ANEXO I
PLANO DE TRABALHO
Razão Social: Instituto de Desenvolvimento Humano, Empreendedorismo, Inovação e Assistência Social –
IDHEIAS
CNPJ: 04.976.243/0001-10
Endereço: CRS 502 Bloco B Loja 59
Cidade: Brasília
Bairro: Asa Sul
UF: DF
CEP: 70.330-520
Telefone (DDD): 61 99977-3320
Telefone (DDD):
E-mail da OSC: idheiasbrasilprojetos@gmail.com
Site da OSC: www.idheias.org.br
Representante Legal (Dirigente): Geraldo Marcelo Soares Sanches
Cargo do Representante Legal: Presidente
RG/Órgão Expedidor: 1452268 SSP/DF
CPF: 851.693.901-49
Endereço do Representante Legal: QNM QD 34 CJ F LT 29 Taguatinga CEP 72.145- 406 Brasília/DF
Telefone (DDD): 61 99977-3320
Telefone (DDD):
ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA
Responsável pelo acompanhamento da parceria: Juliana Moreno Fagundes
Função na parceria: Coordenadora da Execução
RG/Órgão Expedidor: 2715012 SSP/DF
CPF: 782.328.211-91
Telefone (DDD): 61 98169-4721
Telefone (DDD):
E-mail do Responsável: juliana.mmbf@gmail.com
1.1 DADOS DO PROJETO
Título do Projeto: BRASÍLIA ILUMINADA – CAPITAL DA ESPERANÇA
Valor do Projeto: R$ 9.603.939,38
Local de realização: Esplanada dos Ministérios, Praça do Buriti, Praça do Cruzeiro/Rainha da Paz e Trenó
Luz com itinerário nas RAs
Período de Execução:
Início: 17/12/2020
Término: 17/02/2021
Enquadramento:
Educacional ( )
Participativo ( X )
Auto Rendimento ( )
Valor total do projeto R$ (extenso): Nove milhões e seiscentos e três mil e novecentos e trinta e nove reais e
trinta e oito centavos.
Previsão de Atendimento: Estima-se público de 1.000.000 de pessoas durante os 30 dias de projeto.
O evento será aberto ao público em geral e terá como foco atrair a comunidade do DF e turistas.
Previsão de público direto: 1.000.000
Previsão de Beneficiários direto e indireto: estima-se a geração de mais de 5.000 postos de trabalho.
1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE (Experiências na área, parcerias anteriores)
Instituto IDHEIAS, é uma entidade de direito privado sem fins lucrativos, criada em 2001 com
certificação OSCIP e reconhecida como utilidade pública no Estado de Goiás em 08/10/2015.
Reconhecidamente, tem atuado em projetos e ações que promovam o desenvolvimento econômico, social,
turístico e o equilíbrio ambiental da sociedade. Isso são prerrogativas de atuação da instituição.

Neste sentido, o IDHEIAS tem colaborado com o desenvolvimento regional atuando há anos em
parceria com diversas entidades públicas e privadas para a consolidação das principais festas e eventos,
originais e seculares do Estado de Goiás e do Distrito Federal. Dentro da linha estratégica do Instituto o
desenvolvimento sustentável não é apenas uma meta, mais sim uma necessidade, por isso, propõe o
desenvolvimento territorial regional com foco no novo olhar para os verdadeiros valores da vida. Sua
credibilidade e os vários outros trabalhos já realizados dão ao IDHEIAS a capacidade técnica de interagir e
desenvolver junto aos parceiros os eventos propostos.
O IDHEIAS atualmente possui em seu quadro 30 associados, dentre os quais profissionais com
formação acadêmica, advogados, músicos, profissionais liberais e empresários. Dentro os principais objetivos
podemos destacar o apoio, à pesquisa, divulgação da cultura dos povos, de caráter técnico, educativo, cultural
e social.
Como algumas das principais finalidades da instituição (artigo 2º), além do foco em firmar contratos e
convênios com parceiros com foco em seus objetivos estratégicos, podemos destacar que o Instituto, visa
promover o desenvolvimento econômico, social e o combate à pobreza, por meio da execução de
programas/projetos voltados para a Tecnologia da Informação e Comunicação, Gestão da Inovação e
Empreendedorismo. Além disso, prevê a realização de eventos em formatos diversos, bem como desenvolver
e executar projetos voltados para promover vários segmentos econômicos e sociais.
Dentre os mais recentes projetos realizados pelo IDHEIAS, encontram-se:


CIRCUITO ARRAIA DO CERRADO 2018, mediante Termo de Fomento com a Agência Goiana de
Turismo – GOIÁS TURISMO, no valor de R$ 1.499.800,00 (Um milhão, quatrocentos e noventa e nove
mil e oitocentos reais, consoante o processo administrativo nº 201800027000309;



269º EDIÇÃO DA ROMARIA DE MUQUEM em 2017, mediante Termo de Fomento com a Agência
Goiana de Turismo – GOIÁS TURISMO, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), consoante
o processo administrativo nº 201700027000186;



5ª EDIÇÃO DO ARRAIÁ DO CERRRADO em 2016, mediante Termo de Fomento com a Agência
Goiana de Turismo – GOIÁS TURISMO, no valor de R$ 208.800,00 (duzentos e oito mil e oitocentos
reais), consoante o processo administrativo nº 201600027000515.
Dentre os seus dirigentes destaca-se o Presidente: GERALDO MARCELO SOARES SANCHES,

produtor e realizador de eventos, tais como:


Festa Agropecuária em Padre Bernardo-GO em 2016 e 2017;



Festa do Muquém (Romaria) em Niquelândia-GO de 2011 a 2017;



Arraiá do Cerrado em Goiânia-GO, em 2016;



Romaria de Guarinos – GO, de 2015 a 2017;



Festa de Maio em Iporá – GO, nos anos de 2007, 2008, 2013 e 2015;



Festival Adorai em Uruaçu, em 2014 e 2016;



Festa da Paz em São Desiderio – BA, anos de 2004, 2005, 2006 e 2008.

REALIZAÇÕES DE DESTAQUE EM 2018:


Festa Agropecuária na Cidade de Padre Bernardo-GO;



Circuito Arraiá do Cerrado em Goiânia-GO;



Circuito da Fé de Goiás;

REALIZAÇÕES DE DESTAQUE em 2018 no DF:


Termo de Fomento n°22/2018 - 20º Encontro das Américas, Europeu e Africano de Capoeira, celebrado
entre a OSC e a Secretaria Adjunta de Turismo do Distrito Federal, de 05 a 07 de julho de 2018;



Termo de Fomento n° 50/2018 Apoio à participação no I JOBIS – Jogos Brasileiros das Instituições de
Segurança Pública, celebrado entre a OSC e a Secretaria Adjunta de Turismo do Distrito Federal,
visando à promoção do destino Brasília e a captação de eventos no DF de 01 a 10 de novembro de 2018;



Termo de Fomento n° 54/2018 Brasília Trends - Design Fashion Week, celebrado entre a OSC e a
Secretaria Adjunta de Turismo do Distrito Federal, de 22 a 25 de novembro de 2018.

REALIZAÇÕES DE DESTAQUE EM 2019:


Termo de Colaboração n° 834/2019 Aparecida é Show 2019, quanto ao aniversário de Aparecida de
Goiânia / GO;



Termo de Fomento n° 32/2019 celebrado entre a OSC e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia
Criativa do Distrito Federal, quanto a realização do Ocupa! Festival de Artes Contemporâneas, referente
ao processo 00150-00004976/2019-47;



Termo de Fomento (MROSC) N.º 10/2019 celebrado entre a OSC e a Secretaria de Estado de Turismo
do Distrito Federal, quanto a realização da 2ª Edição Brasília Trends Fashion Week, referente ao
processo 04009-00001017/2019-37.

REALIZAÇÃO DE DESTAQUE EM 2020:


Termo de Fomento (MROSC) N.º 06/2020 celebrado entre a OSC e a Secretaria de Estado de Cultura
e Economia Criativa do Distrito Federal, quanto a realização da 1º FESTIVAL ONLINE NO SEU
QUADRADO, referente ao processo 00150-00002010/2020-17.



Termo de Fomento (MROSC) N.º 01/2020 celebrado entre a OSC e a Secretaria de Estado de Turismo
do Distrito Federal, quanto a realização da 32° Edição do Congresso Nacional – Abrasel de 2020 –
Edição Digital, referente ao processo 04009-00000852/2020-93.



Termo de Fomento (MROSC) N.º 38/2020 celebrado entre a OSC e a Secretaria de Estado de Cultura
e Economia Criativa do Distrito Federal, quanto a realização do DA PORTA PRA FORA, referente ao
processo 00150.00003756/2020-30.

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO
Apoio à realização ao BRASÍLIA ILUMINADA – CAPITAL DA ESPERANÇA, na Esplanada dos
Ministérios, Praça do Buriti, Praça do Cruzeiro/Rainha da Paz e Trenó Luz com itinerário nas RAs, no período
de 18 de dezembro de 2020 a 17 de janeiro de 2021.

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO
BRASÍLIA ILUMINADA – CAPITAL DA ESPERANÇA é um projeto de esperança em um ano
que está sendo superado com perseverança, união e solidariedade. O conceito do nome BRASÍLIA
ILUMINADA foi criado com a finalidade de destacarmos a Luz que Brasília representa como centro político
do país, tocando os 5.570 municípios brasileiros, e a esperança que essa Luz deve levar, não só para nossa
cidade, mas para a nação. Para representar o termo ILUMINADA, utilizaremos alguns elementos que são
símbolo do Natal, momento este que é carregado de emoção, esperança, fé e renovação.
E o motivo pelo qual grafamos BRASÍLIA no nome do projeto se dá pelo fato da nossa capital
completar seus 60 anos em 2020. Para os brasilienses, esse é um marco histórico da obra inovadora dos
modernistas Lucio Costa e Oscar Niemeyer, capitaneada pelo desenvolvimentista Juscelino Kubitschek. Por
isso valorizamos ao longo desse projeto, elementos que caracterizam Brasília, tais como sua arquitetura e o
bioma em que está inserido (Cerrado).
O BRASÍLIA ILUMINADA – CAPITAL DA ESPERANÇA, acontecerá na Esplanada dos
Ministérios, Praça do Buriti, Praça do Cruzeiro/Rainha da Paz e Trenó Luz com itinerário nas RAs, no período
de 18 de dezembro de 2020 a 17 de janeiro de 2021.
O projeto compreende 10 eixos, que são:
1. Árvore Sonho e Realidade, um especial composto por 50 árvores de LED cenográficas e tem como
destaque a Árvore Monumental. Esta será montada em estrutura de alumínio totalizando 32m de altura e 20m
de diâmetro em sua base, totalmente revestida em tecido sanet plotado com os monumentos de Brasília, também
possui uma eletrônica em cluster de LED, capaz de projetar imagens de baixa resolução, bem como frases e
efeitos luminosos;
2. Árvores Decorativas, complementando o quadrante da Árvore Sonho e Realidade, composto por
árvores de led cenográficas e tendo a árvore em como destaque.
3. Espaço Luz, aqui a atração principal fica a cargo de Velas gigantes, levando luz a todo o mundo.
Serão 06 velas de 10m de altura montadas em um raio de 30m do centro, ao centro teremos a Vela de destaque
com 18m de altura, nela teremos um painel de Led de alta resolução com 3 m de altura que ficará a 15m do
chão o mesmo será utilizado para veiculação de imagens. No corpo da vela criamos uma releitura de dois dos
principais vitrais de Brasília: A Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida (mais conhecida como
Catedral de Brasília) e do Santuário Dom Bosco;
4. Quadrante dos Presentes, queremos aqui presentear Brasília com um projeto inédito na nossa cidade.
Neste espaço as caixas de presente chamam a atenção não somente por suas dimensões, na qual a maior delas
se destaca ao centro com 1.000m³, mas também por reproduzirmos no interior da caixa central a experiência
do Natal no hemisfério boreal, com efeitos especiais de luzes, fumaça e neve. Na arte impressa do revestimento
das caixas de presente destacamos as flores dos ipês, uma forte marca da flora de Brasília;
5. Bolas Decorativas um enorme destaque aos adereços natalinos, em escala ampliada, interligados por
túneis iluminados que juntos criam um caminho repleto de luz, levando o público a experimentar um sentimento
de imersão no espírito do natal. As bolas terão tamanhos variados de até 5,00m de diâmetro e os túneis terão
3,00m de diâmetro;

