acompanhamento de cada um deles com vista à viabilização da sua participação.
Item 1.2.4. Enviar e-mail marketing para mailing de artesãos e designers do Renda-se com
monitoramento e acompanhamento.
Etapa 1.3
Mobilizar público em geral, os formadores de opinião, a imprensa para visitar o evento, por
meio de ações de divulgação
Item 1.3.1. Contratar Assessoria de Imprensa especializada
Item 1.3.2. Contratar empresa de Marketing Digital para desenvolver e implementar a estratégia de
comunicação e promoção do Renda-se 2019, para atuação nas redes sociais
Item 1.3.3. Elaborar a pesquisa de satisfação
Item 1.3.4. Produzir convites e panfletos para serem enviados distribuídos a formadores de
opinião, cursos de moda e design das universidades, visitação às Embaixadas
Item 1.3.5. Preparar estratégia para divulgar as diversas atrações da Feira, em especial as ações do
Espaço do Conhecimento e Saber Fazer, junto ao público de interesse
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Meta 2 – Realização do Evento
Etapa 2.1
Montagem da Estrutura da Feira
Item 2.1.1. Coordenar a montagem da estrutura da Feira Renda-se 2019 durante os 03 dias que
antecedem o evento
Item 2.1.2. Coordenar instalação equipamentos necessários à Feira
Item 2.1.3. Coordenar e apoiar os artesãos durante o evento no que tange a recepção, transporte do
material, traslado, exposição dos trabalhos e apoio à comercialização dos produtos
Item 2.1.4. Proceder a decoração das vitrines para valorização dos trabalhos artesanais
Item 2.1.5. Realizar as ações previstas para as áreas do Conhecimento e Espaço Saber Fazer
Item 2.1.6. Coordenar as ações de montagem da Exposição de Carros Antigos
Etapa 2.2
Realização Programação dos Espaços do Conhecimento e Saber Fazer
Item 2.2.1. Organizar o Espaço Saber Fazer para esta agenda de apresentações
Item 2.2.2. Coordenar e monitorar a grade de apresentação dos mestres
Item 2.2.3. Organizar o Brasília Cidade Criativa do Design para esta agenda de apresentações
Item 2.2.4. Coordenar e monitorar a grade de apresentação dos projetos
Item 2.2.5. Coordenar a programação do Espaço do Conhecimento
Etapa 2.3
Ações de Apoio à realização da Feira
Item 2.3.1. Aplicar as pesquisas de satisfação
Item 2.3.2. Coordenar e monitorar a logística do evento
Item 2.3.3. Acompanhar e apoiar os expositores
Item 2.3.4. Coordenar as ações de fotografia, filmagem, divulgação e monitoramento das vendas
Meta 3 – Pós Evento
Etapa 3.1 Pesquisa de satisfação
Item 3.1.1. Tabular os 650 questionários das pesquisas de satisfação
Item 3.1.2. Coordenar o trabalho conduzida pelos dirigentes do IECAP
Etapa 3.2 Desmontagem do Evento
Item 3.2.1. Coordenar a desmontagem do Renda-se nos 02 dias seguintes ao término do evento
Etapa 3.3 Prestação de Contas
Item 3.3.1. Contratar empresa especializada, jurídica e contábil, para acompanhar e monitorar todas
as etapas de realização do Renda-se 2019 para geração da documentação de Prestação de Contas
junto aos parceiros

15.

PERFORMANCES/ESTIMATIVAS

Expectativa de Vendas
A VI Feira de Artesanato, Bordados e Rendas - Renda-se ocorrerá em área coberta, em torno de 3.000 m²,
no Pontão do Lago Sul, com montagem que contemplará muita beleza. Estima-se que os artesãos e designers
participantes comercializem em torno de R$ 600.000,00, além de consolidar contatos importantes. Em se
tratando de peças de baixo custo, na sua maioria, configura-se como uma excelente performance. A equipe
organizadora do Renda-se faz o monitoramento diário das vendas efetivadas por cada artesão para compor o
relatório de atendimento do objeto.
Expectativa de Publico Visitante e Comprador
Estima-se ainda que o Renda-se 2019 receba publico visitante em torno de 15.000 pessoas nos cinco dias de
Feira. Dentre a parte compradora deste público, estima-se que haverá um consumo médio R$ 300,00, realizado
em torno de 2.000 pessoas. A aferição do público visitante ocorrerá a partir da metodologia adotada pelo
Pontão do Lago Sul para contagem de público. Sendo esta disponibilizada para o Renda-se.
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Performance das Ações de Comunicação
As ações de comunicação do Renda-se 2019 acompanham a tendência mundial de utilização das redes sociais
para promoção e divulgação do evento. Neste sentido, o evento conta com uma empresa especializada em mídia
digital que fará várias campanhas de divulgação das ações do evento em Instagram e Facebook. O Renda-se
conta ainda com Assessoria de Imprensa dedicada, responsável pelas articulações juntos aos veículos de
comunicação para divulgação das ações. Além disso o evento conta com o apoio integral do Departamento de
Marketing do Pontão do Lago Sul. Serão utilizadas as redes sociais para divulgar o evento.
Expectativa de Geração de Empregos Diretos
O Renda-se 2019 tem a expectativa de gerar em torno de 200 empregos diretos, nos segmentos de segurança,
organização de eventos, publicidade, moda, design, comunicação, transporte além das equipes de coordenação
e gestão do projeto, distribuídos conforme quadro a seguir:
Empregos Diretos – Estimativa
Profissional
Segurança
Recepcionista
Manutenção e Limpeza
Equipe de Montagem Feira
Staff - Serviços Gerais
Coordenadores
Equipe de Equipamento de Som e Iluminação
Equipe de Transporte
Equipe de Auditório
Equipe de Desmontagem da Feira
Equipe de Cerimonial
Equipe de Fotógrafo
Equipe de Assessoria de Imprensa
Equipe de Filmagem
TOTAL

16.

Quantidade
10
20
10
60
30
08
08
06
06
30
02
04
03
03
200

COMPROMISSOS DO PROJETO

O IECAP, na realização do Renda-se 2019, tem compromisso com a democratização do acesso dos expositores
e visitantes, com a acessibilidade e com o alinhamento da estratégia do turismo do Distrito Federal, sendo as
suas atividades voltadas para os seguintes compromissos:

16.3. Promoção de Acessibilidade
O evento compromete-se com a acessibilidade e inclusão dos visitantes e expositores. Todos os cuidados e
providencias serão adotadas para proporcionar condições de facilidade na aproximação, no tratamento
daqueles que têm necessidades especiais como preceitua o art. 16 do Decreto 6.180/07, seja como participante
ou como mero espectador. Elaboração de um projeto de acessibilidade arquitetônica, que tem como

objetivo adaptar a planta do evento às necessidades das pessoas com deficiência de acordo com a
NBR 9050.
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16.4.

Democratização do acesso

Na Feira Renda-se 2019 não haverá comercialização de estandes, sendo os mesmos cedidos aos projetos
artesanais e de design que irão participar do evento. Não haverá venda de ingresso, oferecendo ao público
entrada franca.
16.5.

Produção Associada ao Turismo – o artesanato e design

O Renda-se é uma iniciativa alinhada com a Política de Turismo do Governo do Distrito Federal, comprometido
em apoiar Brasília como um dos principais roteiros criativos no Brasil, a capital criativa do design, título
concedido pela UNESCO, dos eventos e da divulgação da cultura local.

17.

RESPONSABILIDADES DA ENTIDADE

17.3. Inserir a marca Brasília e as logomarcas da SETUR/DF e do GDF em todo e qualquer material de
divulgação do evento, seja impresso ou online, desde o início da promoção do evento. Obrigatoriamente o
material deverá ser disponibilizado e aprovado pela equipe da área de Promoção e Marketing da Secretaria de
Turismo;
17.4. Divulgar, de forma compartilhada o plano de mídia do evento, com a equipe da da Secretaria de
Turismo, visando à divulgação simultânea nas redes sociais;
17.5. Divulgar em telões, projetores e demais canais de comunicação disponíveis no evento – intervalos,
início ou final das atividades – vídeos que promovam o Destino Brasília, fornecido pela equipe da Secretaria de
Turismo;
17.6. Credenciar a equipe indicada pela Secretaria de Turismo visando à gestão da parceria, o
acompanhamento, fiscalização, monitoramento e avaliação, com acesso irrestrito as áreas do evento por todo o
período de ação;
17.7. Inserir placa informativa no espaço do Renda-se 2019, contendo de forma visível e compreensível a
todos, os dados relativos ao uso dos recursos objeto do Termo de Fomento celebrado entre o IECAP e essa
Secretaria;
17.8. O IECAP atenderá a nova legislação relativa aos grandes geradores de lixo (Lei Distrital nº 5610;
Decreto 37.568/2016; Instrução Normativa nº 89/2016 do SLU; e Resolução da Adasa nº14/2016), quando for
o caso.
17.9. Exigirá da empresa responsável pela montagem e desmontagem de todas as estruturas do evento a
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART junto ao CREA/DF.
17.10. Oportunizar a participação de artesãos do Distrito Federal, não selecionados para o evento, a fim de
compartilhar do Espaço do Conhecimento para assistir as palestras, participar das oficinas e interagir nas rodas
de conversa.
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18.
A CONTRIBUIÇÃO DO RENDA-SE 2019 PARA A POLÍTICA PÚBLICA DO GOVERNO
DO DISTRITO FEDERAL
A atividade turística apresenta-se como uma alternativa relevante para o desenvolvimento socioeconômico
dos destinos, pois – ao agregar valor ao produto turístico, incrementando o seu diferencial competitivo – a
produção associada atua como um suporte voltado à criação de novas redes de trabalho e ao aumento dos
níveis de renda para as comunidades. Estudo recente realizado pelo Sebrae Nacional identificou 117 atividades
ligadas à produção associada ao turismo, em diferentes ramos econômicos, nas quais os artesãos se destacam
com papel decisivo em termos de geração de postos de trabalho e imprimindo diferencial aos destinos
turísticos.
Ainda destacamos o advento do Turismo Criativo que se traduz como tendência mundial na atualidade e como
uma necessidade para diversificar os segmentos que compõem a economia do turismo para o enfrentamento
dos desafios da competitividade. O viajante de hoje é informado e se move pelo desejo de viver e compartilhar
experiências.
O perfil do viajante contemporâneo exige que seu destino seja surpreendente e que possibilite vivencias
diferenciadas. Brasília está em pleno desenvolvimento de estratégias para consolidar o Turismo Criativo.
Neste sentido, o evento Renda-se 2019 pode contribuir para agregar experiência diferenciada aos visitantes
tanto com relação aos produtos artesanais como pela oportunidade de vivenciar o processo de criação por meio
de oficinas e bate papos entre o público e os designers, em um formato descontraído e acolhedor.
Os levantamentos da SETUR/DF apontam para mais de 10 mil artesãos cadastrados atualmente, onde 35%
têm o artesanato como principal fonte de renda. A grande maioria produz em sua própria residência e tem
dificuldades para vender os seus trabalhos, sem intermediários. Apenas 15% participam de algum evento de
comercialização.
O Renda-se quer proporcionar o intercâmbio de conhecimento entre designers e artesãos, e esse espaço será
uma oportunidade para troca de experiências entre os dois segmentos. Serão estimulado os designers locais
para que conheçam a produção artesanal local e vice-versa, para que possam criar novos produtos utilizando
matérias primas e técnicas aprendidas uns com os outros. Essa iniciativa pode ser o início de uma nova linha
de produtos, em que técnicas e conhecimentos trocados estimulem a criatividade dos artistas gerando elos na
cadeia e novos produtos para comercialização.
Neste contexto, a Feira Renda-se se insere para apoiar a comercialização dos trabalhos artesanais produzidos
no Distrito Federal como também de outras regiões do país, comprometida em valorizar a representatividade
cultural que valoriza o artesanato, estimulando a técnica de produção inovadora que desperte o interesse do
visitante em conhecer o processo produtivo e adquirir o produto.