6. Túneis Flor do Cerrado / Pórticos de Entrada são 2 estruturas de alumínio, instalados nos acessos: 1
na Esplanada e 1 na Praça do Buriti, compostos por estruturas autoportantes em formato de túnel com 30m de
largura, 12m de altura e 16m de profundidade, cobertos por trepadeiras coloridas cenográficas, iluminadas com
tecnologia LED. Nas testeiras teremos ainda um painel de LED circular com 4m de diâmetro, para reprodução
de vídeos promocionais de Brasília e conteúdo do projeto;
7. Praça do Buriti, será iluminada com elementos que destaquem a Praça que foi projetada por Nauro
Esteves em conformidade com o Plano Piloto de Lúcio Costa, foi inaugurada em 25 de agosto de 1969,
juntamente com o Palácio do Buriti, recebendo o nome de Praça da Municipalidade. A praça possui mais de 47
mil metros quadrados, dois espelhos d’água, doze bancos de concreto e 14 mil metros quadrados de jardins.
Além disso, possui um bosque com mais de 100 mangueiras se estendendo até o Memorial dos Povos Indígenas.
A praça recebeu o nome atual em homenagem à única palmeira da espécie buriti plantada em toda praça, por
iniciativa do presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital - Novacap, Israel Pinheiro, inspirado no
poema “Um buriti perdido”, do escritor Afonso Arinos. A árvore se tornou um dos símbolos da cidade e foi
tombada como patrimônio histórico do Distrito Federal em 30 de maio de 1985;
8. Céu de Brasília, que é o mais novo Point de Brasília, o quadrante entre a praça do Cruzeiro e a
Catedral Rainha da Paz, que se tornará a área teatral do projeto, tendo como cenário o Céu de Brasília, cantado,
lembrado e homenageado em poesias, rimas e prosas, desde artistas locais até os grandes nomes nacionais que
por aqui passaram. E na poesia de cada um, a Capital Federal é única, de beleza infinita, desafiadora, épica e
ao mesmo tempo, íntima e tão pessoal e que enche de orgulho quem mora aqui e encanta os que a visitam. “O
céu é o mar de Brasília”, a afirmação de Lúcio Costa ao referir-se a um ícone da cidade desenhada por ele e
que de acordo com estudiosos, a amplitude da paisagem, tão admirada é decorrente da ausência de relevos
acidentados, uma vez que a capital federal está localizada no planalto central do país. Nesse espaço teremos
áreas de visualização presencial com capacidade delimitada de acordo com as autoridades do Distrito Federal,
com lounges para as pessoas respeitando a quantidade permitida por metro quadrado, e seguindo o
distanciamento dentro das normas de segurança. Vamos oferecer apresentações culturais a depender da
logística;
9. “LUZ DO MUNDO “, espaço onde iremos desenvolver um presépio virtual com tecnologia de led,
somados a elementos cenográficos reais. Será um presépio totalmente interativo, e que será muito impactante
vivenciar, ver e ouvir um conteúdo que remete ao nascimento do Deus menino, chegada dos pastores, reis
magos e outros elementos. Para a luz infinita da estrela guia que indicou a posição do nascimento, ação essa
que será realizada através de um super facho de iluminação direcionada para o céu, que servirá para indicar
para a nossa comunidade a seguir essa luz, onde encontrão o presépio real/virtual, assim como sua narrativa
histórica. O presépio terá um destaque especial próximo à Catedral Rainha da Paz;
10. Trenó Luz, impossível às crianças encontrarem o Papai Noel sem abraçá-lo ou ficar pertinho do
Bom Velhinho para contar as aspirações de presente ou apenas receber as boas vibrações que este personagem
natalino desperta. E é mesmo por causa da pandemia da covid-19, que restringe esta aproximação, que Papai
Noel olhará pelo Distrito Federal distante, assim como para a celebração da chegada de 2021 trará uma nova
luz, essa figura tão emblemática estará em um Trio Elétrico de grande porte: Cavalo Volvo FH 380 6x2, Carreta
Randon 2006 com 03 eixos, com duas pontes / avances laterais , Altura 4,50m, Largura 3,20m, Comprimento
23m, 01 Camarim Com Ar Condicionado e 01 Banheiro. Totalmente transformado em no maior trenó do
mundo. O Trenó terá uma temática de 18 a 25/12/2020, outra de 26/12/2020 a 05/01/2021 e finalizando uma
temática de 06 a 17/01/2021.

O trenó percorrerá todas as 33 Regiões Administrativas:
Águas Claras (RA XX)
Arniqueira (RA XXXIII)
Brazlândia (RA IV)
Candangolândia (RA XIX)
Ceilândia (RA IX)
Cruzeiro (RA XI)
Fercal (RA XXXI)
Gama (RA II)
Guará (RA X)
Itapoã (RA XXVIII)
Jardim Botânico (RA XXVII)
Lago Norte (RA XVIII)
Lago Sul (RA XVI)
Núcleo Bandeirante (RA VIII)
Paranoá (RA VII)
Park Way (RA XXIV)
Planaltina (RA VI)
Plano Piloto (RA I)
Recanto das Emas (XV)
Riacho Fundo (RA XVII)
Riacho Fundo II (RA XXI)
Samambaia (RA XII)
Santa Maria (RA XIII)
São Sebastião (RA XIV)
SCIA/Estrutural (RA XXV)
SIA (RA XXIX)

Sobradinho (RA V)
Sobradinho II (RA XXVI)
Sol Nascente e Pôr do Sol (RA XXXII)
Sudoeste/Octogonal (RA XXII)
Taguatinga (RA III)
Varjão (RA XXIII)
Vicente Pires (RA XXX)
Importante frisar que o projeto é idealizado, gerido, criado e produzido com mão de obra 100% do
Distrito Federal e RIDE valorizando nossos profissionais. Impactando diretamente a economia e gerando mais
de 1000 postos de trabalho de forma direta. É um efeito cascata de aumento da produção nos fornecedores de
produtos e serviços locais. Compreende a execução o aterramento das estruturas, instalações hidráulicas,
distribuição elétrica, gerador, locação de containers, fechamento cego, revitalização de gramado, bloquete para
caminhos entre os elementos e as calçadas existentes, segurança, carregadores, montadores, brigadistas,
limpeza, UTE, comunicação, recursos humanos, Ecad e todo um conjunto de outros itens necessários à plena
execução que englobam a realização do projeto. Além do desenvolvimento de serviços de alto valor agregado,
entre eles design, logística, comunicação, criação, técnica, infraestrutura e marketing, para citar alguns. Assim
como engenheiros, produtores, light designers, programadores de conteúdo, sound designers, marceneiros,
serralheiros, cenógrafos, eletricistas, artistas, englobando a cadeia produtiva do Distrito Federal.
Esse projeto prevê sua execução na Esplanada dos Ministérios que compreende uma área total
de 286.241m² sendo o maior cartão postal de Brasília, dos quais ocuparemos mais de 50%, além da Praça
do Buriti localizada na Zona Cívico-Administrativa de Brasília, entre as vias N1 e S1, no Eixo
Monumental, que abriga ao seu redor as sedes dos poderes do Distrito Federal com 84.832m² e que em
grande parte também será contemplada pelo projeto e a Praça do Cruzeiro/Rainha da Paz que
compreende 41.536m² onde estarão dois dos principais eixos do projeto que é o Céu de Brasília e o Luz
do Mundo. Totalizando 415.770 m² de área implantada com os eixos do projeto, feito nunca visto na
história da capital do Brasil.
A realização do projeto será impactante para o cidadão local e para o turista. Muitos setores serão
movimentados e um significativo número de visitantes será atraído — e esse movimento gera renda. O turismo
é um setor que tem importante participação no processo de desenvolvimento econômico e social global. Sua
complexa cadeia produtiva impacta 52 setores da economia, de acordo com a Organização Mundial do Turismo.
O Distrito Federal possui enorme potencial para fortalecer o turismo como um importante pilar de
movimentação da economia, além do que é muito bem avaliado em sua diversidade. A repercussão econômica
tem a ver com a movimentação de dinheiro gerado e diretamente com o aumento do turismo, maiores vendas
no comércio, arrecadação de impostos, entre outros. O Distrito Federal se sobressai frente às chamadas
tendências e o turismo é um importante elemento propulsor da economia de Brasília.
A expectativa é positiva. É nesse espaço que Brasília será mostrada em todo seu potencial turístico
para o público. Vamos apresentar a Brasília com um novo olhar, seja pela contemplação e engajamento, assim
como pelo impacto econômico.

É notório o conhecimento de que Brasília tem diversidade étnica, atributos culturais e inegável
criatividade; variedade de locações, clima favorável, ambiente pacífico, livre de catástrofes naturais e de ações
terroristas. Essa é uma combinação promissora para o Turismo, que assume um papel de destaque como
ferramenta de desenvolvimento da cadeia produtiva local. O setor pode ser responsável por resultados positivos
para o futuro e o presente de uma comunidade, gerando empregos e oportunidades, renda e divisas além de
impulsionar o turismo e o empreendedorismo.
2.3 CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA
Em 28 de fevereiro de 2020, o governo do Distrito Federal decretou medidas de isolamento social para
conter a disseminação do novo coronavírus, Brasília reviveu, por algumas semanas, um pouco do vazio
monumental que caracterizou os primeiros anos após a sua inauguração.
O ano de 2020, o ano no qual Brasília comemora 60 anos, um marco histórico da obra inovadora dos
modernistas Lucio Costa e Oscar Niemeyer, capitaneada pelo desenvolvimentista Juscelino Kubitschek.
Brasília significou uma reviravolta na vida de um povo que passara mais de 400 anos “arranhando ao longo do
mar”, feito caranguejo, conforme a expressão cunhada em 1630 pelo frei baiano Vicente do Salvador no seu
História do Brasil.
Atingimos em 21 de abril de 1960 a monumentalidade, “pela leveza e simplicidade, e pela harmonia e
clareza das articulações entre as partes e o todo”. A enciclopédia ressalta igualmente o “caráter aéreo” tanto
dos edifícios quanto do Plano Piloto: é “como se tudo estivesse suavemente pousado no solo”.
O cruzamento dos eixos, sendo o monumental reto e o rodoviário, arqueado, levou de fato muita gente
a associar o desenho de Lucio Costa ao de um avião, mas essa não foi a intenção dele. O traçado, escreveu o
urbanista em seu relatório ao júri do concurso, que tinha Niemeyer como um dos jurados, “nasceu do gesto
primário de quem assinala um lugar ou dele toma posse: dois eixos cruzando-se em ângulo reto, ou seja, o
próprio sinal da cruz”.
“Dia ‘histórico’ para mim foi aquele em que Lucio me apareceu, discreto como sempre, botando em
minha mesa uma folha de papel rabiscada às pressas, com palavras e um esboço de desenho que aparentemente
pouco significavam. Peguei a folha e tive entre os dedos nada menos do que a cidade de Brasília, inexistente
e completa, como um germe contém e resume a vida de um homem, uma árvore, uma civilização. A primeira
noção de uma cidade diferente de todas as outras até então imaginadas mostrava-se ali, nos traços
rudimentares de uma cruz (ou um avião) plantada na terra ou alçando voo. O plano-piloto de Lucio dizia bem
pouco para um leigo habituado a ver cidades em funcionamento e não no papel, um papel nada luxuoso como
o dos grandes escritórios de arquitetura. Falei em rabisco e pulsava. Sem entender, eu sentia a vibração das
formas implícitas naquela folha de papel que mudava a história do Governo do Brasil e, em certa escala, a
vida dos brasileiros. Comovi-me. Lucio também devia estar comovido por ter achado a solução quase mágica
para o problema de conceber uma Capital de País em termos absolutamente originais”. (Carlos Drummond
de Andrade, em crônica publicada no Jornal do Brasil no dia 3 de março de 1982).
O deslumbramento do mundo perante a obra, perdura até hoje, é mais do que hora de aproveitarmos o
que de melhor oferecemos, Brasília pulsa cultura, criatividade, diversidade. Uma cidade cosmopolita que
recebe de braços abertos o mundo. É tempo de florescer, de renascer.
É nesse momento que precisamos aproveitar o relevo plano e as áreas arborizadas para criar boas rotas,
um grande passeio de contemplação é o que apresentamos.

Uma experiência na Esplanada dos Ministérios, Praça do Buriti, Praça do Cruzeiro/Rainha da Paz e
Trenó Luz com itinerário nas RAs
É urgente que possamos aproveitar esses espaços ao ar livre nesse momento ao qual vivemos e nada
mais expressivo do que esses espaços em Brasília, de forma a favorecer acesso democrático a população.
A expectativa é positiva. É nesse espaço que Brasília será mostrada em todo seu potencial turístico
para o mundo, por meio principalmente de um plano de comunicação/divulgação.
Parece simples e óbvia a relação entre a motivação dos turistas para visitar um local e os estímulos
provocados, e experimentar e vivenciar é surpreendente e nossa proposta é exatamente essa. É uma realidade
desenvolvida de maneira estratégica, bem-sucedida e mensurada em vários outros destinos no mundo.
É notório o conhecimento de que Brasília tem diversidade étnica, atributos culturais e inegável
criatividade; variedade de locações, clima favorável, ambiente pacífico, livre de catástrofes naturais e de ações
terroristas. Essa é uma combinação promissora para a economia do Distrito Federal, que pode assumir um papel
de destaque como ferramenta de desenvolvimento da cadeia produtiva local. O setor pode ser responsável por
resultados positivos para o futuro e o presente de uma comunidade, gerando empregos e oportunidades, renda
e divisas além de impulsionar outros setores intimamente ligados ao consumo e o empreendedorismo.
O acesso é totalmente democrático e acessível, em respeito ao público do Distrito Federal
prioritariamente, desenhamos o projeto de maneira mais ampla, como melhorar o ambiente e a qualidade de
vida dos cidadãos. Junto da programação um momento de oportunizar conhecer Brasília.
Destaque a participação do Governo do Distrito Federal, no qual asseguramos uma oportunidade de se
divulgar e promover como não apenas negócios, mas culturalmente e capaz tecnicamente visando potencializar
a imagem de Brasília, aproveitando, principalmente, esse momento de pandemia.
Acreditamos que exista uma demanda constante para Brasília por ser esta a capital do país. O interesse
é diverso: economia, lazer, gastronomia, cultura, arquitetura, entre outros. Nessa intenção de fortalecer a
promoção do Destino Brasília.
Tal realização é uma oportunidade ímpar de nos depararmos com conteúdo e tecnologias
relevantes e o mais atualizado possível. Além de ampliar a cultura local e possibilitar que o público
participante venha a conhecer Brasília sob um novo ângulo. Essa estratégia de união beneficia a todos,
tanto empresários e a população, quanto o próprio governo, de forma integrada, funciona para salvar
empregos, manter negócios e preservar conquistas, além de nos preparar para a retomada póspandemia.
É nesse momento que ocorre a oportunidade de apresentar inovações, tendências, criatividade,
tecnologia e melhorias em diversas frentes com um mesmo objetivo. É uma busca incansável de novos
conhecimentos e de boas práticas.
Como aglomerações se tornaram sinônimo de risco e o distanciamento social se mostrou uma obrigação,
o mercado de eventos, sejam eles gastronômicos, culturais, esportivos, ou profissionais, foi um dos primeiros
impactados pela situação, encarando adiamentos, cancelamentos e redução brusca da demanda. Por isso, diante
deste cenário de isolamento social e poucas possibilidades de conquistar novos negócios, esse projeto é uma
alternativa importante para retomar a movimentação de diversos setores.

Reforçamos que nosso projeto não haverá cobrança de ingresso, damos garantia
de acesso universal, igualitário e gratuito. Entendemos que é necessário dar acesso a toda programação
de forma abrangente, e assim também criar mais empregos e renda e incrementar as cadeias produtivas
envolvidas. Tornamos dessa forma a produção do Distrito Federal mais competitiva no cenário nacional,
e fortalecemos o conceito de que a inovação é a chave da competição.
PROTOCOLO COVID
- Obrigatoriamente público/colaboradores farão uso de máscaras;
- Disponibilizaremos álcool gel 70%, para uso de todos os colaboradores;
- Iremos dispor de máscaras personalizadas, disponíveis para os colaboradores;
- Monitoramento ativo das pessoas circulando, informando ao público/colaboradores que se eles tiverem
qualquer sintoma respiratório ou não se sintam bem, não devem participar do evento e devem se retirar
imediatamente;
- Campanhas on line prévias e de engajamento quanto a formas de cumprimentar sem o toque;
- Incentivo à lavagem frequente das mãos nos banheiros ou uso de álcool de álcool-gel 70% por todos;
- Incentivo que público/colaboradores adotem a etiqueta respiratória, cobrindo o rosto com o cotovelo
ou com um lenço de papel ao tossir ou espirrar;
- Lixeiras espalhadas em pontos estratégicos no espaço do projeto para o público/colaboradores;
- Banheiros higienizados a cada 2 horas com registro contendo nome, CPF, RG e telefone do
colaborador;
- Organização das atividades a serem oferecidas de forma que as pessoas mantenham distância;
- Disponibilizaremos para equipe de produção, apoio, serviços, imprensa, associações parceiras,
governo: Squeezes promocionais com a identidade visual do projeto com foco em ações de engajamento, quanto
ao não uso de copos plásticos no projeto minimizando os impactos ambientais e as medidas sanitárias.
- Agiremos com transparência e agradeceremos aos participantes pela cooperação com as medidas
adotadas.
O Distrito Federal se sobressai frente às chamadas tendências e ainda mais na era da comunicação
globalizada e conexão imediatista, e diante de todos os nossos levantamentos, pesquisas e estudos,
reconhecemos nossa identidade brasiliense e cerratense, e corroboramos pontualmente com o tema.
De tal forma que concluímos com os dados apresentados são de extrema relevância a realização da
BRASÍLIA ILUMINADA – CAPITAL DA ESPERANÇA.

Resta-se clara a importância da parceria entre o BRASÍLIA ILUMINADA – CAPITAL DA
ESPERANÇA e a Secretaria de Estado do Turismo do Distrito Federal, com a formalização do Termo de
Fomento a ser firmado pretende-se garantir a melhoria na contratação dos serviços necessários para a sua plena
execução, assim como a participação da Secretaria de Estado do Turismo do Distrito Federal que poderá
aproveitar e divulgar o destino Brasília, assim como os segmentos e nichos aos quais o DF se destaca.

2.4 ORIGEM DO ORÇAMENTO PARA A DESPESA
Recursos provenientes de Emenda Parlamentar do Deputado José Gomes no valor de R$ 9.604.636,00
2.5 OBJETIVOS
OBJETIVO GERAL:
Realização da BRASÍLIA ILUMINADA – CAPITAL DA ESPERANÇA, de 18 de Dezembro de
2020 e a 17 de Janeiro de 2021.
OJETIVOS ESPECÍFICOS:








Gerar empregos diretos e indiretos;
Oferecer ao público visitante uma programação diversificada e inovadora;
Promover a comercialização do destino Brasília, ressaltando o potencial existente;
Realizar pesquisa de satisfação com público durante a realização do evento;
Promover a realização de shows teatrais de diversas linguagens, promovendo interação e mostra
pública da produção musical do DF;
Divulgar novos talentos e a produção musical de Brasília;
Fortalecer o turismo e economia criativa de Brasília.

2.6 METAS
2.6.1 METAS QUANTITATIVAS
2.6.2 METAS QUALITATIVAS
Meta 1 – (Pré-produção) Planejamento e execução das atividades de pré – produção
Etapa 1 – Planejamento e Execução
*Serviços Administrativos / Financeiros / Executivos
*Plano de Comunicação
* Montagem
Meta 2 – (Produção) Contratação
Etapa 1 – Serviço de Contratação e execução das atividades
* Execução
Meta 3 – (Pós-Produção) Monitoramento, Pesquisa e Relatório Final

Etapa 1 – Levantamento de notas fiscais, contratos, fotos, registros visuais, valoração, clippagem para
elaboração de relatório final de prestação de contas e monitoramento.
2.7 INDICADORES DE MONITORAMENTO
METAS
META 1 –
(Pré-produção)
Planejamento e
execução das
atividades de pré
– produção
META 2 (Produção)
Contratação e
execução das
atividades
META 3 –
(Pós-Produção)
Monitoramento,
Pesquisa e
Relatório Final

INDICADORES DE
MONITORAMENTO
- Planejamento das atividades;
- Divulgação das atividades da
programação na imprensa;
- Aplicação da arte no material
site, mídias sociais);
- Monitoramento das atividades;
- Montagem

MEIOS DE VERIFICAÇÃO
- Mídias;
- Fotos.

- Número de público visitante;

- Registros fotográficos;
- Legados Sociais;
- Visibilidade na mídia por meio de clipping;
- Programação oficial do espaço divulgada em
materiais promocionais do evento e mídias
sociais.

- Prestação de contas

- Confecção de relatórios;
- Levantamento de valoração de mídia,
clipagem;
Prestação de contas final.

2.8 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS
METAS A ELES ATRELADAS
BRASÍLIA ILUMINADA – CAPITAL DA ESPERANÇA, de 18 de Dezembro de 2020 e a 17 de
Janeiro de 2021.
Vamos fortalecer o público com experiências inovadoras. Estimamos um público de 1.000.000 de
pessoas durante os 30 dias do projeto.
Nosso projeto está alinhado à pontos de entrega social e pública, tais como:
 Acesso
O projeto está planejado de modo a facilitar o amplo acesso do público.
 Acessibilidade
O projeto entende como primordial a participação de pessoas com necessidades especiais seja ela motora ou
comunicacional além de idosos, e crianças. O evento está adaptado para receber esses visitantes com: Banheiros
adaptados e Equipe orientada. No Espaço Céu de Brasília temos também atrações especiais, tais como: formado
por mulheres, formada por pessoas com deficiência visual. A inclusão é uma das bases do projeto, é a nossa
bandeira em todas as frentes.
 Democratização
No intuito de promover a fruição de bens, produtos e serviços a camadas da população excluídas do exercício
de seus direitos, o BRASÍLIA ILUMINADA, realizará processo seletivo artistas/bandas locais, autorais e
independentes de Brasília para composição da programação cultural. O processo seletivo será por meio de
Coordenação Cultural especializada. As bandas/artistas serão selecionadas com critérios que vão de acordo
com a linha de estilo do dia que se encaixam na composição da programação.

 Artesanato
O artesanato como produto associado, tem espaço de destaque no projeto. O cerrado é o protagonista do
artesanato produzido na região. Usa-se muito flores secas e sementes para a produção de diversos produtos. A
Secretaria de Estado de Turismo, por meio da Coordenação de Promoção do Artesanato, tornará público
Processo Seletivo para artesãos, grupos e organizações sem fins lucrativos do setor artesanal e produtores
associados ao Turismo, interessados em participar da exposição e comercialização de produtos artesanais em
12 espaços cedidos em containers no projeto. Período de ocupação: 18 de dezembro de 2020 a 17 de janeiro de
2021, em horários a definir.
 Visibilidade
O elemento chave para o sucesso do projeto é a campanha de divulgação. Projeto com comunicação 100%
digital e fortalecimento de mídia espontânea, gerando repercussão positiva à imagem do projeto e
consequentemente associada aos seus parceiros, patrocinadores e apoiadores.
 Empreendedorismo Feminino
Existe dentro do projeto uma preocupação muito grande com a igualdade, somos todos iguais, somos todos
brasilienses e com muito orgulho. É possível perceber a evolução nesse sentido quando prevemos um público
50% masculino, 50% feminino. E essa conquista vem do trabalho realizado para desmistificar o estereótipo das
mulheres na produção e em diversas frentes do projeto.
 Sustentabilidade
Na questão da sustentabilidade e legado social pretendemos dar passos largos. Na parte ambiental,
trabalharemos junto aos fornecedores com a política de redução de isopor e material descartável/plástico. E
introduzimos também o uso de squeeze. A ideia é criar uma jornada rumo ao lixo zero, com uma destinação
100% correta de todo o lixo gerado pelo evento.
Para realizar um projeto dessa magnitude, entende-se que é necessário trabalhar para diminuir e minimizar
qualquer impacto que sua execução possa trazer ao meio ambiente, pensando nisso o projeto visa ser inspirador
traduzindo o tema para a sustentabilidade como BRASÍLIA ILUMINADA - inclusão, diversidade e consciência
a cada nascer do sol!
É possível que o advento do Natal, um momento de reencontros que despertam nossas melhores memórias
afetivas, seja capaz de inspirar atitudes de cuidado com pessoas e com a cidade?
O BRASÍLIA ILUMINADA entende que sim, e faz uma entrega para a nossa Cidade! Uma entrega com
atitudes que falam de respeito, de inclusão, de reponsabilidade socioambiental, de solidariedade, de
reconhecimento e valorização da nossa cultura, da nossa economia e da nossa força e capacidade de
transformação!
Buscamos nossa inspiração na Agenda 2030 dos 17 ODS – que trata de um pacto pela transformação de
realidades por um mundo melhor! Esse é o desejo mais motivador capaz de unir pessoas!
E, ainda: seremos o 1º Natal da Capital que estará adequado ao Certificado ISO 20.121 - Sistema de
Gestão para a Sustentabilidade de Eventos!!!
Será elaborado um Plano de Sustentabilidade e Legados Sociais do Brasília Iluminada estruturado em 5
eixos de trabalho e 28 atividades, conforme detalhamento a seguir:
Eixo 1: Inclusão produtiva, acessibilidade e atendimento humanizado.
1. Composição das equipes de trabalho valorizando jovens de comunidades de menor renda, questões
raciais, pessoas com deficiência e equidade de gênero.
2. Inclusão produtiva e qualificação profissional de alunos(as) de cursos de turismo e eventos da cidade
para atuarem como monitores de atendimento ao público.
3. Atendimento humanizado com oferta de capacitação a todos os colaboradores de limpeza,
atendimento, seguranças e brigadistas, que representam importantes pontos de contato com o público
visitante.
4. Atendimento aos protocolos sanitários relativos à pandemia do Covid 19, com cuidados voltados para
as equipes de colaboradores e público em geral.

5. Acessibilidade.
6. Intérprete de libras para a programação teatral.
7. Programação teatral incluindo pessoas com deficiência auditiva, apenas mulheres, entre outros.
Eixo 2: Responsabilidade socioambiental e impacto na cadeia produtiva local
8. Medidas de redução de geração de resíduos sólidos, em especial resíduo plástico.
9. Gerenciamento seletivo de resíduos sólidos, conforme Lei nº 5.610 que dispõe sobre a
responsabilidade dos grandes geradores de resíduos sólidos.
10. Contratação de uma cooperativa de catadores materiais recicláveis para coleta e triagem dos resíduos
recicláveis, com geração de relatório dos quantitativos de resíduos e receita gerada.
11. Medidas de redução das emissões CO2.
12. Medidas de redução de ruídos.
13. Medidas de saúde e segurança no trabalho.
14. Práticas de parceria e combate ao monopólio.
15. Medidas de contenção de contaminação de solo.
16. Consumo consciente de materiais de cenografia e infraestrutura.
17. Uso de soluções eficientes para o consumo de energia elétrica.
18. Capacitação de toda a mão de obra sobre as boas práticas.
19. Medidas de compartilhamento de responsabilidade com fornecedores para o implementação das boas
práticas.
20. Realização do evento em local acessível de fácil acesso para todas as classes sociais.
Eixo 3: Fortalecimento da economia e cultura local
21. 100% da mão-de obra contratada será local.
22. Priorização de contratação de MEI e MPE (micro e pequenas empresas).
23. Valorização e acesso ao mercado do artesanato de Brasília, com espaço de comercialização.
Eixo 4: Conexões solidárias e legados sociais
24. Engajamento dos colaboradores e público visitante para doação de resíduos eletroeletrônicos para
destino correto em parceria com a ONG Programando o Futuro.
25. Programação educativa exclusiva para crianças de menor renda atendidas por instituições sociais do
DF.
26.
Campanha de engajamento público e fornecedores para seleção de frases, desenhos, imagens,
fotos que serão veiculadas nos elementos cenográficos do evento, proporcionado impactar as pessoas com
mensagens positivas em todos os pontos de contato com o público.
Eixo 5: Educação para a Sustentabilidade
27.Conteúdos educativos disponibilizados nas redes sociais do evento.

28. Elaboração e divulgação do Relatório de Sustentabilidade e Legados Sociais

Haverá um monitoramento da implementação de todas as ações previstas no escopo deste Plano, com
geração de evidências para a devida comprovação, sendo os resultados gerados divulgados no Relatório
de Sustentabilidade e Legados Sociais do Brasília Iluminada.

2.9 AÇÃO SOCIAL
Quantidade de crianças: 240 vinculadas às instituições sociais do DF.
Programação
1. Circuito, em ônibus, no eixo Esplanada/Rainha da Paz, área onde o projeto está implantado.
2. Parada na Catedral Rainha da Paz, no espaço Luz do Mundo - Presépio do Natal, aonde acontecerão as
seguintes atividades educativas
- Oficina de desenho de animais do Cerrado, em tenda com cobertura, mesas e cadeiras, aberta nas laterais.
- Plantio mudas.
- Entrega de Lanche, em kits individuais.
- Entrega de Copos Eco.
Logística
- Serão 6 turmas, uma em cada período, com 40 crianças cada, nos dias 21, 22 e 23 dezembro. Turmas da
manhã das 8h30 às 11h30 e da tarde das 14h30 às 17h30.
2.10 AÇÕES CULTURAIS/TEATRAIS
CÉU DE BRASILIA – APRESENTAÇÕES*
DATA
18/12/2020
DATA
19/12/2020

DATA
20/12/2020

DATA
24/12/2020
DATA
25/12/2020

HORÁRIO
17h30
18h30

GRUPO
Orquestra Filarmônica de Brasília
Orquestra e Coral

INTEG.
20
10

HORÁRIO
17h30

GRUPO
Quarteto de trompas
Orquestra de Saxofones de Brasília Maestra Eidi Lima

INTEG.
4

GRUPO
Duo de Clarinetas
Cordas do Gama
Léo Benon e regional

INTEG.
2
4
5

GRUPO
Concerto Natalino - Coral Tuttis Choir
e piano

INTEG.