19.
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E MEIOS DE VERIFICAÇÃO
vOs indicadores quantitativos definidos para aferir os resultados deste projeto estão relacionados com o
número de artesãos que apresentarão e comercializarão os seus produtos; com o número de designers
participantes; com o montante das vendas dos produtos; e com o número de visitantes ao evento durante os
cinco dias de feira. Os visitantes da Feira poderão ser aferidos a partir da metodologia adotada pelo Pontão do
Lago Sul para contagem de publico.
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Quanto aos aspectos qualitativos, serão avaliados em função do aprimoramento da curadoria da exposição como
também pelo aperfeiçoamento dos artesãos nas estratégias de comercialização. Para o Renda-se 2019 será
elaborado um conjunto de critérios relacionados com: (i) volume da produção do artesão;(ii) capacidade de
atendimento; (iii) diversidade dos trabalhos; (iv) qualidade, buscando aprimorar e aprofundar cada um deles.
Para verificação do atingimento das metas do projeto, apontamos os seguintes indicadores:

Meta

01

02

03

20.

PréProdução
do Evento

Indicadores de Monitoramento

Meios de Verificação

Contratação de equipe especializada para preparar
a estrutura para realização do evento.
Mobilização dos artesãos com apoio da
SETUR/DF e do Programa do Artesanto
Brasileiro - PAB

Contratos, relatórios e produtos
disponibilizados na Feira.
Apoiar o Chamamento Publico de
artesãos que vai ser realizado pela
SETUR e apoiar a mobilização do
PAB

Mobilização do público em geral, os formadores
de opinião, a imprensa para visitar o evento, por
meio de ações de divulgação.

Contratos, exemplares do material de
divulgação, relatórios das mídias
sociais

Montagem da estrutura da Feira

Projeto
Arquitetônico,
fotográfico

registro

Programação dos Espaços do Conhecimento e Relatórios e registros fotográficos
Saber Fazer
Realização
Relatórios, registros fotográficos.
do evento
Aplicação de 650 questionários das
Ações de apoio à realização da Feira
pesquisas de satisfação, realizada
entre os expositores e o público
visitante.
Pós
Pesquisa de Satisfação
Relatório compilação dos dados
Evento
Desmontagem do Evento
Registro fotográfico
Relatórios de Atendimento do objeto
demonstrando a atendimento das
Prestação de Contas
metas e destacando os resultados
obtidos.

ENCARGOS TRABALHISTAS

O presente Plano de Trabalho não apresenta rubrica de encargos recolhidos, pois os mesmos são de competência
das empresas contratadas e detentoras da execução do projeto em análise. Em hipótese alguma haverá
pagamento via RPA. Este sim haveria previsão de recolhimento de encargo. De acordo com o Art. 28. do
Decreto nº 37.843/2016, no que refere-se aos itens V e VI, esclarecemos que:
V- toda a mão de obra contratada será via prestação de serviços, através de contrato temporário e emissão
de nota fiscal, não havendo nenhuma responsabilidade sobre os valores de tributos e encargos cobrados
para a empresa contratante.
Por não existir contratação via CLT e RPA não temos previsão de encargos e tributos sociais e trabalhistas.
VI – por se tratar de contratações via pessoa jurídica não há nenhum tipo de valor rescisório e trabalhista
a ser pago no final do projeto.
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21.

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

Conforme detalhado nas planilhas orçamentárias a seguir, todas as receitas do projeto serão integralmente
destinadas à realização do evento VI Feira de Artesanato, Bordados e Rendas – RENDA-SE 2019,
demonstrando benefício para o Estado, em função do Instituto de Educação, Esporte, Cultura e Artes Populares
– IECAP ser uma organização social sem fins lucrativos. Por outro lado, o IECAP, se compromete a devolver,
em sua integralidade, aos cofres do Governo do Distrito Federal, qualquer eventual saldo de recurso.
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22. Cronograma de Físico Financeiro
Meta

Etapa

Descrição

Concedente
(R$)

Fase
1.1.

Contratação de equipe especializada para preparar a estrutura para realização do evento.
Contratação de ARQUITETO: planta baixa com setorização dos espaços, planta de acessibilidade, planta de implementação de estruturas, projeto 3D
incluindo: projeto de cenografia, imagens de cada setor, dimensões do espaço e vídeo tour virtual
Contratação de Serviços Artísticos Especializados em criação e gestão de projeto de CENOGRAFIA E SINALIZAÇÃO: Compreede a criação e
acompanhamento do projeto de cenografia e projeto de sinalização da Feira Renda-se, envolvendo a plasticidade e harmonia de todos os espaços
previstos para a feira, tanto dos estande como dos ambientes de exposição, do espaço saber fazer e espaço do conhecimento.

01 – PRÉ PRODUÇÃO

1.1.3.
1.1.4.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4
1.3.
1.3.1.
1.3.2

1.3.5.

Proponente
(R$)

9.690,00

0,00

34.487,00

0,00

Contratação de Serviços Especiais para LIMPEZA E MANUTENÇÃO sendo: 10 (dez) profissionais de limpeza e manutenção para os espaços do evento,
por 07 diárias = 70 diárias
Serviços de SEGURANÇA E BRIGADA, que disponibilizará 10 (dez) profissionais, sendo: 07 (sete) seguranças em dois turnos e 03 (tres) profissionais de
brigada, todos uniformizados, treinados e capacitados para execução de segurança desarmada, nos 05 dias de evento, sendo 10 profissionais x 05
diárias cada = 50 diárias
MESTRE DE CERIMONIA para conduzir a cerimônia de abertura e apresentações no Espaço do Conhecimento
CACHE ARTÍSITICO para atração cultural a ser apresentada na solenidade de abertura.
CACHE ARTÍSITICO para atração cultural – Programação da Feira
Contratar empresa para montagem da estrutura da Feira Renda-se 2019 durante os 03 dias que antecedem o evento e desmontagem nos 02 dias
seguintes ao término do evento;
Contratar empresa locadora dos equipamentos necessários à Feira.
Realizar levantamentos dos Projetos Artesanais atuantes no país, potenciais trabalhos a serem convidados para o Renda-se 2019
Articular com 20 iniciativas do design de Brasília para participação do Renda-se 2019
Realizar a curadoria, articular com os gestores de projetos escolhidos e proceder ao acompanhamento de cada um deles com vista à viabilização da
sua participação.
Enviar e-mail marketing para mailing de artesãos e designers do Renda-se com monitoramento e acompanhamento.
Mobilizar público em geral, os formadores de opinião, a imprensa para visitar o evento, por meio de ações de divulgação.
Contratar ASSESSORIA DE IMPRENSA especializada.
Contratar empresa de MARKETING DIGITAL para desenvolver e implementar a estratégia de comunicação e promoção do renda-se 2019, para atuação
nas redes sociais e fortalecimento do site do IECAP
Contratação de empresa especializada para elaborar a COMUNICAÇÃO VISUAL do evento, criação, composição e design do material promocional.

8.050,00

0,00

8.500,00

0,00

1.500,00
9.000,00
6.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
3.303,00
4.500,00

0,00
0,00
0,00

7.077,00

0,00

Preparar estratégia para divulgar as diversas atrações da Feira, em especial as ações do Espaço do Conhecimento e Saber Fazer, junto ao público de
interesse

0,00

0,00

SUBTOTAL 1

92.107,00

0,00

0,00
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22-Cronograma Físico Financeiro
Meta

Etapa

Descrição

Concedente
(R$)

Proponente
(R$)

Montagem da Estrutura da Feira
Coordenar a montagem da estrutura da Feira Renda-se 2019 durante os 03 dias que antecedem o evento

2.1.

02 – REALIZAÇÃO
DO EVENTO

2.1.

2.1.
2.1.

Locação, montagem e desmontagem de 14 (quinze) de 12m² cada. ESTANDES CENÁRIO ARTESANATO. Área Total 168 m²
Piso: formato 4 x 3 de comprimento. Em carpete de cor a ser definida aplicado diretamente no piso existente.
Parede de Fundo: formato 4 x 2,70m de altura em estrutura de sodem com fechamento em tecido e sombreiro personalizado em sodem
com lona a definir padrão e cor. Paredes laterais: formato 3 x 1,0 m de altura em estrutura de sodem com fechamento em tecido com lona
a definir padrão e cor.
Mobiliário: 02 balcões de atendimento com chave porta e prateleira (para cada estande), arara para roupas em 05 (cinco) estandes. 30
(trinta) nichos em Metalon para apoiar objetos – tipo cubos expositor, 50x50 cm, altura variada; 14 (quinze) banquetas altas, uma para cada
estande..

77.000,00

0,00

Locação, montagem e desmontagem de 16 (quinze) de 9 m² cada. ESTANDES CENÁRIO ARTESANATO. Área Total 144m²
Piso: formato 3 x 3 de comprimento. Em carpete de cor a ser definida aplicado diretamente no piso existente.
Parede de Fundo: formato 4 x 2,70m de altura em estrutura de sodem com fechamento em tecido e sombreiro personalizado em sodem
com lona a definir padrão e cor. Paredes laterais: formato 3 x 1,0 m de altura em estrutura de sodem com fechamento em tecido com lona
a definir padrão e cor.
Mobiliário:. Mobiliário: 02 balcões de atendimento com chave porta e prateleira (para cada estande), arara para roupas em 05 (cinco)
estandes. 30 (trinta) nichos em Metalon para apoiar objetos – tipo cubos expositor, 50x50 cm, altura variada; 16 (quinze) banquetas altas,
uma para cada estande..