GRUPO
Concerto Natalino - Banda Sinfônica
Concerto Natalino - Coral Brodway
Show

INTEG.
15

18h30
HORÁRIO
17h00
18h00
19h00
HORÁRIO
17h30
HORÁRIO
17h30
18h30

12

15

11

DATA
26/12/2020
DATA
27/12/2020
DATA
31/12/2020

DATA
01/01/2021
DATA
02/01/2021
DATA
03/01/2021
DATA
06/01/2021

DATA
07/01/2021

DATA
08/01/2021

DATA
09/01/2021
DATA
10/01/2021

HORÁRIO
17h30
18h30

GRUPO
Armazém do Groove e convidados
Ópera ao cair da tarde

INTEG.
5
5

HORÁRIO
17h30
18h30

GRUPO
Barroco. Trio Affectus
Trio Bravíssimo

INTEG.
3
3
INTEG.

19h00

GRUPO
Orquestra de Cavaquinho projeto
Waldir Azevedo da Vila Telebrasília
Orquestra Popular Marafreboi

HORÁRIO
17h30
18h30

GRUPO
Regional do Choro
Beethoven 250 anos

INTEG.
4
10

HORÁRIO
17h30
18h30

GRUPO
Quarteto de cordas Trilha de Cinema
Banda do Seu Manolo

INTEG.
4
9

HORÁRIO
17h00
18h00

GRUPO
Quinteto de Sopros - Maxuel Suzuki
Quarteto de Cordas - Cássio Silva

INTEG.
5
4

HORÁRIO
17h00
18h00
19h00

GRUPO
Duo Harpa e Oboé
Quarteto de flautas
Duo Flauta e Piano

INTEG.
2
4
2

HORÁRIO
17h00
18h00
19h00

GRUPO
Diana Trio
Duo Tomé Cerqueira
Regional Segura Elas

INTEG.
3
2
5

HORÁRIO
17h00
18h00
19h00

GRUPO
Trio Jazz Bravissimo
Duo PianoCello
Ballet Grupo de Bailarinos de Brasília

INTEG.
3
2
24

HORÁRIO
17h30
18h30

GRUPO
Alysson Takaki
Orquestra Gmund

INTEG.
4
12

HORÁRIO
17h00
18h00
19h00

GRUPO

INTEG.
4
4
24

HORÁRIO
17h30

Barroco
Mousiqué
Ballet Grupo de Bailarinos de Brasília

15
23

DATA
16/01/2021

DATA

HORÁRIO
17h00
18h00
19h00
HORÁRIO
17h00

17/01/2021

18h00
19h00

GRUPO
Banda Mauro
Quarteto Rose
Ballet Grupo de Bailarinos de Brasília
GRUPO
Coral de Cegos do Projeto Waldir
Azevedo
Orquestra Sopros da OFB
Ballet Grupo de Bailarinos de Brasília

INTEG.
10
12
24
INTEG.
13
15
24

*Programação sujeita a alterações.
2.11 CONTRAPARTIDAS
* Inclusão do Centro de Atendimento ao Turista - CAT da Casa de Chá (Praça dos Três Poderes) no
escopo do projeto:
- Iluminação temática cenográfica;
- Decoração temática cenográfica.
Valor estimado para instalação, manutenção e desinstalação pelo período de 30 dias.
R$ 40,000,00
* Inclusão do Centro de Atendimento ao Turista - CAT do Aeroporto (Aeroporto Internacional de Brasília
Juscelino Kubitschek) no escopo do projeto:
- Iluminação temática cenográfica;
- Decoração temática cenográfica.
Valor estimado para instalação, manutenção e desinstalação pelo período de 30 dias.
R$ 24,000,00
* Inclusão do Centro de Atendimento ao Turista - CAT da Asa Norte (Setor Hoteleiro Norte) no escopo
do projeto:
- Iluminação temática cenográfica;
- Decoração temática cenográfica.
Valor estimado para instalação, manutenção e desinstalação pelo período de 30 dias.
R$ 8,000,00
* Inclusão do Centro de Atendimento ao Turista - CAT da Asa Sul (Setor Hoteleiro Sul) no escopo do
projeto:
- Iluminação temática cenográfica;
- Decoração temática cenográfica;
Valor estimado para instalação, manutenção e desinstalação pelo período de 30 dias.
R$ 8,000,00

Valor estimado total CATs: R$ 80.000,00
1) Os itens de aquisição em planilha serão devidamente entregues a SETUR/DF após a desmontagem
do projeto, são letras caixa e bloquetes, valor total R$ 218.620,00.
2) 4 TVs de 60’ com especificações técnicas a serem definidas no valor estimado total de R$
15.000,00
Total em Contrapartida estimada
R$ 313.620,00

2.12 OBRIGAÇÕES DO INSTITUTO
1.

Inserção das logomarcas da SETUR e #, nas peças de comunicação do projeto, devendo obrigatoriamente

o material ser disponibilizado e aprovado pela equipe da SUPROM / Subsecretaria de Promoção e Marketing
da SETUR/DF;
2. Inserir na programação do Palco Céu de Brasília, 4 apresentações do Ballet Grupo de Bailarinos de Brasília;
3. Divulgação nos canais de comunicação disponíveis do projeto – intervalos, início ou final das atividades –
vídeos que promovam o Destino Brasília, fornecido pela equipe da SUPROM / Subsecretaria de Promoção e
Marketing da SETUR/DF;
4. Menção ao APOIO da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal;
5. Divulgação compartilhada do plano de mídia do evento, com a equipe da equipe da SUPROM / Subsecretaria
de Promoção e Marketing da SETUR/DF;
6. Credenciamento da equipe indicada pela SETUR/DF visando à gestão da parceria, o acompanhamento,
fiscalização, monitoramento do projeto;
7. Cessão de espaço para 12 artesãos para o Artesanato de Brasília, como produto associado ao Turismo;
Tal cessão implica montagem do espaço com a arte da testeira disponibilizada e aprovada pela da SUPROM /
Subsecretaria de Promoção e Marketing da SETUR/DF.
O local dos estandes em local estrategicamente posicionado em ponto afluência de público e aprovado
previamente pela área responsável.
O espaço de cada artesão deverá no mínimo conter: ponto de iluminação, ponto de energia, mobiliário:
pranchão, toalha e cadeira.
Os artesãos selecionados pela Secretaria de Estado de Turismo, por meio da Coordenação de Promoção do
Artesanato, tornará público Processo Seletivo para artesãos, grupos e organizações sem fins lucrativos do setor
artesanal e produtores associados ao Turismo, interessados em participar da exposição e comercialização de
produtos artesanais em 12 espaços cedidos em containers no projeto, em conformidade com normas em edital
e seus anexos e pela legislação aplicável. Período de ocupação: 18 de dezembro de 2020 a 17 de janeiro de

2021 em horários a definir, a área responsável da SETUR/DF deverá encaminhar previamente uma lista,
contendo: nome completo, segmento, telefone para contato para prévio cadastramento do projeto.
8. Agir de acordo com DECRETO Nº 37.843, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016, que regulamenta a aplicação
da Lei Nacional nº 13.019, de 31 de julho de 2014, para dispor sobre o regime jurídico das parcerias celebradas
entre a administração pública distrital e as organizações da sociedade civil no âmbito do Distrito Federal.
Art. 79. A organização da sociedade civil deverá divulgar na
internet, em locais visíveis de suas sedes sociais e nos
estabelecimentos em que exerça suas ações, a relação das
parcerias celebradas.
Art. 80. A divulgação da relação de parcerias deverá ser
mantida pela administração pública e pela organização da
sociedade civil até cento e oitenta dias após o término de
vigência dos instrumentos, incluídas, no mínimo, as seguintes
informações:
I - data de assinatura, identificação do instrumento e do órgão
da administração pública responsável;
II - nome da organização da sociedade civil e seu número de
inscrição no CNPJ;
III - descrição do objeto da parceria;
IV - valor total da parceria e valores liberados, quando for o
caso;
V - situação da prestação de contas da parceria, que deverá
informar a data prevista para a sua apresentação, a data em
que foi apresentada, o prazo para a sua análise e o resultado
conclusivo; e
VI - valor da remuneração da equipe de trabalho vinculada à
execução do objeto e paga com recursos da parceria, com
indicação das funções que seus integrantes desempenham e do
valor previsto para o respectivo exercício.
Art. 81. A divulgação de campanhas publicitárias e de
programações desenvolvidas por organizações da sociedade
civil no âmbito da parceria observará as diretrizes e

orientações constantes de documentos oficiais elaborados pelo
Sistema de Comunicação de Governo do Distrito Federal.
Parágrafo único. Os recursos tecnológicos utilizados e a
linguagem deverão garantir acessibilidade às pessoas com
deficiência.
Art. 82. A Administração Pública do Distrito Federal fornecerá
informações para o Mapa das Organizações da Sociedade
Civil, que visa consolidar e divulgar informações sobre as
organizações da sociedade civil e as parcerias.
3. RESULTADOS ESPERADOS
✔
Valorizar a identidade local;
✔
Incentivar negócios (dentro dos segmentos) e gerar inovações e diferenciais competitivos nas cadeias
produtivas (por meio da transversalidade);
✔
Gerar conhecimento e disseminar informação sobre economia criativa;
✔
Identificar vocações e oportunidades de desenvolvimento local regional;
✔
Promover a realização de shows musicais de diversas linguagens, promovendo interação e mostra
pública da produção musical.

4. CROQUI DOS ESPAÇOS

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
BRASILIA ILUMINADA - CAPITAL DA ESPERANÇA 2020
ITEM

DESCRIÇÃO

INICIO

TÉRMINO

17/12/2020

17/02/2020

17/12/2020

17/02/2020

Meta 01 - Quadrantes / Espaços
Etapa 1.1 Árvore Sonho e Realidade / LED 30m
Total Etapa 1.1

R$ 1.116.012,04

Etapa 1.2 Árvores Decorativas - Complementação do Quadrante da Árvore Sonho e Realidade
Total Etapa 1.2
Etapa 1.3 Espaço Luz - Velas Decorativas

R$ 491.101,60

Total Etapa 1.3

R$ 846.066,34

17/12/2020

17/02/2020

Total Etapa 1.4

R$ 655.942,18

17/12/2020

17/02/2020

Total Etapa 1.5

R$ 352.699,51

17/12/2020

17/02/2020

Total Etapa 1.6

R$ 308.696,00

17/12/2020

17/02/2020

Total Etapa 1.7

R$ 690.450,00

17/12/2020

17/02/2020

Total Etapa 1.8

R$ 890.066,12

17/12/2020

17/02/2020

Total Etapa 1.9

R$ 464.652,00

17/12/2020

17/02/2020

Total Etapa 1.10

R$ 890.440,00

17/12/2020

17/02/2020

R$ 6.706.125,79

17/12/2020

17/02/2020

R$ 356.600,00

17/12/2020

17/02/2020

Etapa 1.4 Quadrante dos Presentes

Etapa 1.5 Bolas Decorativas

Etapa 1.6 Túneis Flor do Cerrado / Pórticos de Entrada

Etapa 1.7 Praça do Buriti

Etapa 1.8 Céu de Brasília Cultural

Etapa 1.9 Luz do Mundo - Presépio

Etapa 1.10 Trenó Luz

Total META 1
Meta 02 - Execução
Etapa 2.1 Recursos Humanos - Área Finalística / Essencial
Total Etapa 2.1

Etapa 2.2 - Comunicação / Divulgação / Material Gráfico / Material Específico / Audiovisual
Total Etapa 2.2

R$ 324.828,00

17/12/2020

17/02/2020

Total Etapa 2.3

R$ 289.300,00

17/12/2020

17/02/2020

R$ 130.786,76

17/12/2020

17/02/2020

17/12/2020

17/02/2020

Etapa 2.3 - Recorte Cultural

Etapa 2.4 - Legados Sociais / ISO 20121 / Sustentabilidade
Total Etapa 2.4

Etapa 2.5 - Cenografia / Containers / Mobiliário /Infraestrutura e Técnica / Extras
Total Etapa 2.5

R$ 1.029.738,83

Etapa 2.6 - Serviço de Protocolo COVID / Segurança / Brigada / Primeiros Socorros / Carregadores / Limpeza /
Geral / Contábil / Jurídico



Total Etapa 2.6

R$ 766.560,00

17/12/2020

17/02/2020

Total META 2

R$ 2.897.813,59

17/12/2020

17/02/2020

Total META 1 + META 2

R$ 9.603.939,38

17/12/2020

17/02/2020

Montagem, execução e desmontagem.

4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
DESCRIÇÃO

MÊS

Meta 01 - Quadrantes / Espaços

DEZ/2020

Etapa 1.1 Árvore Sonho e Realidade / LED 30m
Etapa 1.2 Árvores Decorativas - Complementação do Quadrante da
Árvore Sonho e Realidade
Etapa 1.3 Espaço Luz - Velas Decorativas

DEZ/2020

Etapa 1.4 Quadrante dos Presentes

DEZ/2020

Etapa 1.5 Bolas Decorativas

DEZ/2020

Etapa 1.6 Túneis Flor do Cerrado / Pórticos de Entrada

DEZ/2020

Etapa 1.7 Praça do Buriti

DEZ/2020

Etapa 1.8 Céu de Brasília Cultural

DEZ/2020

Etapa 1.9 Luz do Mundo - Presépio

DEZ/2020

Etapa 1.10 Trenó Luz

DEZ/2020

DEZ/2020
DEZ/2020

Meta 02 - Execução

DEZ/2020

Etapa 2.1 Recursos Humanos - Área Finalística / Essencial
Etapa 2.2 - Comunicação / Divulgação / Material Gráfico / Material
Específico / Audiovisual
Etapa 2.3 - Recorte Cultural

DEZ/2020

Etapa 2.4 - Legados Sociais / ISO 20121 / Sustentabilidade
Etapa 2.5 - Cenografia / Containers / Mobiliário /Infraestrutura e
Técnica / Extras
Etapa 2.6 - Serviço de Protocolo COVID / Segurança / Brigada /
Primeiros Socorros / Carregadores / Limpeza / Geral / Contábil /
Jurídico

DEZ/2020

DEZ/2020
DEZ/2020
DEZ/2020
DEZ/2020

5. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS (Plano de Aplicação)
5.1 Planilha Global
* projeto não dispõe de outras fontes, sendo apenas a Planilha Orçamentária Termo de Fomento a ser
executada.
5.2 Planilha Termo de Fomento
BRASILIA ILUMINADA - CAPITAL DA ESPERANÇA 2020
ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE

QUANT FREQ

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

Meta 01 - Quadrantes / Espaços
Etapa 1.1 Árvore Sonho e Realidade / LED 30m

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

BOX TRUSS: Locação de box truss de 30 metros de altura distribuídos em 6 níveis
de 5 metros cada, com estrutura construída especialmente para a montagem da
árvore: serão utilizados 07 circulares fabricados em alumínio com os respectivos
diâmetros de 1,50m - 4,60m - 7,60m - 10,60m - 13,60m - 16,60m - 19,60m com a
utilização de 11 cubos com 8 lados formando uma espécie de hexágono. 500 metros
Metro Linear
de peças de BOX TRUSS em tamanhos variados de 1 a 5 metros de comprimento
/ Diária
totalizando 893,60 metros lineares (para estabilização da estrutura como lastro para
contrapeso 12 caixas d'agua de 1000 litros cada uma, apoiadas em praticáveis
apoiados na estrutura da base, o lastro é para a estabilidade da árvore em caso de
chuvas e ventos forte para que se cumprarm as normas técnicas de segurança como a
NBR 6123 (forças devido ao vento em edificações). Locação pelo período de 30 dias.
Cluster de LED: Locação de cluster de LED para iluminação e decoração noturna da
Árvore Sonho e Realidade de Cluster com as seguintes caracteristicas:
a. Sistema de LED 3 in 1 SMD – RGB - “Full-color”
b. Color Range: 16.777.216 (24bit) RGB
c. Fonte luz: Alto brilho, SMD 5050, com 4 diodos de led, por Cluster (pixel)
d. Resistente à água, retardante ao fogo e anti-uv, com classificação IP66
e. Intervalo máximo entre pixels (dot pitch): 250 milímetros, vertical e horizontal
f. Processamento digital das imagens
g. Taxa de refresh ≥300 Hz
h. Gerenciamento de pixel via Software e controladores dedicados distribuídos e
endereçados em linhas verticais
i. Profundidade de cor de 24 bits
Pixel
j. Brilho: mínimo de 556cd por metro quadrado (NIT)
k. Potência máxima consumo do painel: 35 KVA
l. Capacidade de exibir qualquer formato de efeitos digitais (flash, AVI, Mpeg,
WMV, BMP)
m. O cluster será montados em 6 níveis cado um com 5 metros de altura,
acompanhando a estrutura da árvore, além dos 12000 pixels serão utilizados ainda:
90 fontes de alimentação 15v de corrente continua e 350 watts cada uma, 8
processadores de vídeo real time para as programações necessárias, 32 reveicers de
sinal de vídeo, 1600 metros de cabo de sinal 08 vias, 600 metros de cabo de par
trançado cat 6, alem de mais de 2000 conectores resistente a agua com grau de
proteção IP66.
Locação pelo período de 30 dias.
Lona Sanet: Locação de lona sanet da Árvore Sonho e Realidade impressa para
decoração diurna da árvore: Tela ortofônica plotada em impressora de alta resolução
e vulcanizada em fatias para recobrir os 6 níveis da árvore totalizando 1087,5 metros
M²
quadrados de lona impressa, incluso montagem, manutenção, execução e
desmontagem. Locação pelo período de 30 dias
Sonorização: Contratação de serviço de sonorização de médio porte para a Árvore
Unidade /
Sonho e Realidade a ser instalada na parte interna da árvore e suas caixas dispostas
Diária
em formato circular para cobertura 360 graus, sistema composto por: 12 caixas de

874

30

R$ 10,00

R$ 262.200,00

11500

30

R$ 1,70

R$ 586.500,00

1088

1

R$ 130,00

R$ 141.440,00

30

1

R$ 2.450,00

R$ 73.500,00

1.1.5

1.1.6

1.1.7

alta da marca Adamson modelo Y 10 e 06 caixas de sub da marca Adamson modelo
T21, compôe essa montagem: 01 rack de alimentação Main Power, 02 racks de
amplificação da marca labgroupen, 01 rack com processamento doub lake, 01 mesa
de som digital de 32 canais da marca midas modelo M32, 02 microfones com fio
para possíveis comunicados, 02 Direct Box, 01 computador para reproduzir músicas,
trilhas e vinhetas, 120 metros de cabo de sinal, 200 metros de cabos de alimentação
da linha PP. Locação pelo período de 30 dias.
Cerca com aplicação do Brasão do GDF da Árvore Sonho e Realidade: Produção de
cerca protetiva para afastamento de 5m do público, a cerca será construída com
estacas de 1,2m que após cravadas no solo ficará com aproximadamente 1,00m de
altura e serão afixados com intervalo de 2,0m de distância e serão interligados por
corda de sisal 20mm de diâmetro. O aplique com a silhueta do Brasão terá 80cm de
altura, fabricados em compensado naval de 6mm e revestidos com selador em duas
de mão e pintura esmalte em duas de mão afim de proteger a madeira contra a ação
das intemperies. Incluso produção, montagem, manutenção, execução e
desmontagem. Serviço pelo período de 30 dias.
Distribuição elétrica: Contratação de serviço de distribuição elétrica para ligação da
árvore Sonho e Realidade, para alimentação de todas as fontes serão utilizados nesta
instalação 1200 metros de cabo PP 3x2,5mm 200 metros de cabo PP 3x4,0mm e 220
metros de cabo PP 4x16mm serão utilizados ainda 05 quadros de distribuição elétrica
sendo que cada um deles será montado em caixa de sobrepor de 60x80x25cm
resistente a água e contarão com 01 disjuntor geral tripolar de 32A siemens, 01
disjuntor DR siemens, mais 06 disjuntores monopolar de 20A siemens, 02
contactoras siemens, 01 timer, 01 botueira de 3 posições: (Automático, Manual, Off),
01 barramento de neutro, 01 barramento de terra e uma régua de borne para
interligações dos circuitos. Serviço com manutenção por 30 dias.
Aterramento: Contratação de serviço de aterramento da Árvore Sonho e Realidade
(compreendendo 706,83m²), para este serviço serão utilizadas 30 hastes de cobre
com 2,40m cada, utilizaremos 60 conectores, 120 metros de cordoalha 16mm,
incluso ART, laudo de medição de malha de aterramento, conforme preconiza as
normas NBR 5410 e Nr10. Serviço com manutenção por 30 dias.

M²

94

1

R$ 169,00

R$ 15.886,00

Serviço

1

1

R$ 22.756,20

R$ 22.756,20

Serviço

1

1

R$ 13.729,84

R$ 13.729,84

Total Etapa 1.1

R$
1.116.012,04

Etapa 1.2 Árvores Decorativas - Complementação do Quadrante da Árvore Sonho e Realidade

1.2.1

1.2.2

1.2.3

Árvores de LED decorativas: Locação de árvores decorativas de modelos mistos
como Pinheiros, Cerejeiras, Samambaia- Willow, Ipês e Bambús, árvores com caule
e galhos metálicos recobertos com poliester de flores e folhas em plástico injetado
simulando o formato das folhas, cada flor conta com um pixel de Led branco para
que quando aceso ilumine-se por completo, criando um efeito natalino, as árvores
serão montadas sobre base metálica em chapa de aço de 80x80cm e 10mm de
expessura cada uma, as mesmas funcionam como lastro de segurança e estarão
pinadas no gramado. Árvores variam de 2,5 mt a 6,0 mt. Locação pelo período de 30
dias.
Distribuição elétrica: Contratação de serviço de distribuição elétrica de ligação das
árvores, para alimentação de todas as árvores serão utilizados nesta instalação 3500
metros de cabo PP 3x2,5mm e 460 metros de cabo PP 4x10mm serão utilizados
ainda 04 quadros de distribuição elétrica sendo que cada um deles será montado em
caixa de sobrepor de 60x80x25cm resistente a água e contarão com 01 disjuntor geral
tripolar de 32A siemens, 01 disjuntor DR siemens, mais 12 disjuntores monopolar de
20A siemens, 04 contactoras siemens, 01 timer, 01 botueira de 3 posições:
(Automático, Manual, Off), 01 barramento de neutro, 01 barramento de terra e uma
regua de borne para interligações dos circuitos, todos os cabos dessa instalação serão
enterrados a 20cm de profundidade dentro de dutos de 1", afim de evitar qualquer
acidente ou roubo de material. Serviço com manutenção por 30 dias.
Aterramento: Contratação de serviço de aterramento da estrutura das Árvores
Decorativas de led (compreendendo 6.890m²), para este serviço serão utilizadas 128
hastes de cobre com 2,40m cada uma para cada árvore, utilizaremos128 conectores e
80 metros de cordoalha 16m, incluso ART, laudo de medição de malha de
aterramento, conforme preconiza as normas NBR 5410 e Nr10. Serviço com
manutenção por 30 dias.

Unidade

128

30

R$ 108,00

R$ 414.720,00

Serviço

1

1

R$ 38.900,00

R$ 38.900,00

Serviço

1

1

R$ 37.481,60

R$ 37.481,60

Total Etapa 1.2 R$ 491.101,60
Etapa 1.3 Espaço Luz - Velas Decorativas

1.3.1

1.3.2

BOX TRUSS: Locação de box truss estrutura com 7,60m de diametro e 18m de
altura, mais 06 estruturas de 3,60m de diametro e 10m de altura, estruturas estas para
a montagem desta das velas: serão utilizados 12 circulares fabricados em aluminio
com 3,60m, utilizaremos ainda mais 4 circulares de 7,60m de diâmeto, serão
utilizados ainda 400 metros de peças de BOX TRUSS em tamanhos variados de 1 a 5
Metro Linear
metros de comprimento totalizando assim 730 metros lineares (para estabilização da
/ Diária
estrutura usaremos de lastro para contrapesos 02 caixas d'agua de 1000 litros cada
uma das velas, apoiadas em praticáveis que por sua vez estarão apoiados na estrutura
da base, esse lastro é para a estabilidade das velas em caso de chuvas e ventos forte
para que se cumprarm as normas técnicas de segurança como a NBR 6123 (forças
devido ao vento em edificações). Locação pelo período de 30 dias.
Cluster de LED: Locação de cluster de LED para iluminação e decoração noturna do
Espaço Luz - Velas Decorativas com as seguintes caracteristicas:
a. Sistema de LED 3 in 1 SMD – RGB - “Full-color”
b. Color Range: 16.777.216 (24bit) RGB
Pixel
c. Fonte luz: Alto brilho, SMD 5050, com 4 diodos de led, por Cluster (pixel)
d. Resistente à água, retardante ao fogo e anti-uv, com classificação IP66
e. Intervalo máximo entre pixels (dot pitch): 250 milímetros, vertical e horizontal
f. Processamento digital das imagens

730

30

R$ 10,00

R$ 219.000,00

4000

30

R$ 1,70

R$ 204.000,00

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

1.3.7

1.3.8

g. Taxa de refresh ≥300 Hz
h. Gerenciamento de pixel via Software e controladores dedicados distribuídos e
endereçados em linhas verticais
i. Profundidade de cor de 24 bits
j. Brilho: mínimo de 556cd por metro quadrado (NIT)
k. Potência máxima consumo do painel: 15 KVA
l. Capacidade de exibir qualquer formato de efeitos digitais (flash, AVI, Mpeg,
WMV, BMP)
m. O cluster será montados respeitando a altura das estruturas de cada vela (06 com
10m e 01 com 18m de altura), além dos 4000 pixels serão utilizados ainda: 30 fontes
de alimentação 15v de corrente continua e 350 watts cada uma, 3 processadores de
vídeo real time para as programações necessárias, 12 reveicers de sinal de vídeo, 600
metros de cabo de sinal 08 vias, 400 metros de cabo de par trançado cat 6, alem de
mais de 1000 conectores resistente a agua com grau de proteção IP66.
Locação pelo período de 30 dias.
Lona Sanet: Locação de lona sanet das Velas Decorativas impressa para decoração
diurna das velas: Tela ortofônica plotada em impressora de alta resolução e
vulcanizadas 01 lona para cada vela totalizando 1035 metros quandrados de lona
impressa, incluso instalações, manutenções pelo período de 30 dias e desinstalações.
Sonorização: Contratação de serviço de sonorização de médio porte para as Velas
Decorativas a ser instalada na parte interna das 6 velas em formato circular para
cobertura 360 graus, sistema composto por: 12 caixas de alta da marca Adamson
modelo Y 10 e 06 caixas de sub da marca Adamson modelo T21, compôe essa
montagem: 01 rack de alimentação Main Power, 02 racks de amplificação da marca
labgroupen, 01 rack com processamento doub lake, 01 mesa de som digital de 32
canais da marca midas modelo M32, 02 microfones com fio para possíveis
comunicados, 02 Direct Box, 01 computador para reproduzir músicas, trilhas e
vinhetas, 180 metros de cabos de sinal e 240 metros de cabos de alimentação da linha
PP. Locação pelo período de 30 dias e 2 dias de testes prévios.
Painel de LED P15: Locação de Painel de LED montado em formato de cilindro com
7,6m de diâmetro e 3m de altura,LED tipo modular de alta definição montados com
gabinetes do tipo super slim medindo 500mmx500mm e 70mm de profundidade,
configurados nas medidas 22x3m, totalizando: 66 metros quadrados, LED Outdoor
do tipo SMD com resolução de 15 mm, com refresh rate de 800Hz, gabinetes em
alumínio fundido e usinado em sistema CNC, pesando 5kg por peça totalizando 1320
Kgf.
Locação pelo período de 30 dias.
Cerca com aplicação do Brasão do GDF das Velas Decorativas: Produção de cerca
protetiva para afastamento de 5m do público, a cerca será construída com estacas de
1,2m que após cravadas no solo ficará com aproximadamente 1,00m de altura e serão
afixados com intervalo de 2,0m de distância e serão interligados por corda de sisal
20mm de diâmetro. O aplique com a silhueta do Brasão terá 80cm de altura,
fabricados em compensado naval de 6mm e revestidos com selador em duas de mão
e pintura esmalte em duas de mão afim de proteger a madeira contra a ação das
intemperies. Incluso produção, montagem, manutenção, execução e desmontagem.
Serviço pelo período de 30 dias.
Distribuição elétrica: Contratação de Serviço de distribuição elétrica para ligação das
velas incluindo os clusters e o painel de LED, para alimentação de todos os circuitos
serão utilizados nesta instalação 900 metros de cabo PP 3x2,5mm 200 metros de
cabo PP 3x4,0mm e 180 metros de cabo PP 4x16mm serão utilizados ainda 07
quadros de distribuição elétrica sendo que cada um deles será montado em caixa de
sobrepor de 60x80x25cm resistente a água e contarão com 01 disjuntor geral tripolar
de 32A siemens, 01 disjuntor DR siemens, mais 03 disjuntores monopolar de 20A
siemens, 01 contactoras siemens, 01 timer, 01 botueira de 3 posições: (Automático,
Manual, Off), 01 barramento de neutro, 01 barramento de terra e uma regua de borne
para interligações dos circuitos. Serviço com manutenção por 30 dias.
Aterramento: Contratação de serviço de aterramento da estrutura das Velas
Decorativas (compreendendo 912,42m²), para este serviço serão utilizadas 35 hastes
de cobre com 2,40m cada, utilizaremos ainda 70 conectores, 160 metros de cordoalha
16mm, incluso ART, laudo de medição de malha de aterramento, conforme
preconiza as normas NBR 5410 e Nr10. Serviço com manutenção por 30 dias.