76.000,00

0,00

21.579,00

0.00

15.000,00

0,00

7.550,00

0,00

63.925,00

0,00

33.840,00

0,00

Locação, montagem e desmontagem de 01 (um) de 50 m². ESTANDE CENÁRIO ARTESANATO BRASILEIRO.
Piso: formato 3 x 3 de comprimento. Em carpete de cor a ser definida aplicado diretamente no piso existente.
Parede de Fundo: formato 4 x 2,70m de altura em estrutura de sodem com fechamento em tecido com lona a definir padrão e cor. Paredes
laterais: formato 3 x 1,0 m de altura em estrutura de sodem com fechamento em tecido com lona a definir padrão e cor.
Mobiliário: 05 balcões de atendimento; 02(duas) prateleiras; 02 expositores slatwall; 05 (cinco) nichos para apoiar objetos – tipo cubos
expositor de metalon, 0,50 x 0,50, altura variada, sendo 05 de cada;10 (dez) banquetas altas. Uma mesa e uma cama para expor os
produtos, devidamente decoradas,na parte sul do estande.
Locação, montagem e desmontagem de estrutura para PORTICO DE ENTRADA CENÁRIO:
Formato: confeccionado em estrutura de metalon 0,30 x 0,30 com paredes de cubos 0,40 x 0,40 com revestimento de impressão vinílica,
medindo 5,0 x 5, 0 por 3,5 de altura. Com testeira de identificação tamanho a definir.
Locação, montagem e desmontagem de estrutura para PORTICO CENÁRIO DE ACESSO:
Formato: tipo trave, estrutura de cubo 0,40 x 0,40 de metalon 0,30 x 0,30, pintado de preto, com detalhes em corda e testeira de
identificação, medindo 9,00m x 3,5 m
Locação, montagem e desmontagem TENDA GALPÃO, multiuso, composta por 18 estruturas de tendas de 10 m x 10 m cada, incluindo
cobertura em tenda, formato 30m X 60m (1.800 m²), com cumiera de 5,30m altura, calhada, com chapéu de exaustão, fechamento lateral
e forração interna em tecido com piso estruturado em 1 nível.
Colocação, montagem e desmontagem de PISO, de 1.880m² de piso 2m x 1m, estruturado, nivelado de acordo com o desnível do solo, em
aço carbono, com 02 travas centrais, com 10cm de altura, revestido em carpete cor a definir. Nota: (80m² são para o deck varanda)
SUBTOTAL 2

294.894,00
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2.1

02 – REALIZAÇÃO
DO EVENTO

Descrição

Proponente
(R$)

94.500,00

0,00

Locação, montagem e desmontagem de estrutura para ESPAÇO SABER FAZER E AUDITÓRIO, com 126m²
Piso:Formato 9,00 x 14,00 m de comprimento.
Em carpete cor a definir aplicado diretamente no piso existente.
Parede Frontal: Em estrutura de madeira pinus com estrutura para receber painel de LED na parte central com fechamento na parte traseira
em lona personalizada, com nichos decorativos vasados
Paredes Laterais: Em estrutura de madeira pinus com nichos decorativos vasados estruturados tipo estantes.
Mobiliário: 01 mesas em madeira de demolição, 50 cadeiras modelo a definir, 05 cubos em madeira e 02 banquetas altas. Frigobar e
aparador.

110.000,00

0,00

Locação, montagem e desmontagem de BANHEIROS QUÍMICOS, 08 STD e 02 PNE, com higienização. Sendo 50 diárias x R$ 50,00 cada
x
10 banheiros
Locação,
montagem e desmontagem de TESTEIRA TENDA GALPÃO, em estrutura de metalon tamanho 30m X 30m, medindo 270m.

2.500,00
10.800,00

0,00

5.475,00

0,00

40.000,00

0,00

8.450,00

0,00

6.690,00

0,00

Locação de estande DEPÓSITO: locação, montagem e desmontagem de estande básico com 24 m
Piso: Formato 3,00 x 5,00 m de comprimento. Em carpete cor grafite aplicado diretamente no piso existente.
Paredes: Formato 6,00 x 4,00 x 2,70 de altura. Em estrutura de sodem com fechamento em MDF na cor branca e 01 porta de acesso.

2.1.2

Concedente

Locação, montagem e desmontagem de ESTANDE CENÁRIO DESIGN medindo 126m²
Piso:Formato 9,00 x 14,00 m de comprimento.
Em carpete cor a definir aplicado diretamente no piso existente.
Paredes: Em madeira pinus com 24 placas entre colunas.
02 Testeiras laterais com cobertura em andeira.
04 Painéis em lona personalizada.
Mobiliários: 04 Torres em madeira tipo caixotes com com mesa de apoio lateral.
01 Mesa em madeira para parte central do espaço.
20 Cubos em Metalon e 10 Banquetas altas. Parede Frontal: Em estrutura de madeira pinus com estrutura para receber painel de LED
na parte central com fechamento na parte traseira em lona personalizada, com nichos decorativos vasados. 04 estantes e 04 balcões com
portas.
Paredes Laterais: Em estrutura de madeira pinus com nichos decorativos vasados estruturados tipo estantes.

Aluguel do Espaço do Pontão do Lago Sul, correspondendo a 3.000m².
Locação de GERADOR TIPO 1 instalação, operacionalização e retirada de gerador móvel, diesel com capacidade mínima de 280kva,
trifásico, tensão 440/380/220/127 VAC, frequência 50 ou 60 HZ, regulador de velocidade eletrônico para controle de frequência 0 a 100%
de carga, com variação máxima de + ou – 0,5%. Disjuntor de proteção na proteção na base do gerador; painel de controle digital
microprocessador com indicação de grandezas elétricas e mecânicas em display com recursos de trabalho em regime manual ou automático
em contêiner super silenciado com nível de ruído sonoro de 75 DB @ 1,5m.
Locação de GERADOR TIPO 2: instalação, operacionalização e retirada de gerador móvel, diesel com capacidade mínima de 180 kva,
trifásico, tensão 440/380/220/127 VAC, frequência 50 ou 60 HZ, regulador de velocidade eletrônico para controle de frequência 0 a 100%
de carga, com variação máxima de + ou – 0,5%. Disjuntor de proteção na proteção na base do gerador; painel de controle digital
microprocessador com indicação de grandezas elétricas e mecânicas em display com recursos de trabalho em regime manual ou automático
em contêiner super silenciado com nível de ruído sonoro de 75 DB @ 1,5 m.
SUBTOTAL

(R$)

0,00

278.415,00
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Descrição
Locação de PAINEL EM LED P3 medindo 4m x 2m com suporte e equipamentos para ser instalado nop espaço Saber Fazer onde vão
ocorre as ações de conhecimento.

2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.2

02 – REALIZAÇÃO
DO EVENTO
2.3.2.

2.3.3.
2.3.4.
2.3.2

Locação, montagem e desmontagem de SISTEMA DE SOM AMBIENTE para atender as atividades do Espaço Saber Fazer e Auditório, além da sonorização
da Feira, composto de: mesa controladora: mg 12 xu 12 canais mixer Mg 12 xu; 02 microfones sem fio SLX 24 slx Beta 58; 02 Caixas de som 15/1000 watts;
02 Caixas de som Grave Sub woofer ativo Frahm Ps12 Swa 500w 12; Cabo 20 mts plug conector p10 macho mesa; Cabo 10 mts plug conector.
Coordenar e apoiar os artesãos durante o evento no que tange a recepção, transporte do material, traslado, exposição dos trabalhos e apoio à
comercialização dos produtos
Proceder a decoração das vitrines para valorização dos trabalhos artesanais
Realizar as ações previstas para as áreas do Conhecimento e Espaço Saber Fazer
Coordenar as ações de montagem da Exposição de Carros Antigos
Realização Programação dos Espaços do Conhecimento e Saber Fazer
Organizar o Espaço Saber Fazer para esta agenda de apresentações
Coordenar e monitorar a grade de apresentação dos mestres
Organizar o Brasília Cidade Criativa do Design para esta agenda de apresentações
Coordenar e monitorar a grade de apresentação dos projetos
Coordenar a programação do Espaço do Conhecimento
Ações de Apoio à Realização da Feira
Aplicar as pesquisas de satisfação
Coordenar e monitorar a logística do evento

SUBTOTAL 05
ECAD (Apresentação musical voz e violão em ambiente de 250 m² - estimativa)
Apólice de Seguro para Feira
Contratação de serviço de consultoria especializada com experiência no desenvolvimento territorial sustentável no âmbito da produção associada,
oferecendo oportunidades de conhecimento de novas técnicas, apoio à comercialização e aperfeiçoamento da produção artesanal e design.
Passagens aéreas para os profissionais contratados
Acompanhar e apoiar os expositores
Coordenar as ações de fotografia, filmagem, divulgação e monitoramento das vendas
Serviço de Buffet coquetel volante e empratados para a solenidade de abertura destinado a 500 convidados

SUBTOTAL 06

Concedente
(R$)

Proponente
(R$)

4.660,00

0,00
0,00

5.000,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97.310,000
3.704,00
1.720,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.000,00

0,00

5.700,00
0,00
0,00
8.800,00

0,00
0,00
0,00
0,00

33.924,00

0,00
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Descrição

(R$)

03 – PÓS EVENTO

Proponente
(R$)

3.1.

Pesquisa de satisfação

0,00

0,00

3.1.1.
3.1.2.
3.2.

Tabular os 650 questionários das pesquisas de satisfação
Coordenar o trabalho conduzida pelos dirigentes do IECAP
Desmontagem do Evento

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

3.2.1
3.3.

Coordenar a desmontagem do Renda-se nos 02 dias seguintes ao término do evento
Prestação de Contas

0,00
0,00

0,00

3.3.1.

Contratar empresa especializada, jurídica e contábil, para acompanhar e monitorar todas as etapas de realização do Renda-se 2019 para geração da
documentação de Prestação de Contas junto aos parceiros

0,00

0,00

700.000,00

0,00

TOTAL
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Meta

Etapa
Fase

Descrição

OUTUBRO/19

Contratar serviços especializados em apoio à realização do evento
Contratação de ARQUITETO: planta baixa com setorização dos espaços, planta de acessibilidade, planta de implementação de estruturas, projeto 3D
incluindo: projeto de cenografia, imagens de cada setor, dimensões do espaço e vídeo tour virtual
Contratação de Serviços Artísticos Especializados em criação e gestão de projeto de CENOGRAFIA E SINALIZAÇÃO: Compreede a criação e
acompanhamento do projeto de cenografia e projeto de sinalização da Feira Renda-se, envolvendo a plasticidade e harmonia de todos os espaços
previstos para a feira, tanto dos estande como dos ambientes de exposição, do espaço saber fazer e espaço do conhecimento.
1.1.2.

01 – PRÉ
PRODUÇÃO

1.1.3.
1.1.4.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4
1.3.
1.3.1.
1.3.1

02 –
REALIZAÇÃO DO
EVENTO

2.1.

34.487,00

Contratação de Serviços Especiais para LIMPEZA E MANUTENÇÃO sendo: 10 (dez) profissionais de limpeza e manutenção para os espaços do evento,
por 07 diárias = 70 diárias
Serviços de SEGURANÇA E BRIGADA, que disponibilizará 10 (dez) profissionais, sendo: 07 (sete) seguranças em dois turnos e 03 (tres) profissionais
de brigada, todos uniformizados, treinados e capacitados para execução de segurança desarmada, nos 05 dias de evento, sendo 10 profissionais x 05
diárias cada
50 diárias para conduzir a cerimônia de abertura e apresentações no Espaço do Conhecimento
MESTRE
DE=CERIMONIA
CACHE ARTÍSITICO para atração cultural a ser apresentada na solenidade de abertura.
CACHE ARTÍSITICO para atração cultural – Programação da Feira
Contratar empresa para montagem da estrutura da Feira Renda-se 2019 durante os 03 dias que antecedem o evento e desmontagem nos 02 dias
seguintes ao término do evento;

8.050,00

Contratar empresa locadora dos equipamentos necessários à Feira.
Realizar levantamentos dos Projetos Artesanais atuantes no país, potenciais trabalhos a serem convidados para o Renda-se 2019
Articular com 20 iniciativas do design de Brasília para participação do Renda-se 2019
Realizar a curadoria, articular com os gestores de projetos escolhidos e proceder ao acompanhamento de cada um deles com vista à viabilização da sua
participação.
Enviar e-mail marketing para mailing de artesãos e designers do Renda-se com monitoramento e acompanhamento.
Mobilizar público em geral, os formadores de opinião, a imprensa para visitar o evento, por meio de ações de divulgação.
Contratar ASSESSORIA DE IMPRENSA especializada.
Contratação de empresa especializada para elaborar a COMUNICAÇÃO VISUAL do evento, criação, composição e design do material promocional.