M²

1035

1

R$ 130,00

R$ 134.550,00

Unidade /
Diária

32

1

R$ 2.450,00

R$ 78.400,00

M²

66

30

R$ 75,00

R$ 148.500,00

M²

168

1

R$ 169,00

R$ 28.392,00

Serviço

1

1

R$ 20.337,78

R$ 20.337,78

Serviço

1

1

R$ 12.886,56

R$ 12.886,56

Total Etapa 1.3 R$ 846.066,34
Etapa 1.4 Quadrante dos Presentes

1.4.1

1.4.2

BOX TRUSS: Locação de estrutura com 10x10x10m, mais 04 estruturas de
05x05x05m, estruturas estas para a montagem desta das caixas de presente: serão
utilizados 60 cubos de 6 faces, 30 adaptadores de Q30 e 600 metros de peças de
BOX TRUSS modelo Q30 com 30x30cm com comprimento em tamanhos variados
Metro Linear
de 1 a 5 metros, totalizando assim 660 metros lineares (para estabilização da
/ Diária
estrutura utilizaremos cabos de aço afixados no solo por meio de ponteiras metálicas
com 1m de altura esse estaiamento é para a estabilidade das caixas em caso de
chuvas e ventos forte para que se cumprarm as normas técnicas de segurança como a
NBR 6123 (forças devido ao vento em edificações). Locação pelo período de 30 dias.
Cluster de LED: Locação de cluster de LED para iluminação e decoração noturna do
Quadrante dos Presentes com as seguintes caracteristicas:
a. Sistema de LED 3 in 1 SMD – RGB - “Full-color”
b. Color Range: 16.777.216 (24bit) RGB
c. Fonte luz: Alto brilho, SMD 5050, com 4 diodos de led, por Cluster (pixel)
Pixel
d. Resistente à água, retardante ao fogo e anti-uv, com classificação IP66
e. Intervalo máximo entre pixels (dot pitch): 250 milímetros, vertical e horizontal
f. Processamento digital das imagens
g. Taxa de refresh ≥300 Hz
h. Gerenciamento de pixel via Software e controladores dedicados distribuídos e

660

30

R$ 10,00

R$ 198.000,00

4000

30

R$ 1,70

R$ 204.000,00

1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.4.6

1.4.7

endereçados em linhas verticais
i. Profundidade de cor de 24 bits
j. Brilho: mínimo de 556cd por metro quadrado (NIT)
k. Potência máxima consumo do painel: 15 KVA
l. Capacidade de exibir qualquer formato de efeitos digitais (flash, AVI, Mpeg,
WMV, BMP)
m. O cluster será montados respeitando a altura das estruturas de cada caixa (01 com
10x10x10m e 04 com 5x5x5m), além dos 3500 pixels serão utilizados ainda: 26
fontes de alimentação 15v de corrente continua e 350 watts cada uma, 3
processadores de vídeo real time para as programações necessárias, 12 reveicers de
sinal de vídeo, 500 metros de cabo de sinal 08 vias, 350 metros de cabo de par
trançado cat 6, alem de mais de 1000 conectores resistente a agua com grau de
proteção IP66.
Locação pelo período de 30 dias.
Lona Sanet: Locação de lona sanet impressa do Quadrante dos Presentes para
decoração diurna das caixas: Tela ortofônica plotada em impressora de alta resolução
e vulcanizadas 04 lonas para cada caixa totalizando 800 metros quadrados de lona
impressa, incluso instalações, manutenções pelo período de 30 dias e desinstalações.
Locação pelo período de 30 dias.
Sonorização: Contratação de serviço de sonorização de pequeno porte para as Caixas
de Presente, a ser instalada na parte interna das 04 menores caixas de presente,
sistema composto por: 08 caixas de alta da marca Adamson modelo Y 10 e 04 caixas
de sub da marca Adamson modelo T21, compôe essa montagem: 01 rack de
alimentação Main Power, 02 racks de amplificação da marca labgroupen, 01 rack
com processamento doub lake, 01 mesa de som digital de 32 canais da marca
soundcraft modelo X32, 02 microfones com fio para possíveis comunicados, 02
Direct Box, 01 computador para reproduzir músicas, trilhas e vinhetas, 140 metros de
cabos de sinal e 220 metros de cabos de alimentação da linha PP. Locação pelo
período de 30 dias e 2 dias de testes prévios.
Efeitos especiais: Contratação de Serviço de efeitos especiais na caixa de presente
maior de 10x10x10m, serão instalados 02 maquinas de neve, 02 maquinas de
fumaça, 08 movings beam 5R, 8 movings wash Robe Led, 8 relfetores LED P5, 1
rack main power, 1 rack dimmer, 1 mesa de luz avolites tiger touch para criar efeitos
dentro da caixa de presente, criando uma atmosférica natalina. Locação pelo período
de 30 dias e 2 dias de testes prévios.
Distribuição elétrica: Contratação de serviço de distribuição elétrica para ligação das
caixas de presente, para alimentação de todas os equipamentos serão utilizados nesta
instalação 800 metros de cabo PP 3x2,5mm 200 metros de cabo PP 3x4,0mm e 160
metros de cabo PP 4x16mm serão utilizados ainda 05 quadros de distribuição elétrica
sendo que cada um deles será montado em caixa de sobrepor de 60x80x25cm
resistente a água e contarão com 01 disjuntor geral tripolar de 32A siemens, 01
disjuntor DR siemens, mais 03 disjuntores monopolar de 20A siemens, 01
contactoras siemens, 01 timer, 01 botueira de 3 posições: (Automático, Manual, Off),
01 barramento de neutro, 01 barramento de terra e uma regua de borne para
interligações dos circuitos. Serviço com manutenção por 30 dias.
Aterramento: Contratação de serviço de aterramento da estrutura das Caixas de
Presente (compreendendo 718,26m²), para este serviço serão utilizadas 28 hastes de
cobre com 2,40m cada,utilizaremos 56 conectores, 112 metros de cordoalha 16m,
incluso ART, laudo de medição de malha de aterramento, conforme preconiza as
normas NBR 5410 e Nr10. Serviço com manutenção por 30 dias.

M²

800

1

R$ 130,00

R$ 104.000,00

Unidade /
Diária

32

1

R$ 1.895,00

R$ 60.640,00

Unidade /
Diária

32

1

R$ 1.778,84

R$ 56.922,88

Serviço

1

1

R$ 18.421,38

R$ 18.421,38

Serviço

1

1

R$ 13.957,92

R$ 13.957,92

Total Etapa 1.4 R$ 655.942,18
Etapa 1.5 Bolas Decorativas

1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.5.4

Estrutura em aço: Contratação de Serviço para estruturação das bolas sendo: 02
(duas) bolas com 3m de diâmetro, 02 (duas) bolas com 4m de diâmetro e 01 (uma)
bola com 5m de diâmetro e 02 (dois) túneis de 3,5m de diâmetro e 30m de
comprimento cada um, para confecção das bolas natalinas e tuneis de ligação
utilizaremos tubos de 1” (uma polegada de diâmetro) chapa #14 calandrados a cada
Serviço
1m de distância, totalizando assim 31 arcos em cada túnel e barras chatas de 1x1/4"
para fixação dos arcos, todo material calandrado, soldado e pintado em duas de mão
com tinta automotiva, criando os elementos cenográficos conforme projeto executivo
apresentado. Serviço com manutenção por 30 dias.
Micro lâmpadas: Locação de micro lâmpadas para decoração das bolas e túnel.Tensão: 220V; - Dimensões: 10 metros de extensão cada cordão de Led rgb, com
mudança de cor; - Microlampadas em Led de 5mm; - Acabamento branco;- 7
Funções diferentes de Piscar;+ Função Fixa;- Fios Transparentes;- 100 Bolinhas
Unidade
Leds em cada cordão, ou seja, 8000 metros lineares de cordão;- Luz em cores
variadas, Branco, amarelo e azul;Com custo de instalação - montagem, manutenção,
desmontagem e reposição durante os 30 dias do projeto. Locação pelo período de 30
dias.
Festão: Contratação de festão de 50mm para cobertura das bolas e do túnel, festão
natalino verde aramado com estrutura flexível o torna ideal para decorações natalinas
em guirlandas, árvores, bolas, arcos etc… Cada festão possui 2 metros de
Metro/Linear
comprimento e 5cm de diâmetro, todos na cor verde. Locação pelo período de 30
dias.
Distribuição elétrica: Contratação de serviço de distribuição elétrica para ligação das
bolas e túneis, para alimentação de todas microlampadas serão utilizados nesta
instalação 300 metros de cabo PP 3x2,5mm e 100 metros de cabo PP 4x10mm será
utilizado ainda 01 quadro de distribuição elétrica sendo que será montado em caixa
Serviço
de sobrepor de 60x80x25cm resistente a água e contará com 01 disjuntor geral
tripolar de 32A siemens, 01 disjuntor DR siemens, mais 06 disjuntores monopolar de
20A siemens, 02 contactoras siemens, 01 timer, 01 botueira de 3 posições:

1

1

R$ 89.600,00

R$ 89.600,00

80000

30

R$ 0,08

R$ 180.000,00

1200

1

R$ 59,00

R$ 70.800,00

1

1

R$ 6.900,00

R$ 6.900,00

1.5.5

(Automático, Manual, Off), 01 barramento de neutro, 01 barramento de terra e uma
régua de borne para interligações dos circuitos. Serviço com manutenção por 30 dias.
Aterramento: Contratação de serviço de aterramento das Bolas Decorativas
(compreendendo 432,71m²), para este serviço serão utilizadas 20 hastes de cobre
com 2,40m cada, utilizaremos 40 conectores, 100 metros de cordoalha 16m, , incluso
ART, laudo de medição de malha de aterramento, conforme preconiza as normas
NBR 5410 e Nr10. Serviço com manutenção por 30 dias.

Serviço

1

1

R$ 5.399,51

R$ 5.399,51

Total Etapa 1.5 R$ 352.699,51
Etapa 1.6 Túneis Flor do Cerrado / Pórticos de Entrada

1.6.2

1.6.2

1.6.3

1.6.4

1.6.5

Estrutura em alumínio: Contratação de Serviço de estruturação dos Túneis Flor do
Cerrado / Pórticos de Entrada: São dois túneis/pórticos em formato de túnel com 30m
de vão livre; - Estruturado e para formação do Túnel com 31,50m de largura, 12,40
de profundidade e 12m de altura, montada em bases de apoio e estaiada com cabos
de aço e ponteiras com 1m de profundidade, - Estruturas montadas com treliças
estruturais metálicas confeccionadas em alumínio estrutural na liga 6153 - T6
soldadas no processo TIG usando como metal de adição varetas de alumínio com
diâmetro ≥ 5mm na liga 5356 conforme norma internacional AWS D1.2., unidas
através de chapas em alumínio com parede mínima de 5/16 de polegada de espessura
afim de realizar a amarração dos nós, afixadas através de parafuso de aço
galvanizado com 5/8 de polegada de diâmetro normatizados (A325) ou similar.Itens
inclusos no serviço: mão de obra de produção/confecção, instalação e desinstalação,
guindaste para a instalação que será montado a 12 mts de altura do solo. Serviço com
manutenção por 30 dias.
Decoração: Contratação de Serviço para decoração dos pórticos em trepadeiras de
LED coloridas, trepadeiras cenográficas com 1,5 metros de comprimento fabricadas
com folhagem artificial que se assemelham com as naturais em formato, cada flor
presente na trepadeira artificial é iluminada com um diodo de Led interno que acende
a flor da trepadeira, serão instaladas trepadeiras coloridas: amarelas, brancas, rosas e
azul. Locação pelo período de 30 dias.
02 Painéis de LED P5 montado em formato de circular com 3m de diâmetro cada
painel, LED tipo modular de alta definição montados com gabinetes do tipo super
slim medindo 1000mmx500mm e 60mm de profundidade, totalizando: 16 metros
quadrados, LED Outdoor do tipo SMD com resolução de 5 mm, com refresh rate de
3800Hz, gabinetes em alumínio fundido e usinado em sistema CNC, pesando 14kg
por peça totalizando 600 Kgf. Locação pelo período de 30 dias.
Distribuição elétrica: Contratação de serviço de distribuição elétrica de ligação dos
Pórticos, para alimentação de todas trepadeiras serão utilizados nesta instalação 500
metros de cabo PP 3x2,5mm 200 metros de cabos PP 3x4mm e 200 metros de cabo
PP 4x10mm serão utilizados ainda 02 quadros de distribuição elétrica sendo que será
montado em caixa de sobrepor de 60x80x25cm resistente a água e contará com 01
disjuntor geral tripolar de 32A siemens, 01 disjuntor DR siemens, mais 06
disjuntores monopolar de 20A siemens, 02 contactoras siemens, 01 timer, 01
botueira de 3 posições: (Automático, Manual, Off), 01 barramento de neutro, 01
barramento de terra e uma regua de borne para interligações dos circuitos. Serviço
com manutenção por 30 dias.
Aterramento: Contratação de serviço de aterramento dos Pórticos de entrada
(compreendendo 1200m²), para este serviço serão utilizadas 24 hastes de cobre com
2,40m cada, utilizaremos 48 conectores, 100 metros de cordoalha 16m , incluso
ART, laudo de medição de malha de aterramento, conforme preconiza as normas
NBR 5410 e Nr10. Serviço com manutenção por 30 dias.