0,00
0,00
0,00

Contratação de Empresa especializada em MARKETING DIGITAL para impulsionar as mídias sociais do Renda-se, explorar conteúdos audiovisuais
(fotos, vídeos e animações); criação de artes e animações; Impulsionamento dos conteúdos, orientar o vídeo institucional (mesclar informação com
emoção), captação de parceiros/investidores
1.3.5.

0,00
9.690,00

Preparar estratégia para divulgar as diversas atrações da Feira, em especial as ações do Espaço do Conhecimento e Saber Fazer, junto ao público de
interesse
Montagem da Estrutura da Feira
Coordenar a montagem da estrutura da Feira Renda-se 2019 durante os 03 dias que antecedem o evento
Locação, montagem e desmontagem de 14 (quinze) de 12m² cada. ESTANDES CENÁRIO ARTESANATO. Área Total 168 m²
Piso: formato 4 x 3 de comprimento. Em carpete de cor a ser definida aplicado diretamente no piso existente.
Parede de Fundo: formato 4 x 2,70m de altura em estrutura de sodem com fechamento em tecido e sombreiro personalizado em sodem com lona a definir
padrão e cor. Paredes laterais: formato 3 x 1,0 m de altura em estrutura de sodem com fechamento em tecido com lona a definir padrão e cor.
Mobiliário: 02 balcões de atendimento com chave porta e prateleira (para cada estande), arara para roupas em 05 (cinco) estandes. 30 (trinta) nichos em
Metalon para apoiar objetos – tipo cubos expositor, 50x50 cm, altura variada; 14 (quinze) banquetas altas, uma para cada estande..
SUBTOTAL 1

8.500,00
1.500,00
9.000,00
6.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
3.303,00
7.077,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00

77.000,00

169.107,00
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2.1.

2.1.2

Descrição
Locação, montagem e desmontagem de 16 (quinze) de 9 m² cada. ESTANDES CENÁRIO ARTESANATO. Área Total 144m²
Piso: formato 3 x 3 de comprimento. Em carpete de cor a ser definida aplicado diretamente no piso existente.
Parede de Fundo: formato 4 x 2,70m de altura em estrutura de sodem com fechamento em tecido e sombreiro personalizado em sodem com lona a
definir padrão e cor. Paredes laterais: formato 3 x 1,0 m de altura em estrutura de sodem com fechamento em tecido com lona a definir padrão e cor.
Mobiliário:. Mobiliário: 02 balcões de atendimento com chave porta e prateleira (para cada estande), arara para roupas em 05 (cinco) estandes. 30
(trinta) nichos em Metalon para apoiar objetos – tipo cubos expositor, 50x50 cm, altura variada; 16 (quinze) banquetas altas, uma para cada estande..
Locação, montagem e desmontagem de 01 (um) de 50 m². ESTANDE CENÁRIO ARTESANATO BRASILEIRO.
Piso: formato 3 x 3 de comprimento. Em carpete de cor a ser definida aplicado diretamente no piso existente.
Parede de Fundo: formato 4 x 2,70m de altura em estrutura de sodem com fechamento em tecido com lona a definir padrão e cor. Paredes laterais:
formato 3 x 1,0 m de altura em estrutura de sodem com fechamento em tecido com lona a definir padrão e cor.
Mobiliário: 05 balcões de atendimento; 02(duas) prateleiras; 02 expositores slatwall; 05 (cinco) nichos para apoiar objetos – tipo cubos expositor de
metalon, 0,50 x 0,50, altura variada, sendo 05 de cada;10 (dez) banquetas altas. Uma mesa e uma cama para expor os produtos, devidamente
decoradas,na parte sul do estande.
Locação, montagem e desmontagem de estrutura para PORTICO DE ENTRADA CENÁRIO:
Formato: confeccionado em estrutura de metalon 0,30 x 0,30 com paredes de cubos 0,40 x 0,40 com revestimento de impressão vinílica, medindo 5,0 x
5, 0 por 3,5 de altura. Com testeira de identificação tamanho a definir.
Locação, montagem e desmontagem de estrutura para PORTICO CENÁRIO DE ACESSO:
Formato: tipo trave, estrutura de cubo 0,40 x 0,40 de metalon 0,30 x 0,30, pintado de preto, com detalhes em corda e testeira de identificação, medindo
9,00m x 3,5 m
Locação, montagem e desmontagem de ESTANDE CENÁRIO DESIGN medindo 126m²
Piso:Formato 9,00 x 14,00 m de comprimento.
Em carpete cor a definir aplicado diretamente no piso existente.
Paredes: Em madeira pinus com 24 placas entre colunas.
02 Testeiras laterais com cobertura em andeira.
04 Painéis em lona personalizada.
Mobiliários: 04 Torres em madeira tipo caixotes com com mesa de apoio lateral.
01 Mesa em madeira para parte central do espaço.
20 Cubos em Metalon e 10 Banquetas altas. Parede Frontal: Em estrutura de madeira pinus com estrutura para receber painel de LED na parte central
com fechamento na parte traseira em lona personalizada, com nichos decorativos vasados. 04 estantes e 04 balcões com portas.
Paredes Laterais: Em estrutura de madeira pinus com nichos decorativos vasados estruturados tipo estantes.
Locação, montagem e desmontagem de estrutura para ESPAÇO SABER FAZER E AUDITÓRIO, com 126m²
Piso:Formato 9,00 x 14,00 m de comprimento.
Em carpete cor a definir aplicado diretamente no piso existente.
Parede Frontal: Em estrutura de madeira pinus com estrutura para receber painel de LED na parte central com fechamento na parte traseira em lona
personalizada, com nichos decorativos vasados
Paredes Laterais: Em estrutura de madeira pinus com nichos decorativos vasados estruturados tipo estantes.
Mobiliário: 01 mesas em madeira de demolição, 50 cadeiras modelo a definir, 05 cubos em madeira e 02 banquetas altas. Frigobar e aparador.

OUTUBRO/19

76.000,00

21.579,00

15.000,00

7.550,00
94.500,00

110.000,00

324.629,00
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Descrição
OUTUBRO/19
Locação, montagem e desmontagem TENDA GALPÃO, multiuso, composta por 18 estruturas de tendas de 10 m x 10 m cada, incluindo cobertura em
tenda, formato 30m X 60m (1.800 m²), com cumiera de 5,30m altura, calhada, com chapéu de exaustão, fechamento lateral e forração interna em tecido
com piso estruturado em 1 nível.
Colocação, montagem e desmontagem de PISO, de 1.880m² de piso 2m x 1m, estruturado, nivelado de acordo com o desnível do solo, em aço carbono,
com 02 travas centrais, com 10cm de altura, revestido em carpete cor a definir. Nota: (80m² são para o deck varanda)
Locação, montagem e desmontagem de BANHEIROS QUÍMICOS, 08 STD e 02 PNE, com higienização. Sendo 50 diárias x R$ 50,00 cada x 10
banheiros = R$ 2.500,00
Locação, montagem e desmontagem de TESTEIRA TENDA GALPÃO, em estrutura de metalon tamanho 30m X 30m, medindo 270m.

2.1.2

02 – REALIZAÇÃO
DO EVENTO

2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

Locação de estande DEPÓSITO: locação, montagem e desmontagem de estande básico com 24 m
Piso: Formato 3,00 x 5,00 m de comprimento. Em carpete cor grafite aplicado diretamente no piso existente.
Paredes: Formato 6,00 x 4,00 x 2,70 de altura. Em estrutura de sodem com fechamento em MDF na cor branca e 01 porta de acesso.
Aluguel do Espaço do Pontão do Lago Sul, correspondendo a 3.000m².
Locação de GERADOR TIPO 1 instalação, operacionalização e retirada de gerador móvel, diesel com capacidade mínima de 280kva, trifásico, tensão
440/380/220/127 VAC, frequência 50 ou 60 HZ, regulador de velocidade eletrônico para controle de frequência 0 a 100% de carga, com variação máxima
de + ou – 0,5%. Disjuntor de proteção na proteção na base do gerador; painel de controle digital microprocessador com indicação de grandezas elétricas
e mecânicas em display com recursos de trabalho em regime manual ou automático em contêiner super silenciado com nível de ruído sonoro de 75 DB
@
1,5m. de GERADOR TIPO 2: instalação, operacionalização e retirada de gerador móvel, diesel com capacidade mínima de 180 kva, trifásico, tensão
Locação
440/380/220/127 VAC, frequência 50 ou 60 HZ, regulador de velocidade eletrônico para controle de frequência 0 a 100% de carga, com variação
máxima de + ou – 0,5%. Disjuntor de proteção na proteção na base do gerador; painel de controle digital microprocessador com indicação de grandezas
elétricas e mecânicas em display com recursos de trabalho em regime manual ou automático em contêiner super silenciado com nível de ruído sonoro
de 75 DB @ 1,5 m.
Locação de PAINEL EM LED P3 medindo 4m x 2m com suporte e equipamentos para ser instalado nop espaço Saber Fazer onde vão ocorre as
ações de conhecimento.
Locação, montagem e desmontagem de SISTEMA DE SOM AMBIENTE para atender as atividades do Espaço Saber Fazer e Auditório, além da
sonorização da Feira, composto de: mesa controladora: mg 12 xu 12 canais mixer Mg 12 xu; 02 microfones sem fio SLX 24 slx Beta 58; 02 Caixas de
som 15/1000 watts; 02 Caixas de som Grave Sub woofer ativo Frahm Ps12 Swa 500w 12; Cabo 20 mts plug conector p10 macho mesa; Cabo 10 mts
plug conector.
Coordenar
e apoiar os artesãos durante o evento no que tange a recepção, transporte do material, traslado, exposição dos trabalhos e apoio à
comercialização dos produtos
Proceder a decoração das vitrines para valorização dos trabalhos artesanais
Realizar as ações previstas para as áreas do Conhecimento e Espaço Saber Fazer
Coordenar as ações de montagem da Exposição de Carros Antigos
Realização Programação dos Espaços do Conhecimento e Saber Fazer
Organizar o Espaço Saber Fazer para esta agenda de apresentações
Coordenar e monitorar a grade de apresentação dos mestres
Organizar o Brasília Cidade Criativa do Design para esta agenda de apresentações

63.925,00
33.840,00
2.500,00
10.800,00
5.475,00
40.000,00
8.450,00

6.690,00

4.660,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
181.340,00

23

Meta

OUTUBRO/19

Etapa

Descrição

2.2.4.
2.2.5.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.2

Coordenar e monitorar a grade de apresentação dos projetos
Coordenar a programação do Espaço do Conhecimento
Ações de Apoio à Realização da Feira

2.3.2.

2.3.3.
2.3.4.
8.8002.3
.2

Aplicar as pesquisas de satisfação
Coordenar e monitorar a logística do evento
ECAD (Apresentação musical voz e violão em ambiente de 250 m² - estimativa)
Apólice de Seguro para Feira
Contratação de serviço de consultoria especializada com experiência no desenvolvimento territorial sustentável no âmbito da produção associada,
oferecendo oportunidades de conhecimento de novas técnicas, apoio à comercialização e aperfeiçoamento da produção artesanal e design.

5.000,00
5.700,00
0,00
0,00
8.800,00

Passagens aéreas para os profissionais contratados
Acompanhar e apoiar os expositores
Coordenar as ações de fotografia, filmagem, divulgação e monitoramento das vendas
Serviço de Buffet coquetel volante e empratados para a solenidade de abertura destinado a 500 convidados

SUBTOTAL 06

TOTAL

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.704,00
1.720,00

24.924,00

700.000,00
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24.

Plano de Aplicação

CÓDIGO

Especificação

33.50.41

Contratação de ARQUITETO: planta baixa com setorização dos espaços, planta de acessibilidade, planta de implementação de estruturas, projeto 3D
incluindo: projeto de cenografia, imagens de cada setor, dimensões do espaço e vídeo tour virtual
Contratação de Serviços Artísticos Especializados em criação e gestão de projeto de CENOGRAFIA E SINALIZAÇÃO: Compreede a criação e
acompanhamento do projeto de cenografia e projeto de sinalização da Feira Renda-se, envolvendo a plasticidade e harmonia de todos os espaços previstos
para a feira, tanto dos estande como dos ambientes de exposição, do espaço saber fazer e espaço do conhecimento.
Contratação de Serviços Especiais para LIMPEZA E MANUTENÇÃO sendo: 10 (dez) profissionais de limpeza e manutenção para os espaços do evento,
por 07 diárias = 70 diárias
Serviços de SEGURANÇA E BRIGADA, que disponibilizará 10 (dez) profissionais, sendo: 07 (sete) seguranças em dois turnos e 03 (tres) profissionais de
brigada, todos uniformizados, treinados e capacitados para execução de segurança desarmada, nos 05 dias de evento, sendo 10 profissionais x 05 diárias
cada = 50 diárias

33.50.41

33.50.41
33.50.41

TOTAL
R$
9.690,00
34.487,00

8.050,00
8.500,00

33.50.41
33.50.41
33.50.41
33.50.41
33.50.41

MESTRE DE CERIMONIA para conduzir a cerimônia de abertura e apresentações no Espaço do Conhecimento
CACHE ARTÍSITICO para atração cultural a ser apresentada na solenidade de abertura.
CACHE ARTÍSITICO para atração cultural – Programação da Feira
Contratar ASSESSORIA DE IMPRENSA especializada.
Contratar empresa de MARKETING DIGITAL para desenvolver e implementar a estratégia de comunicação e promoção do renda-se 2019, para atuação nas
redes sociais e fortalecimento do site do IECAP

1.500,00
9.000,00
6.000,00
3.303,00
4.500,00

33.50.41
33.50.41

Contratação de empresa especializada para elaborar a COMUNICAÇÃO VISUAL do evento, criação, composição e design do material promocional.
Locação, montagem e desmontagem de 14 (quinze) de 12m² cada. ESTANDES CENÁRIO ARTESANATO. Área Total 168 m²
Piso: formato 4 x 3 de comprimento. Em carpete de cor a ser definida aplicado diretamente no piso existente.
Parede de Fundo: formato 4 x 2,70m de altura em estrutura de sodem com fechamento em tecido e sombreiro personalizado em sodem com lona a definir
padrão e cor. Paredes laterais: formato 3 x 1,0 m de altura em estrutura de sodem com fechamento em tecido com lona a definir padrão e cor.
Mobiliário: 02 balcões de atendimento com chave porta e prateleira (para cada estande), arara para roupas em 05 (cinco) estandes. 30 (trinta) nichos em
Metalon para apoiar objetos – tipo cubos expositor, 50x50 cm, altura variada; 14 (quinze) banquetas altas, uma para cada estande..

7.707,00

33.50.41

77.000,00

Locação, montagem e desmontagem de 16 (quinze) de 9 m² cada. ESTANDES CENÁRIO ARTESANATO. Área Total 144m²
Piso: formato 3 x 3 de comprimento. Em carpete de cor a ser definida aplicado diretamente no piso existente.
Parede de Fundo: formato 4 x 2,70m de altura em estrutura de sodem com fechamento em tecido e sombreiro personalizado em sodem com lona a definir
padrão e cor. Paredes laterais: formato 3 x 1,0 m de altura em estrutura de sodem com fechamento em tecido com lona a definir padrão e cor.
Mobiliário:. Mobiliário: 02 balcões de atendimento com chave porta e prateleira (para cada estande), arara para roupas em 05 (cinco) estandes. 30 (trinta)
nichos em Metalon para apoiar objetos – tipo cubos expositor, 50x50 cm, altura variada; 16 (quinze) banquetas altas, uma para cada estande..

76.000,00

SUBTOTAL 1

245.737,00
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CÓDIGO

Especificação

33.50.41

Locação, montagem e desmontagem de 01 (um) de 50 m². ESTANDE CENÁRIO ARTESANATO BRASILEIRO.
Piso: formato 3 x 3 de comprimento. Em carpete de cor a ser definida aplicado diretamente no piso existente.
Parede de Fundo: formato 4 x 2,70m de altura em estrutura de sodem com fechamento em tecido e sombreiro personalizado em sodem com lona a definir
padrão e cor. Paredes laterais: formato 3 x 1,0 m de altura em estrutura de sodem com fechamento em tecido com lona a definir padrão e cor.
Mobiliário: 05 balcões de atend; 02(duas) prateleiras; 02 expositores slatwall; 05 (cinco) nichos em MDF para apoiar objetos – tipo cubos expositor de metalon,
0,50 x 0,50, altura variada, sendo 05 de cada10 (dez) banquetas altas. Duas mesas de demolição para expor os produtos, devidamente decoradas,na parte sul
do estande.
Locação, montagem e desmontagem de ESTANDE CENÁRIO DESIGN medindo 126m²
Piso:Formato 9,00 x 14,00 m de comprimento.
Em carpete cor a definir aplicado diretamente no piso existente.
Paredes: Em madeira pinus com 24 placas entre colunas.
02 Testeiras laterais com cobertura em andeira.
02 Sombreiro nas entradas laterais em lona nas cores a definir.
04 Painéis em lona personalizada.
Mobiliários: 04 Torres em madeira tipo caixotes com com mesa de apoio lateral.
01 Mesa em madeira para parte central do espaço.
20 Cubos em MDFe 10 Banquetas altas. Parede Frontal: Em estrutura de madeira pinus com estrutura para receber painel de LED na parte central com
fechamento na parte traseira em lona personalizada, com nichos decorativos vasados
Paredes Laterais: Em estrutura de madeira pinus com nichos decorativos vasados estruturados tipo estantes.
Locação, montagem e desmontagem de estrutura para ESPAÇO SABER FAZER E AUDITÓRIO, com 126m²
Piso:Formato 9,00 x 14,00 m de comprimento.
Em carpete cor a definir aplicado diretamente no piso existente.
Parede Frontal: Em estrutura de madeira pinus com estrutura para receber painel de LED na parte central com fechamento na parte traseira em lona
personalizada, com nichos decorativos vasados
Paredes Laterais: Em estrutura de madeira pinus com nichos decorativos vasados estruturados tipo estantes.
Mobiliário: 01 mesas em madeira de demolição, 50 cadeiras modelo a definir, 05 cubos em madeira e 02 banquetas altas. Frigobar e aparador.

TOTAL
R$

33.50.41

33.50.41

Locação, montagem e desmontagem de estrutura para PORTICO DE ENTRADA CENÁRIO:
Formato: confeccionado em estrutura de metalon 0,30 x 0,30 com paredes de cubos 0,40 x 0,40 com revestimento de impressão vinílica, medindo 5,0 x 5, 0 por
3,5 de altura. Com testeira de identificação tamanho a definir.
Locação, montagem e desmontagem de estrutura para PORTICO CENÁRIO DE ACESSO:
Formato: tipo trave, estrutura de cubo 0,40 x 0,40 de metalon 0,30 x 0,30, pintado de preto, com detalhes em corda e testeira de identificação, medindo 9,00m x
3,5 m
Locação, montagem e desmontagem TENDA GALPÃO, multiuso, composta por 18 estruturas de tendas de 10 m x 10 m cada, incluindo cobertura em tenda,
formato 30m X 60m (1.800 m²), com cumiera de 5,30m altura, calhada, com chapéu de exaustão, fechamento lateral e forração interna em tecido com piso
estruturado
em 1 nível. e desmontagem de PISO, de 1.880m² de piso 2m x 1m, estruturado, nivelado de acordo com o desnível do solo, em aço carbono, com
Colocação, montagem
02 travas centrais, com 10cm de altura, revestido em carpete cor a definir. Nota: (80m² são para o deck varanda)
33.50.41

Locação, montagem e desmontagem de BANHEIROS QUÍMICOS, 08 STD e 02 PNE, com higienização. Sendo 50 diárias x R$ 50,00 cada x 10 banheiros = R$
2.500,00
Locação, montagem e desmontagem de TESTEIRA TENDA GALPÃO, em estrutura de metalon tamanho 30m X 30m, medindo 270m.

21.579,00

94.500,00

110.000,00

15.000,00

7.550,00
63.925,00
33.840,00
2.500,00
10.800,00
359.694,00
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CÓDIGO

Especificação

TOTAL
R$

33.50.41

33.50.41

33.50.41

33.50.41
33.50.41
33.50.41
33.50.41
33.50.41
33.50.41
33.50.41

Locação de estande DEPÓSITO: locação, montagem e desmontagem de estande básico com 24 m
Piso: Formato 3,00 x 5,00 m de comprimento. Em carpete cor grafite aplicado diretamente no piso existente.
Paredes: Formato 6,00 x 4,00 x 2,70 de altura. Em estrutura de sodem com fechamento em MDF na cor branca e 01 porta de acesso.

5.475,00

Aluguel do Espaço do Pontão do Lago Sul, correspondendo a 3.000m².
Locação de GERADOR TIPO 1 instalação, operacionalização e retirada de gerador móvel, diesel com capacidade mínima de 280kva, trifásico, tensão
440/380/220/127 VAC, frequência 50 ou 60 HZ, regulador de velocidade eletrônico para controle de frequência 0 a 100% de carga, com variação máxima de +
ou – 0,5%. Disjuntor de proteção na proteção na base do gerador; painel de controle digital microprocessador com indicação de grandezas elétricas e mecânicas
em display com recursos de trabalho em regime manual ou automático em contêiner super silenciado com nível de ruído sonoro de 75 DB @ 1,5m.
Locação de GERADOR TIPO 2: instalação, operacionalização e retirada de gerador móvel, diesel com capacidade mínima de 180 kva, trifásico, tensão
440/380/220/127 VAC, frequência 50 ou 60 HZ, regulador de velocidade eletrônico para controle de frequência 0 a 100% de carga, com variação máxima de +
ou – 0,5%. Disjuntor de proteção na proteção na base do gerador; painel de controle digital microprocessador com indicação de grandezas elétricas e mecânicas
em display com recursos de trabalho em regime manual ou automático em contêiner super silenciado com nível de ruído sonoro de 75 DB @ 1,5 m.