Serviço

1

1

R$ 100.000,00 R$ 100.000,00

M²

2000

30

R$ 2,00

R$ 120.000,00

M²

16

30

R$ 150,00

R$ 72.000,00

Serviço

1

1

R$ 9.400,00

R$ 9.400,00

Serviço

1

1

R$ 7.296,00

R$ 7.296,00

Total Etapa 1.6 R$ 308.696,00
Etapa 1.7 Praça do Buriti
1.7.1

1.7.2

Iluminação cênica do Palácio do Buriti: Contratação de serviço de iluminação de
pequeno porte, 20 refletores de Led modelo P5 400 Watts cada, 01 rack main power
para proteção do sistema, 01 mesa de luz avolites, 150 metros de cabos de sinal
DMX, 200 metros de cabos PP 3x2,5mm. Locação pelo período de 30 dias.
Cluster de LED: Locação de cluster de LED para iluminação e decoração noturna da
Praça do Buriti com as seguintes caracteristicas:
a. Sistema de LED 3 in 1 SMD – RGB - “Full-color”
b. Color Range: 16.777.216 (24bit) RGB
c. Fonte luz: Alto brilho, SMD 5050, com 4 diodos de led, por Cluster (pixel)
d. Resistente à água, retardante ao fogo e anti-uv, com classificação IP66
e. Intervalo máximo entre pixels (dot pitch): 250 milímetros, vertical e horizontal
f. Processamento digital das imagens
g. Taxa de refresh ≥300 Hz
h. Gerenciamento de pixel via Software e controladores dedicados distribuídos e
endereçados em linhas verticais
i. Profundidade de cor de 24 bits
j. Brilho: mínimo de 556cd por metro quadrado (NIT)
k. Potência máxima consumo do painel: 15 KVA
l. Capacidade de exibir qualquer formato de efeitos digitais (flash, AVI, Mpeg,
WMV, BMP)
m. O cluster será montados respeitando a altura das estruturas de cada caixa (01 com
10x10x10m e 04 com 5x5x5m), além dos 3500 pixels serão utilizados ainda: 26
fontes de alimentação 15v de corrente continua e 350 watts cada uma, 3
processadores de vídeo real time para as programações necessárias, 12 reveicers de
sinal de vídeo, 500 metros de cabo de sinal 08 vias, 350 metros de cabo de par
trançado cat 6, alem de mais de 1000 conectores resistente a agua com grau de
proteção IP66.
Locação pelo período de 30 dias.

Unidade /
Diária

30

1

R$ 1.550,00

R$ 46.500,00

Pixel

11000

30

R$ 1,70

R$ 561.000,00

1.7.3

1.7.4

Micro lâmpadas: Locação de micro lâmpadas para decoração no espaço da Praça do
Buriti: - Tensão: 220V; - Dimensões: 10 metros de extensão cada cordão LED rgb ; Micro lâmpadas em Led de 5mm; - Acabamento branco; - 7 Funções diferentes de
Piscar; + Função Fixa; - Fios Transparentes; - 100 Bolinhas Leds em cada cordão, ou
Unidade
seja, 2360 metros lineares de cordão - Luz em cores variadas, Branco, amarelo e
azul; Com custo de instalação - montagem, manutenção, desmontagem e reposição
durante os 30 dias do projeto. Locação pelo período de 30 dias.
Mangueira de Led: Locação de mangueira com efeito de neon: mangueiras de Led
Neon com diodos de Led 5050 e acabamento resistente a água grau de proteção IP64 Metro Linear
coladas com fita dupla face, as mesmas serão utilizadas em contornos do espelho
/ Diária
d'agua da praça do Buriti. Locação pelo período de 30 dias.

23000

30

R$ 0,08

R$ 51.750,00

1300

30

R$ 0,80

R$ 31.200,00

Total Etapa 1.7 R$ 690.450,00
Etapa 1.8 Céu de Brasília Cultural

1.8.1

1.8.2

1.8.3

1.8.4

1.8.5

1.8.6

1.8.7

1.8.8

1.8.9

1.8.10

1.8.11

BOX TRUSS: Locação de box truss para palco em formato de túnel com 10m de
diâmetro, 7m de profundidade e 6m de altura no centro do arco, fachada montada em
Q30 com formato retangular com 16m de comprimento, 7m de profundidade e 10m
de altura, para montagem de toda a estrutura serão necessários 380 metros lineares
Metro Linear
(para estabilização da estrutura usaremos de lastro para contrapesos 02 caixas d'agua
/ Diária
de 1000 litros cada, apoiadas em praticáveis que por sua vez estarão apoiados na
estrutura da base, esse lastro é para a estabilidade das em caso de chuvas e ventos
forte para que se cumpram as normas técnicas de segurança como a NBR 6123
(forças devido ao vento em edificações). Locação pelo período de 30 dias.
BOX TRUSS: Locação de box truss para duas estruturas com 15x5x3m, para a
montagem serão utilizados 42 cubos de 6 faces, 20 adaptadores de Q30 260 metros
de peças de BOX TRUSS modelo Q30 com 30x30cm e comprimento em tamanhos
variados de 1 a 6 metros, totalizando assim 390 metros lineares (para estabilização da Metro Linear
estrutura utilizaremos cabos de aço afixados no solo por meio de ponteiras metálicas
/ Diária
com 1m de altura esse estaiamento é para a estabilidade das da passarela em caso de
chuvas e ventos forte para que se cumpram as normas técnicas de segurança como a
NBR 6123 (forças devido ao vento em edificações). Locação pelo período de 30 dias.
Recobrimento de DOIS mirantes com piso, escadas e rampas: Contratação de
Serviço de compensado naval de 20mm, para confecção dos pisos dos mirantes, dos
degraus das escadarias e das rampas de acesso, serão utilizados aproximadamente
590 metros de caibros 5x5cm e 280 metros quadrados de compensado naval 20mm,
os caibros serão fixados as estrutura de alumínio e o compensado fará o recobrimento
Serviço
de todo piso, fixados aos caibros por parafusos de rosca soberba de 4,5x45mm, após
a instalação de todo o piso o mesmo será pintado em duas de mão com tinta para piso
da marca Coral Acrílica na cor preta, com demarcação dos degraus com faixa
amarela. Serviço com manutenção por 30 dias.
Piso de palco elevado com 12x7x1,5m montado em piso estruturado com estrutura
em aço e chapas de compensado naval de 20mm recobrindo toda área do piso, 01
M²
escada e 01 rampa de acesso, piso cercado em guarda corpo e forrado com carpete
grafite. Locação pelo período de 30 dias.
50 Lounges montados em piso deck com 2x2m cada lounge, cercado com
acabamento rústico (estacas de madeira e cordas de sisal) com capacidade para 4
M²
pessoas. Locação pelo período de 30 dias.
Lona Impressa: Contratação de Locação da lona para decoração da passarelas e
palco, lona fosca impressa com as cores e mensagens da companha de final de ano
M²
CEU DE BRASÍLIA CULTURAL, cobrindo todas as laterais das passarelas, frente e
laterais de palco. Locação pelo período de 30 dias.
Sonorização: Contratação de serviço de sonorização de grande porte para o Palco
Cultural, compõe 09 elementos (caixas) de alta frequência da marca Norton em cada
lateral do palco, sistema de side KF e 08 caixas de sub por lado, 02 racks de
alimentação Main Power, 04 racks de amplificação da marca labgroupen, 01 rack
Unidade /
com processamento doub lake, 02 mesas de som digital de 48 canais da marca
Diária
digidesign, 12 microfones com fio e 08 sem fio para as bandas, 04 Direct Box, 01
computador, 200 metros de cabos de sinal e 140 metros de cabos de alimentação da
linha PP. Locação pelo período de 30 dias e 2 dias de testes prévios.
Iluminação cênica do palco e plateia: Contratação de serviço de iluminação de
grande porte, 24 refletores de Led modelo P5 400 Watts cada, 08 movings beam 5R
para efeitos, 12 movings wash Led, 32 par Led RGBW 180 Watts cada, 06 fresnel
Unidade /
1000 watts, 04 elipsoidal 750 watts, 02 rack main power para proteção do sistema, 01
Diária
rack dimmer, 01 mesa de luz avolites, 250 metros de cabos de sinal DMX, 400
metros de cabos PP 3x2,5mm. Locação pelo período de 30 dias.
02 Paineis de LED P5 montado em formato de retangular com 5m de largura e 3m de
altura cada painel, LED tipo modular de alta definição montados com gabinetes do
tipo super slim medindo 1000mmx500mm e 60mm de profundidade, totalizando: 16
M²
metros quadrados, LED Outdoor do tipo SMD com resolução de 5 mm, com refresh
rate de 3800Hz, gabinetes em alumínio fundido e usinado em sistema CNC, pesando
14kg por peça totalizando 600 Kgf. Locação pelo período de 30 dias.
Árvores de LED decorativas: Locação de árvores decorativas MODELO MS 2880
WILLOW de 3,5 metros de altura por 2,0 metros de diâmetro, 2880 diodos de led.
Consumo - 150 Watts. Árvores com caule e galhos metálicos recobertos com
poliester de flores e folhas em plástico injetado simulando o formato das folhas, cada
flor conta com um pixel de Led branco para que quando aceso ilumine-se por
Unidade
completo, criando um efeito natalino, as árvores serão montadas sobre base metálica
em chapa de aço de 80x80cm e 10mm de espessura cada uma, as mesmas funcionam
como lastro de segurança e estarão pinadas no gramado. Locação pelo período de 30
dias.
Instalações hidráulicas de água e esgoto para banheiros container masculino e
Serviço
feminino: Instalações de sistema de reservatórios de água e esgoto de 20000 litros

380

30

R$ 10,00

R$ 114.000,00

320

30

R$ 10,00

R$ 96.000,00

1

1

R$ 38.400,00

R$ 38.400,00

74

30

R$ 18,67

R$ 41.447,40

200

30

R$ 10,00

R$ 60.000,00

740

1

R$ 54,50

R$ 40.330,00

1

32

R$ 3.227,46

R$ 103.278,72

30

1

R$ 2.930,00

R$ 87.900,00

30

30

R$ 150,00

R$ 135.000,00

32

30

R$ 108,00

R$ 103.680,00

1

1

R$ 34.730,00

R$ 34.730,00

1.8.12

1.8.13

cada um, com sistema de pressurização de água e 120 metros de tubo de água de
25mm , 36 metros de tubos de água de 50mm conexões de água diversas, 90 metros
de tubos de esgoto 100mm e conexões diversas de esgoto. Serviços de fornecimento
de água e coleta de esgoto. Serviço com manutenção por 30 dias.
Distribuição elétrica: Contratação de Serviço de distribuição elétrica para ligação das
árvores, palco, banheiros, camarins do espaço Céu de Brasília Cultural incluindo os
Logo LED, para alimentação de todos os circuitos serão utilizados nesta instalação
1100 metros de cabo PP 3x2,5mm 240 metros de cabo PP 3x4,0mm e 160 metros de
cabo PP 4x16mm serão utilizados ainda 04 quadros de distribuição elétrica sendo
que cada um deles será montado em caixa de sobrepor de 60x80x25cm resistente a
água e contarão com 01 disjuntor geral tripolar de 32A siemens, 01 disjuntor DR
siemens, mais 03 disjuntores monopolar de 20A siemens, 01 contactoras siemens, 01
timer, 01 botueira de 3 posições: (Automático, Manual, Off), 01 barramento de
neutro, 01 barramento de terra e uma regua de borne para interligações dos circuitos.
Serviço com manutenção por 30 dias.
Aterramento: Contratação de Serviço de aterramento do Espaço Céu de Brasília
(compreendendo 960m²), para este serviço serão utilizadas 50 hastes de cobre com
2,40m cada, utilizaremos 100 conectores, 190 metros de cordoalha 16mm, incluso
ART, laudo de medição de malha de aterramento, conforme preconiza as normas
NBR 5410 e Nr10. Serviço com manutenção por 30 dias.