40.000,00

Locação de PAINEL EM LED P3 medindo 4m x 2m com suporte e equipamentos para ser instalado nop espaço Saber Fazer onde vão ocorre as ações de
conhecimento.
Locação, montagem e desmontagem de SISTEMA DE SOM AMBIENTE para atender as atividades do Espaço Saber Fazer e Auditório, além da sonorização da
Feira, composto de: mesa controladora: mg 12 xu 12 canais mixer Mg 12 xu; 02 microfones sem fio SLX 24 slx Beta 58; 02 Caixas de som 15/1000 watts; 02
Caixas (Apresentação
de som Grave musical
Sub woofer
Frahm
Ps12 Swade
500w
20 mts plug conector p10 macho mesa; Cabo 10 mts plug conector.
ECAD
voz ativo
e violão
em ambiente
250 12;
m² Cabo
- estimativa)

4.660,00

8.450,00

6.690,00

5.000,00
3.704,00
1.720,00
5.000,00

Apólice de Seguro para Feira
Contratação de serviço de consultoria especializada com experiência no desenvolvimento territorial sustentável no âmbito da produção associada,
oferecendo oportunidades de conhecimento de novas técnicas, apoio à comercialização e aperfeiçoamento da produção artesanal e design.
Passagens aéreas para os profissionais contratados
Serviço de Buffet coquetel volante e empratados para a solenidade de abertura destinado a 300 convidados
Subtotal

5.700,00
8.800,00
95.199.00

TOTAL

700.000,00
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25.

JUSTIFICATIVA DOS ITENS ESPECÍFICOS DE DESPESA

A.
ESTANDES CENÁRIO ARTESANATO
Serão montados 15 estandes, cada um com 12m², correspondendo a 180m² e 15 estandes, cada um com 9m²,
correspondendo a 135m², somando 315m² de área total de comercialização do artesanato, utilizando material
diferenciado a ser definido pelos profissionais especializados em cenografia juntamente com o arquiteto, sob
a coordenação do IECAP. Nos estandes maiores, serão acomodados três artesãos com os seus produtos, sendo
45 artesãos e nos menores serão acomodados dois artesãos sendo 30, perfazendo um total de 75, artesãos neste
espaço. Os demais artesãos, serão acomodados nas áreas onde o Renda-se assina a curadoria, em estande de
24 m², que comporta 10 artesãos e em estande de 50m² que comporta 20 artesãos. O mobiliário a ser utilizado
será definido pelos cenógrafos e curadores. Mas o orçamento ora apresentado tem como referência uma
montagem de estande cenário com iluminação feita por arandelas com lâmpadas soft 100 watts; balcão:
01(uma) unidade; prateleira: 05 (cinco) unidades sendo duas com varão; cubos em material a definir 02 (duas)
unidades e banqueta altas: 02 (duas) unidades.
B.
ESTANDE CENÁRIO DESIGN
Será montado um estande com 126 m² de área de comercialização dos trabalhos dos designers de Brasília,
utilizando material diferenciado a ser definido pelos profissionais especializados em cenografia juntamente
com o arquiteto, sob a coordenação do IECAP. Serão acomodados 20 designers nesta área. O mobiliário a ser
utilizado será definido pelos cenógrafos e curadores. Mas o orçamento ora apresentado tem como referência
uma montagem de estande cenário com iluminação feita por arandelas com lâmpadas soft 100 watts; balcão:
01(uma) unidade; prateleira: 05 (cinco) unidades; cubos em material a definir 02 (duas) unidades e banqueta
altas: 02 (duas) unidades.
C.
ESPAÇO SABER FAZER E AUDITÓRIO PARA ESPAÇO DO CONHECIMENTO
Será montado este espaço, medindo 126 m² com ambientação a ser definida pelos cenógrafos. Mas o orçamento
ora apresentado contempla auditório para 50 cadeiras. Piso:Formato 9,00 x 14,00 m de comprimento. Piso em
carpete, cor a definir aplicado diretamente no piso existente.Parede Frontal: em estrutura de madeira pinus
com estrutura para receber painel de LED na parte central com fechamento na parte traseira em lona
personalizada, com nichos decorativos vasados. Paredes Laterais: Em estrutura de madeira pinus com nichos
decorativos vasados estruturados tipo estantes. Mobiliário: 01 mesas em madeira de demolição, 50 cadeiras
modelo a definir, 05 cubos em madeira e 02 banquetas altas. Frigobar, aparador. No local ocorrerá apresentação
do “Espaço Saber Fazer” onde os artesãos vão poder apresentar a sua arte em tempo real para o público
presente, em horários previamente divulgados, com mestres artesãos convidados. Esta apresentação será a
oportunidade dos mestres promoverem os seus trabalhos. Não será pago cachê aos mestres convidados. Haverá
integração entre artesãos e designers mostrando a convergência dos seus trabalhos em oficinas, abertas ao
público. Neste ambiente funcionará também o “Espaço do Intercâmbio Conhecimento”, em horários
alternados, para a realização de palestras e encontros visando o intercâmbio de experiências, fortalecendo a
parte técnica do evento. Os temas das palestras e/ou rodas de conversas serão definidos em parceria com os
parceiros, abordando assuntos esclarecedores e enriquecedores que possam contribuir para o aprimoramento e
sejam de grande valia para os artesãos e design, tanto os expositores como os que serão convidados.
D.
PÓRTICO DE ENTRADA CENÁRIO
Construído com estrutura de alumínio e madeira, revestido em lona impressa, com as seguintes medidas: 02
torres medindo 1,00 x 1,00 x 4,50 , de altura. 01 painel no formato 5,00 x 3,00 de altura. A estrutura e design
deste pórtico será criada pelos cenógrafos. É o marco referencial que estabelece a comunicação visual da Feira.
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E.
TENDA GALPÃO MULTIUSO A SER CONSTRUÍDA NO PONTÃO DO LAGO SUL
Composta por 18 estruturas de tendas de 10 m x 10 m cada, incluindo cobertura em tenda, formato 30m x 60m
(1.800 m²), com cumiera de 5,30m altura, calhada, com chapéu de exaustão, fechamento lateral e forração
interna em tecido com piso estruturado em 1 nível.
F.
TENDAS DA EXPOSIÇÃO CARROS ANTIGOS
Será realizada em parceria com o Veteran Car Club de Brasília a exposição de carros antigos, em torno de 15
carros, alguns com significativa raridade. Esta exposição propicia um grande fluxo de visitantes que têm o
perfil de interesse para o Renda-se na medida que se trata de público família, comprador, qualificado e com
poder aquisitivo para apreciar e adquirir os produtos dos artesãos e dos designers expositores. Enquanto os
maridos curtem os carros antigos, as esposas e filhos visitam a Feira e compram os produtos. A realização
desta ação pode ser considerada como uma das estratégias de promoção do evento, vez que o Veteran alavanca
a sua divulgação. Trata-se de um espaço de Exposição Carros Antigos, e não apenas aluguel e montagem de
quatro tendas. Esta ação é realizada em parceria com o Veteran Car Clube de Brasília onde a organização do
Renda-se disponibiliza-se a viabilizar a estrutura, a partir do descritivo apresentado pelo Clube. Neste
descritivo estão previstos vários itens de despesa que são requeridos, para além da montagem propriamente
dita, itens estes que agregam valor ao metro quadrado da locação. É um espaço montado com iluminação
especial para destaque dos carros, vários itens de segurança para os carros (alguns deles relíquias), com uni
filas para divisão e organização dos veículos. Neste valor estão computados ainda o transporte ida e volta dos
veículos, segurança 24 horas, quatro postos de recepcionistas durante todo o período do evento, e uma
ambientação especifica com 3 mesas de quatro lugares.
G.
BANHEIROS QUÍMICOS
Locação, montagem e desmontagem de banheiros químicos, sendo 08 STD e 02 PNE, com higienização.
H.
PONTÃO DO LAGO SUL - Aluguel do Espaço do Pontão, relativos a 3.000m². A escolha do Pontão
do Lago Sul se deu em função do grande fluxo de público comprador qualificado e com poder aquisitivo para
apreciar e adquirir os produtos dos artesãos e dos designers expositores, além de serem formadores de opinião,
condição esta de vital importância para os artesãos e designers. Além do que, o Pontão disponibiliza
estacionamento gratuito para este público o que facilita o acesso e consegue atrair um número maior de
pessoas.
I.
GERADORES
Equipamento necessário para apoiar à Feira na geração de energia além daquela disponibilizada pelo Pontão
do Lago Sul, em função do grande número de pontos de luz dos estandes, iluminação cenográfica, dentre
outros.
J.
SISTEMA DE ATERRAMENTO
Este sistema de aterramento vai compreender um modelo com fechamento em anel, sendo oito hastes de 3
metros e rabicho de cordoalha, fechando, primariamente a estrutura da cobertura principal que conecta
diretamente com o solo, para distribuição da rede elétrica secundária, que atende a todos os equipamentos,
estandes e iluminação.
K.
SISTEMA DE SOM AMBIENTE
Equipamento necessário no Espaço do Conhecimento onde ocorrerão as palestras, rodas de conversa e oficinas.
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L.
PAINEIS BACK DROP COM LONA PARA BACK DROP
Estrutura necessária para ambientação e sinalização da Feira.
M.
ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA
Estrutura necessária para ambientação da Feira.
N.
FOLDER/PANFLETO DIVULGAÇÃO
Material para ser utilizado na promoção e divulgação do Renda-se 2019, em diversos locais como
universidades, órgãos públicos, inclusive com ações de blitz.
O.
Convites para a Solenidade de Abertura para convidar o publico formador de opnião e apreciador de
artesanato e design.
P.
BANNER PARA SINALIZAÇÃO
Estrutura necessária para ambientação e sinalização da Feira.
Q.
CAMISETA
As camisetas serão utilizadas pelos expositores (com uma cor) e pela equipe da organização do Renda-se (com
outra cor), como forma de identificar as equipes. Este item de despesa é necessário para contribuir para
organizar e embelezar a identificação visual da Feira.
R.
ARQUITETO
Este profissional será o responsável pelo acompanhamento e monitoramento de todos os serviços da montagem
da estrutura, como também da cenografia e sinalização da Feira. Pela tabela FGV 2012, portanto defasada, a
hora deste profissional está em torno de 20 dias de dedicação exclusiva.
S.
CENOGRAFIA E SINALIZAÇÃO:
Este serviço é indispensável para garantir a beleza da Feira, a melhor utilização dos espaços para otimizar e
valorizar a exposição dos produtos artesanais e o design de Brasília. Serão contratados profissionais com
experiência reconhecida neste tipo de serviço especializado. Além de oferecer a ornamentação com ambientes
customizados de exposição. Será contrapartida do IECAP a contratação de vitrinista para apoiar os artesãos.
T.
ASSESSORIA CONTÁBIL E ASSESSORIA JURÍDICA
As organizações da sociedade civil, em função de serem entidades sem fins lucrativos, não dispõem de recursos
para manter em seus quadros equipes de profissionais especializados em assessoria contábil e jurídica, sendo
estes contratados por projetos específicos. Segundo o Inciso VI, do artigo 40, do Decreto 37.843, de 13/12/16,
é possível fazer esta contratação destes serviços, quando houver necessidade, como é o caso atual do Rendase, para garantir a devida segurança jurídica e a assertiva nos movimentos financeiros e contábeis.
U.
SERVIÇO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA
Este serviço é fundamental para comprovação da realização do evento como também registro de todos os
itens previstos no Plano de Trabalho. Além desta necessidade, é importante formar banco de imagens que
possam valorizar as peças comercializada. Será acrescido o serviço de filmagem aérea com usso de drone.
V.
COMUNICAÇÃO VISUAL
Contratação de empresa especializada para elaborar a estratégia de comunicação visual do evento, no que
tange a criação, composição e design do material promocional e da identidade das peças a serem produzidas.
30

W.
ASSESSORIA DE IMPRENSA E MARKETING DIGITAL
São ações previstas destro do plano de comunicação para divulgação e promoção do evento, principalmente
no uso das ferramentas de redes sociais.
X.
PESQUISA DE SATISFAÇÃO
Serão aplicadas duas pesquisas de satisfação durante a realização do renda-se 2019. Uma delas junto aos
expositores para aferir o nível de satisfação, colher sugestões, receber criticas visando o aprimoramento da
Feira. A segunda pesquisa será aplicada junto ao publico visitante com o objetivo de conhecer a opinião sobre
a estrutura da feira, o acesso, a qualidade dos produtos, a decoração e ambientação. Será uma pesquisa
quantitativa com aplicação de 650 questionários, sendo 500 junto ao publico final e 150 quationários entre os
expsositores. Este serviço prevê treinamento de equipe, aplicação do questionário, coordenação de campo,
tabulação dos dados, geração de tabelas e gráficos, análise de dados e elaboração de relatório final.
Y.
RECURSOS HUMANOS
A equipe do IECAP é muito restrita como a de qualquer organização da sociedade civil sem fins lucrativos, e
não dispõe de recursos para manter em seus quadros equipes de profissionais especializados sendo estes
contratados por projetos específicos. No presente caso, o Renda-se conta com uma equipe núcleo duro,
formado por estes profissionais, contratada especificamente para o evento, cada um com sua função específica
sob a coordenação do IECAP: Coordenação Executiva; Coordenação de Produção; Coordenação Institucional;
Coordenação de Programação; Coordenação de Atendimento ao Público; Coordenação Administrativa e
Financeira; Assistente Administrativo; Secretária de Produção. Estes profissionais serão contratados por

regime de empreitada onde a obrigação proveniente do negócio jurídico é de resultado, que seja a
realização da Feira Renda-se com sucesso.
Z.
RECEPÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E BRIGADA
São serviços indispensáveis para realização de evento desta natureza. Serão vários postos de trabalho que
estarão ocupados por todo o período de realização da Feira.
AA.
CACHE ARTÍSITICO
Grupo musical para abrilhantar a Solenidade de Abertura do Renda-se 2019 e demais grupos culturais locais
para os demais dias da Feira.
BB.
ECAD
O valor do ECAD constante no Plano de Trabalho é uma estimativa baseada em eventos realizados pelo IECAP
nos últimos meses, em função de tamanho do espaço e número de público presente, visto que o ECAD não
fornece orçamento prévio. Neste sentido, se houver qualquer diferença a mais para este item o IECAP arcará
com o valor cobrado.
CC.
APÓLICE DE SEGURO PARA FEIRA
O seguro de cobertura de danos para um evento da natureza da Feira se faz necessário em função dos diversos
matérias utilizados, e dos produtos que serão comercializados . Porém, as seguradoras somente conseguem
calcular o valor do prêmio da apólice quando a Feira está montada. Neste sentido, foi feita uma estimativa com
base em experiências anteriores, que será confirmada quando a estrutura do Renda-se estiver montada. Se for
menor que o estimado será devolvido a diferença aos cofres do GDF.
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DD.
TAXAS DO ALVARÁ
Da mesma forma do item anterior, não há orçamento prévio para estas taxas. São devidas a AGFIS, ao
CREA/DF. Neste sentido, foi feita uma estimativa com base em experiências anteriores do IECAP, que será
confirmada quando a estrutura do Renda-se estiver montada. Se for menor que o estimado será devolvido a
diferença aos cofres do GDF.
EE.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PRODUÇÃO
ASSOCIADA
Para estruturar o contéudo programático do evento, voltado para a qualifcação dos artesãos, com experiência
no desenvolvimento territorial sustentável no âmbito da produção associada, voltada à comercialização e
aperfeiçoamento da produção artesanal e design.
FF.
PASSAGENS AÉREAS PARA OS PROFISSIONAIS, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
Estamos estimando a presença de 02 profissionais que são de outros estados do país e vão participar do evento
como palestrantes. Ambos vão ficar durante todo o período da Feira, portanto 5 diárias que compreendem
deslocamento aéreo, alimentação e transporte dentro da cidade.
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PLANILHA GLOBAL DE RECEITAS E DESPESAS
(Despesas de custeio)
ORIGEM
RECURSOS

ETAPA

Descrição por tipo de despesa

FASE

VI Feira de Artesanato, Bordados e Rendas – RENDA-SE

2.1.1

Indicador Físico

Estimativa de Custo

Unidade
Medida

Quant

Valor Unitário
R$

Valor Total
R$

Locação, montagem e desmontagem de 14 (quinze) de 12m² cada. ESTANDES CENÁRIO ARTESANATO. Área
Total 168 m²
Piso: formato 4 x 3 de comprimento. Em carpete de cor a ser definida aplicado diretamente no piso existente.
Parede de Fundo: formato 4 x 2,70m de altura em estrutura de sodem com fechamento em tecido e sombreiro
personalizado em sodem com lona a definir padrão e cor. Paredes laterais: formato 3 x 1,0 m de altura em estrutura
de sodem com fechamento em tecido com lona a definir padrão e cor.
Mobiliário: 02 balcões de atendimento com chave porta e prateleira (para cada estande), arara para roupas em 05
(cinco) estandes. 30 (trinta) nichos em Metalon para apoiar objetos – tipo cubos expositor, 50x50 cm, altura variada;
14 (quinze) banquetas altas, uma para cada estande..

Diária

70

1.100,00

77.000,00

Locação, montagem e desmontagem de 16 (quinze) de 9 m² cada. ESTANDES CENÁRIO ARTESANATO. Área
Total 144m²
Piso: formato 3 x 3 de comprimento. Em carpete de cor a ser definida aplicado diretamente no piso existente.
Parede de Fundo: formato 4 x 2,70m de altura em estrutura de sodem com fechamento em tecido e sombreiro
personalizado em sodem com lona a definir padrão e cor. Paredes laterais: formato 3 x 1,0 m de altura em estrutura
de sodem com fechamento em tecido com lona a definir padrão e cor.
Mobiliário:. Mobiliário: 02 balcões de atendimento com chave porta e prateleira (para cada estande), arara para
roupas em 05 (cinco) estandes. 30 (trinta) nichos em Metalon para apoiar objetos – tipo cubos expositor, 50x50 cm,
altura variada; 16 (quinze) banquetas altas, uma para cada estande..
Locação, montagem e desmontagem de estrutura para PORTICO DE ENTRADA CENÁRIO:
Formato: confeccionado em estrutura de metalon 0,30 x 0,30 com paredes de cubos 0,40 x 0,40 com revestimento
de impressão vinílica, medindo 5,0 x 5, 0 por 3,5 de altura. Com testeira de identificação tamanho a definir.

Diária

80

950,00

76.000,00

MONTAGEM ESTRUTURA: COBERTURA, PÓRTICOS E ESTANDES

2.1.1
TERMO DE
FOMENTO

2.1.1

2.1.1

2.1.1.

Locação, montagem e desmontagem de estrutura para PORTICO CENÁRIO DE ACESSO:
Formato: tipo trave, estrutura de cubo 0,40 x 0,40 de metalon 0,30 x 0,30, pintado de preto, com detalhes em corda
e testeira de identificação, medindo 9,00m x 3,5 m
Locação, montagem e desmontagem de estrutura para ESPAÇO SABER FAZER E AUDITÓRIO, com 126m²
Piso: Formato 9,00 x 14,00 m de comprimento.
Em carpete cor a definir aplicado diretamente no piso existente.
Parede Frontal: Em estrutura de madeira pinus com estrutura para receber painel de LED na parte central com
fechamento na parte traseira em lona personalizada, com nichos decorativos vasados
Paredes Laterais: Em estrutura de madeira pinus com nichos decorativos vasados estruturados tipo estantes.
Mobiliário: 01 mesas em madeira de demolição, 50 cadeiras modelo a definir, 05 cubos em madeira e 02 banquetas
altas. Frigobar e aparador.

Diária

05

3.000,00

15.000,00

Diária

05

1.510,00

7.550,00

Diária

05

22.000,00

110.000,00

SUBTOTAL 1

285.550,00
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ORIGEM
RECURSO
S

ETAPA

Descrição por tipo de despesa

FASE

VI Feira de Artesanato, Bordados e Rendas – RENDA-SE

2.1.1

TERMO DE
FOMENTO

2.1.1

TERMO DE
FOMENTO

2.1.1

TERMO DE
FOMENTO

2.1.1.

TERMO DE
FOMENTO

TERMO DE
FOMENTO

Estimativa de Custo

Unidade
Medida

Quant

Valor Unitário
R$

Valor Total
R$

Diária

05

4.215,80

21.579,00

MONTAGEM ESTRUTURA: COBERTURA, PÓRTICOS E ESTANDES - CONTINUAÇÃO

TERMO DE
FOMENTO

TERMO DE
FOMENTO

Indicador Físico

2.1.1.

2.1.1

2.1.1.
2.1.1

Locação, montagem e desmontagem de 01 (um) de 50 m². ESTANDE CENÁRIO ARTESANATO BRASILEIRO.
Piso: formato 3 x 3 de comprimento. Em carpete de cor a ser definida aplicado diretamente no piso existente.
Parede de Fundo: formato 4 x 2,70m de altura em estrutura de sodem com fechamento em tecido e sombreiro
personalizado em sodem com lona a definir padrão e cor. Paredes laterais: formato 3 x 1,0 m de altura em estrutura
de sodem com fechamento em tecido com lona a definir padrão e cor.
Mobiliário: 05 balcões de atend; 02(duas) prateleiras; 02 expositores slatwall; 05 (cinco) nichos para apoiar objetos
– tipo cubos expositor de metalon, 0,50 x 0,50, altura variada, sendo 05 de cada10 (dez) banquetas altas. Duas
mesas de demolição para expor os produtos, devidamente decoradas,na parte sul do estande.
Locação, montagem e desmontagem TENDA GALPÃO, multiuso, composta por 18 estruturas de tendas de 10 m
x 10 m cada, incluindo cobertura em tenda, formato 30m X 60m (1.800 m²), com cumieira de 5,30m altura, calhada,
com chapéu de exaustão, fechamento lateral e forração interna em tecido com piso estruturado em 1 nível.
Locação, montagem e desmontagem de TESTEIRA TENDA GALPÃO, em estrutura de metalon tamanho 30m X
30m, medindo 270m.

Diária

05

12.785,00

63.925,00

Diária

05

2.160,00

10.800,00

Colocação, montagem e desmontagem de PISO, de 1.880m² de piso 2m x 1m, estruturado, nivelado de acordo
com o desnível do solo, em aço carbono, com 02 travas centrais, com 10cm de altura, revestido em carpete cor a
definir. Nota: (80m² são para o deck varanda)
Locação de estande DEPÓSITO: locação, montagem e desmontagem de estande básico com 24 m
Piso: Formato 3,00 x 5,00 m de comprimento. Em carpete cor grafite aplicado diretamente no piso existente.
Paredes: Formato 6,00 x 4,00 x 2,70 de altura. Em estrutura de sodem com fechamento em MDF na cor branca e
01 porta de acesso.
Locação, montagem e desmontagem de ESTANDE CENÁRIO DESIGN medindo 126m²
Piso: Formato 9,00 x 14,00 m de comprimento.
Em carpete cor a definir aplicado diretamente no piso existente.
Paredes: Em madeira pinus com 24 placas entre colunas.
02 Testeiras laterais com cobertura em andeira.
04 Painéis em lona personalizada.
Mobiliários: 04 Torres em madeira tipo caixotes com mesa de apoio lateral.
01 Mesa em madeira para parte central do espaço.
20 Cubos em metalon e 10 Banquetas altas.
04 Estantes brancas adesivadas de preto;
04 balcões de portas com chave adesivado de preto para o designer
Parede Frontal: Em estrutura de madeira pinus com estrutura para receber painel de LED na parte central com
fechamento na parte traseira em lona personalizada, com nichos decorativos vasados
Paredes Laterais: Em estrutura de madeira pinus com nichos decorativos vasados estruturados tipo estantes.

M²

1.880

18,00

33.840,00

05

1.095,00

5.475,00

Diária

05

18.900,00

94.500,00

Diária

50

50,00

2.500,00

Aluguel

01

40.000,00

Locação, montagem e desmontagem de BANHEIROS QUÍMICOS, 08 STD e 02 PNE, com higienização. Sendo 50
diárias x R$ 50,00 cada x 10 banheiros = R$ 2.500,00
Aluguel do espaço do Pontão do Lago Sul, área correspondendo a 3.000m².
SUBTOTAL 2

Diária

40.000,00
272.619,00
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ORIGEM
RECURSOS

ETAPA
FASE

Descrição por tipo de despesa
Realizar a VI Feira de Artesanato, Bordados e Rendas – RENDA-SE

Indicador Físico

Estimativa de Custo

Unidad
Medida

Quan
t

Valor Unitário
R$

Diária

05

1.690,00

8.450,00

Diária

05

1.338,00

6.690,00

Diária

05

1.000,00

5.000,00

Diária

05

932,00

4.660,00

Valor Total
R$

LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
2.1.2

2.1.2
TERMO DE
FOMENTO
2.1.2

2.1.2

Locação de GERADOR TIPO 1 instalação, operacionalização e retirada de gerador móvel, diesel com capacidade mínima de
280kva, trifásico, tensão 440/380/220/127 VAC, frequência 50 ou 60 HZ, regulador de velocidade eletrônico para controle de
frequência 0 a 100% de carga, com variação máxima de + ou – 0,5%. Disjuntor de proteção na proteção na base do gerador;
painel de controle digital microprocessador com indicação de grandezas elétricas e mecânicas em display com recursos de
trabalho em regime manual ou automático em contêiner super silenciado
Locação de GERADOR TIPO 2: instalação, operacionalização e retirada de gerador móvel, diesel com capacidade mínima
de 180 kva, trifásico, tensão 440/380/220/127 VAC, frequência 50 ou 60 HZ, regulador de velocidade eletrônico para controle
de frequência 0 a 100% de carga, com variação máxima de + ou – 0,5%. Disjuntor de proteção na proteção na base do
gerador; painel de controle digital microprocessador com indicação de grandezas elétricas e mecânicas em display com
recursos de trabalho em regime manual ou automático em contêiner super silenciado
Locação, montagem e desmontagem de SISTEMA DE SOM AMBIENTE para atender as atividades do Espaço Saber Fazer
e Auditório, além da sonorização da Feira, composto de: mesa controladora: mg 12 xu 12 canais mixer Mg 12 xu; 02 microfones
sem fio SLX 24 slx Beta 58; 02 Caixas de som 15/1000 watts; 02 Caixas de som Grave Sub woofer ativo Frahm Ps12 Swa
500w 12; Cabo 20 mts plug conector p10 macho mesa; Cabo 10 mts plug conector macho fêmea.
Locação de PAINEL EM LED P3 medindo 4m x 2m com suporte e equipamentos para ser instalado no espaço Saber Fazer
onde vão ocorre as ações de conhecimento.

SUBTOTAL 4

24.800,00

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
TERMO DE
FOMENTO

1.1.

TERMO DE
FOMENTO

1.1.

TERMO DE
FOMENTO

1.3.

TERMO DE
FOMENTO
TERMO DE
FOMENTO

1.3.1.
1.3.2.

Contratação de ARQUITETO: planta baixa com setorização dos espaços, planta de acessibilidade, planta de
implementação de estruturas, projeto 3D incluindo: projeto de cenografia, imagens de cada setor, dimensões do espaço e
vídeo tour virtual
Contratação de Serviços Artísticos Especializados em criação e gestão de projeto de CENOGRAFIA E SINALIZAÇÃO:
Compreende a criação e acompanhamento do projeto de cenografia e projeto de sinalização da Feira Renda-se, envolvendo
a plasticidade e harmonia de todos os espaços previstos para a feira, tanto dos estande como dos ambientes de exposição,
do espaço saber fazer e espaço do conhecimento.

Serviço

01

9.690,00

9.690,00

Serviço

01

34.487,00

34.487,00

Contratação de empresa especializada para elaborar a COMUNICAÇÃO VISUAL do evento, criação, composição e design
do material promocional.

Serviço

01

7.077,00

7.077,00

Contratação de ASSESSORIA DE IMPRENSA para acompanhar e promover o projeto em todos os seus aspectos e etapas,
elaborando releases, interagindo com a imprensa.
Contratação de Empresa especializada em MARKETING DIGITAL para impulsionar as mídias sociais do Renda-se,
explorar conteúdos audiovisuais (fotos, vídeos e animações); criação de artes e animações; Impulsionamento dos
conteúdos, orientar o vídeo institucional (mesclar informação com emoção), captação de parceiros/investidores.

Serviço

01

3.303,00

3.303,00

Mês

01

4.500,00

4.500,00

SUBTOTAL 6

59.057,00
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ORIGEM
RECURSOS

TERMO DE
FOMENTO
TERMO DE
FOMENTO

ETAPA
FASE

1.1.1.
1.1.1.

Descrição por tipo de despesa

Indicador Físico
Unidad
Medida

Realizar a VI Feira de Artesanato, Bordados e Rendas – RENDA-SE
SERVIÇOS DE APOIO
Contratação de Serviços Especiais para LIMPEZA E MANUTENÇÃO sendo: 10 (dez) profissionais de limpeza e
manutenção para os espaços do evento, por 07 diárias = 70 diárias
Serviços de SEGURANÇA E BRIGADA, que disponibilizará
05 (cinco) profissionais, seguranças em dois turnos - Período 10:00 as 22:00 h
02 (dois) profissionais, seguranças em um turno - Período 22:00 as 10:00 h, no total de R$ 5.950,00
03 (três) profissionais de brigada, no total de R$ 2.550,00
Todos uniformizados, treinados e capacitados para execução de segurança desarmada, nos 05 (cinco) dias de evento.

Quan
t

Diária

70

Serviço

01

Estimativa de Custo
Valor Unitário
R$

Valor Total
R$

115,00

8.050,00

8.500,00

8.500,00

SUBTOTAL 7

16.550,00

OUTROS SERVIÇOS

TERMO DE
FOMENTO

1.1.1.

Contratação de serviço de consultoria especializada com experiência no desenvolvimento territorial sustentável no
âmbito da produção associada, oferecendo oportunidades de conhecimento de novas técnicas, apoio à comercialização e
aperfeiçoamento da produção artesanal e design.

Serviço

01

5.000,00

5.000,00

1.1.1.
1.1.1.
1.1.1
1.1.1.
1.1.1.
1.1.1.

Mestre de Cerimônia para conduzir a cerimônia de abertura e apresentações no Espaço do Conhecimento
Cache Artísitico para atração cultural a ser apresentada na solenidade de abertura.
Cache Artísitico para atração cultural – Programação Cultural da Feira
ECAD (Apresentação musical voz e violão em ambiente de 250 m² - estimativa)
Apólice de Seguro para Feira
Passagens aéreas para os profissionais contratados
Trecho Campina Grande/Brasília/Campina Grande - Ronildo Cabral de Sousa – CPF 770.454.914-68
Trecho Natal/Brasília/Natal – Maria da Conceição de Araújo – CPF 512.549.724-04
Serviço de Buffet coquetel volante e empratados para a solenidade de abertura destinado a 500 convidados. Entradas Frias:
canapé de damasco, canapê tomate seco, canapé caprese, muçarela de búfala, tomate cereja e manjericão ao pesto.
Entradas Quentes: creme de aspargos com alho porró servido em mini tapioca crocante, volovant de palmito, brusqueta de
berinjela e croissant de maracujá. Salgados Folheados: banana com canela e açúcar e folheado de goiabada. Salgados
fritos: bombom de espinafre com gorgonzola, bombom de tomate seco e muçarela de búfala. Empratados: risoto de
cogumelo e risoto de tomate seco e rúcula. Bebidas: água mineral sem gás, suco de abacaxi com hortelã, refrigerantes.

Diária
Cachê
Cachê
Serviço
Serviço

05
01
03
01
01

300,00
9.000,00
2.000,00
3.704,00
1.720,00

unidade
unidade
unidade

01
01
300

3.200,00
2.500,00
29,33

1.500,00
9.000,00
6.000,00
3.704,00
1.720,00
0,00
3.200,00
2.500,00
8.800,00

SUBTOTAL 8

41.424,00

1.1.1

TOTAL

700.000,00
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26. DECLARAÇÃO
Na qualidade de representante legal do Convenente, declaramos, para fins de prova junto à Secretaria de Estado
do Turismo do Distrito Federal, para efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito ou mora ou situação
de inadimplência com o Tesouro do Distrito Federal ou qualquer órgão ou entidade da administração pública do
Distrito Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do
Distrito Federal, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento.

Brasília, 20 de setembro de 2019.
Renata Aparecida de Oliveira
Presidente do IECAP

27. Aprovação Pela Concedente
Aprovo o presente Plano de Trabalho. Brasília, ____/____/______

Concedente
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