Serviço

1

1

R$ 18.600,00

R$ 18.600,00

Serviço

1

1

R$ 16.700,00

R$ 16.700,00

Total Etapa 1.8 R$ 890.066,12
Etapa 1.9 Luz do Mundo - Presépio

1.9.1

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6
1.9.7

1.9.8

1.9.9

1.9.10

1.9.11

Presépio: Locação de esculturas construído em fibra de vidro com resina plástica,
composto por 14 figuras em tamanho real, escala 1:1, construído em tamanho real ,
acabamento em pintura artesanal com tinta de esmalte automotivo em cores naturais.
Unidade
Figuras: Jesus na manjedoura , Nossa Senhora, São José, Anjo com trombeta ,
Pastor, Reis Magos ( Baltazar , Gaspar e Belchior) , Vaca deitada, Burro, Carneiro
em pé, Carneiro deitado , Cabra , Bezerro. Locação pelo período de 30 dias.
Cenografia em formato estábulo, construído em madeira, telhado em palha sintética,
com palhas tipo feno aplicadas no piso , com arbustos em plástico flexível com
Serviço
diodos de led, com dimensões de 6x4. Locação pelo período de 30 dias.
Piso de palco elevado com 12x8x0,80 montado em piso estrututurado com estrutura
em aço e chapas de compensado naval de 20mm recobrindo toda área do piso,piso
M²
cercado em guarda corpo e forrado com carpete grafite. Locação pelo período de 30
dias.
BOX TRUSS: Locação de box truss para cobertura em formato duas águas com 12m
de largura, 8m de profundidade e 7m de altura, fachada montada em Q30 com
formato retangular com 16m de comprimento, 8m de profundidade e 09m de altura,
para montagem de toda a estrutura serão necessãrios 120 metros lineares (para
Metro Linear
estabilização da estrutura usaremos estais com cabos de aço afixados na cobertura e
/ Diária
ancorados no solo por meio de ponteiras com 1m de altura, isso irá garantir a
estabilidade das estruturas em caso de chuvas e ventos forte, visando garantir as
normas técnicas de segurança como a NBR 6123 (forças devido ao vento em
edificações). Locação pelo período de 30 dias.
Sistema de iluminação para o presépio (pequeno porte ) , composto por mesa de luz
computadorizara Avolite Titan Móbile , 48 canais de Propower CITronics , 24 canais
de dimmer rack , 12 movings heads platinum 5 R , 16 refletores par led RGBW
Unidade /
18*10 watts , 8 refletores Elipsoidais , 6 movings led RGBW led Wash SGM , 2
Diária
máquinas Hazers , cabeamento geral para ligação dos equipamentos , Main power
trifásico 380 volts ( 3 fases , neutro e terra). Locação pelo período de 30 dias.
Sistema de sonorização ( pequeno porte ). Composto por 6 caixas line array fly
Unidade /
Norton tree way , por 6 Sub graves 2 falantes de 18” Sistema de amplificação
Diária
compatível para alimentar o sistema. Locação pelo período de 30 dias.
Painel de led alta definição , 5 mm outdoor , no tamanho 6 metros de comprimento
M²
por 3 de altura , com processamento full HD. Locação pelo período de 30 dias.
Produção de Conteúdo interativo para ser veiculado no painel de led do fundo do
palco , interagindo com o presépio real. Conteúdo interativo é o material produzido
que possibilita a interação do usuário, esse tipo de interação promove maior
Serviço
engajamento e aumento na base de dado, além de dados e conteúdo que podem ser
utilizados para a produção de futuros conteúdos. Serviço pelo período de 30 dias.
Instalações hidráulicas de água e esgoto para banheiros container masculino e
feminino: Instalações de sistema de reservatórios de água e esgoto de 20000 litros
cada um, com sistema de pressurização de água e 120 metros de tubo de água de
Serviço
25mm , 36 metros de tubos de água de 50mm conexões de água diversas, 90 metros
de tubos de esgoto 100mm e conexões diversas de esgoto. Serviços de fornecimento
de água e coleta de esgoto. Serviço com manutenção por 30 dias.
Árvores de LED decorativas: Locação de árvores decorativas de modelos mistos
como Pinheiros, Cerejeiras, Samambaia- Willow, Ipês e Bambús, árvores com caule
e galhos metálicos recobertos com poliester de flores e folhas em plástico injetado
simulando o formato das folhas, cada flor conta com um pixel de Led branco para
que quando aceso ilumine-se por completo, criando um efeito natalino, as árvores
Unidade
serão montadas sobre base metálica em chapa de aço de 80x80cm e 10mm de
expessura cada uma, as mesmas funcionam como lastro de segurança e estarão
pinadas no gramado. Árvores variam de 2,5 mt a 6,0 mt. Locação pelo período de 30
dias.
Distribuição elétrica: Contratação de Serviço de distribuição elétrica para ligação dos
espaços dos containers do artesanato e presépio LUZ DO MUNDO incluindo os
Logo LED, para alimentação de todos os circuitos serão utilizados nesta instalação
Serviço
1100 metros de cabo PP 3x2,5mm 240 metros de cabo PP 3x4,0mm e 160 metros de
cabo PP 4x16mm serão utilizados ainda 04 quadros de distribuição elétrica sendo
que cada um deles será montado em caixa de sobrepor de 60x80x25cm resistente a

14

1

R$ 4.000,00

R$ 56.000,00

1

1

R$ 6.000,00

R$ 6.000,00

120

30

R$ 18,67

R$ 67.212,00

120

30

R$ 10,00

R$ 36.000,00

30

1

R$ 1.480,00

R$ 44.400,00

30

1

R$ 1.650,00

R$ 49.500,00

18

30

R$ 143,00

R$ 77.220,00

1

1

R$ 48.570,00

R$ 48.570,00

1

1

R$ 34.730,00

R$ 34.730,00

3

30

R$ 108,00

R$ 9.720,00

1

1

R$ 18.600,00

R$ 18.600,00

1.9.12

água e contarão com 01 disjuntor geral tripolar de 32A siemens, 01 disjuntor DR
siemens, mais 03 disjuntores monopolar de 20A siemens, 01 contactoras siemens, 01
timer, 01 botueira de 3 posições: (Automático, Manual, Off), 01 barramento de
neutro, 01 barramento de terra e uma regua de borne para interligações dos circuitos.
Serviço com manutenção por 30 dias.
Aterramento: Contratação de Serviço de aterramento do Espaço LUZ DO MUNDO
(compreendendo 960m²), para este serviço serão utilizadas 50 hastes de cobre com
2,40m cada, utilizaremos 100 conectores, 190 metros de cordoalha 16mm, incluso
ART, laudo de medição de malha de aterramento, conforme preconiza as normas
NBR 5410 e Nr10. Serviço com manutenção por 30 dias.

Serviço

1

1

R$ 16.700,00

R$ 16.700,00

Total Etapa 1.9 R$ 464.652,00
Etapa 1.10 Trenó Luz
Trio Elétrico de grande porte: Cavalo Volvo FH 380 6x2, Carreta Randon 2006 com
03 eixos Estrutura metálica formato Trio Elétrico , com duas pontes / avances laterais
1.10.1
Unidade
, Altura 4,50m, Largura 3,20m, Comprimento 23m, 01 Camarim Com Ar
Condicionado e 01 Banheiro.
Atração Cultural: Papai Noel com Manto, Cajado, Trono e Assistentes, por 6
1.10.2
Diária
horas/dia de 18 a 25/12.
Cenografia: LATERAIS DO TRENÓ
Duas laterais construídas em madeira, metalon com acabamento em lona com
impressão e ferro instalados através de metalons modulados na própria estrutura do
trio. Formato: Em formato especial de trenó 02 peças de 13,60x4,05
FRENTE DO TRENÓ
Duas frentes construídas em madeira, metalon com acabamento em lona com
impressa e ferro instalados através de metalons modulados na própria estrutura do
1.10.3 trio. Formato:
Serviço
Em formato especial de trenó 02 peças de 3,20x2,40m
RENA MAIOR
Duas Renas recortada a Router em mdf de 6mm. Formato: Em formato de Rena de
2,5x2,50m
RENA MENOR
Duas Renas recortada a Router em mdf de 6mm.Formato: Em formato de Rena de
1,0x1,0m
Produção de Conteúdo interativo para ser veiculado no painel de led em volta do trio
elétrico , interagindo com o público em atividade nas rotas das RAs . Conteúdo
interativo é o material produzido que possibilita a interação do usuário, esse tipo de
1.10.4
Serviço
interação promove maior engajamento e aumento na base de dado, além de dados e
conteúdo que podem ser utilizados para a produção de futuros conteúdos. Serviço
pelo período de 30 dias com 3 conteúdos diferentes e 33 vinhetas de cada RA.
Máquina de Neve: Locação de 8 Máquinas neve ( Snow Machine ) super turbo ,
potência de 3.000 watts, com taxa de fluxo máxima de 400 ml por minuto,
1.10.5 Capacidade do tanque de fluido de 20 litros, Controles painel LCD, protocolo DMX ,
Unidade
controlado por mesa computadorizara , com PM-1 Pan Motor, tímer programável de
fluxo de saída e tempo de duração e abastecimento diário com líquido especial .
Árvores de LED decorativas: Locação de árvores decorativas MODELO MS 2880
WILLOW de 3,5 metros de altura por 2,0 metros de diâmetro , 2880 diodos de led.
Consumo - 150 Watts. Pinheiros de 2,5 metros de altura , as árvores serão montadas
1.10.6
Unidade
sobre base metálica em chapa de aço de 80x80cm e 10mm de expessura cada uma, as
mesmas funcionam como lastro de segurança e estarão pinadas no espaço. Locação
pelo período de 30 dias.
Mangueira de Led: Locação de mangueira com efeito de neon: mangueiras de Led
Neon com diodos de Led 5050 e acabamento resistente a água grau de proteção IP64 Metro Linear
1.10.7
coladas com fita dupla face, as mesmas serão utilizadas em contornos do trio elétrico.
/ Diária
Locação pelo período de 30 dias.
Painel de LED P15: Locação de Painel de LED montado, 2 de 10,5 x 3 nas laterais e
2 de 2,5 x 2 na frente e fundo - total 73 m2 ,LED tipo modular de alta definição
montados com gabinetes do tipo super slim medindo 500mmx500mm e 70mm de
1.10.8
M²
profundidade, LED Outdoor do tipo SMD com resolução de 15 mm, com refresh rate
de 800Hz, gabinetes em alumínio fundido e usinado em sistema CNC, pesando 5kg
por peça totalizando 1320 Kgf.Locação pelo período de 30 dias.
Iluminação cênica do Trio Elétrico: Contratação de serviço de iluminação de
pequeno porte, 20 refletores de Led modelo P5 400 Watts cada, 01 rack main power
Unidade /
1.10.9
para proteção do sistema, 01 mesa de luz avolites, 150 metros de cabos de sinal
Diária
DMX, 200 metros de cabos PP 3x2,5mm. Locação pelo período de 30 dias.
Sonorização: Contratação de serviço de sonorização de médio porte para o trio
elétrico, a ser instalada na parte interna das 04 menores caixas de presente, sistema
composto por: 08 caixas de alta da marca Adamson modelo Y 10 e 04 caixas de sub
da marca Adamson modelo T21, compôe essa montagem: 01 rack de alimentação
Main Power, 02 racks de amplificação da marca labgroupen, 01 rack com
Unidade /
1.10.10
processamento doub lake, 01 mesa de som digital de 32 canais da marca soundcraft
Diária
modelo X32, 02 microfones com fio para possíveis comunicados, 02 Direct Box, 01
computador para reproduzir músicas, trilhas e vinhetas, 140 metros de cabos de sinal
e 220 metros de cabos de alimentação da linha PP. Locação pelo período de 30 dias e
2 dias de testes prévios.
Grupo Gerador Singular de 120 KVA - Com potência máxima em regime de trabalho
de 180 KVA´s - com combustível, operador e cabos elétricos para ligação até 50mt
1.10.11 do local do evento, período de funcionamento de no máximo 12h. - Nota: 30 dias
Unidade
referente a execução do projeto e fase de testes. Unidade de medida (Diária de 12h).
Locação pelo período de 30 dias.
1.10.12 DJ: Contratação de profissional para a mixagem do som

Unidade

1

30

R$ 8.000,00

R$ 240.000,00

1

8

R$ 1.000,00

R$ 8.000,00

1

1

R$ 140.000,00 R$ 140.000,00

1

1

R$ 180.000,00 R$ 180.000,00

8

30

R$ 180,00

R$ 43.200,00

6

30

R$ 108,00

R$ 19.440,00

200

30

R$ 0,80

R$ 4.800,00

48

30

R$ 75,00

R$ 108.000,00

1

30

R$ 1.550,00

R$ 46.500,00

1

30

R$ 2.450,00

R$ 73.500,00

1

30

R$ 700,00

R$ 21.000,00

1

30

R$ 200,00

R$ 6.000,00

Total Etapa 1.10 R$ 890.440,00
Total META 1

R$
6.706.125,79

Meta 02 - Execução
Etapa 2.1 Recursos Humanos - Área Finalística / Essencial

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.1.9

2.1.10

2.1.11
2.1.12

Direção Geral: Profissional responsável pela definição das políticas específicas em
todas as áreas do projeto, com a planejamento organização, alinhamentos de metas e
etapas e cumprimento de objetivos especificados nos planos de trabalho de forma a
alcançar os resultados esperados, com uma política de gestão dos recursos
financeiros, administrativos, estruturação, racionalização, e adequação dos serviços
diversos. Direciona junto a equipe os cronogramas e metodologias de pré, execução e
pós produção. (Unidade de medida: diária/12h).
Direção Executiva - Profissional responsável por assegurar a obtenção dos resultados
definidos nos planos operacionais e administrativos, em conformidade com o objeto
do evento, seus princípios, dentro das diretrizes estratégicas e operacionais
estabelecidas, por meio da diretoria geral de todas as áreas do projeto. (Unidade de
medida: diária/12h).
Direção Financeira e Administrativa: Profissional responsável pela coordenação dos
cronogramas, planos de trabalhos e estratégias administrativas traçadas pela Diretoria
Geral e Executiva, além de acompanhamento processual institucional, estratégias
administrativas em consonância com as atividades traçadas.(Unidade de medida:
diária/12h).
Direção Técnica: Profissional responsável técnico do projeto, execução e emissão da
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).(Unidade de medida: diária/12h).
Direção de Produção: Profissional responsável por todas as infraestruturas do
projeto, assim como planejar, organizar e controlar as atividades de instalação das
áreas do evento, formulando e recomendando políticas e programas de
produção.(Unidade de medida: diária/12h).
Coordenação da Execução: Profissional responsável pela elaboração, gestão,
planejamento e defesa de mérito em todas as etapas até a aprovação. Gerindo a
devida execução dos objetivos, cronograma de atividades, responsabilidades e
recursos. (Unidade de medida: diária/12h).
Assistente Administrativo e Financeiro: Contratação de 4 profissionais responsáveis
por todo suporte as áreas financeiras e Administrativas. (Unidade de medida:
diária/12h).
Coordenação de Produção - Contratação de 6 profissionais responsáveis pela
aplicação dos cronogramas e planos de trabalho estabelecidos junto as direções, afim
de demandar e acompanhar as ações de todos os coordenadores e produtores
envolvidos no projeto, são os profissionais responsáveis pela execução da área de
produção, direcionamento de tarefas, treinamento e capacitação da equipe durante o
período de pré - execução e pós. (Unidade de medida: diária/12h).
Coordenação de Logística: Contratação de 2 profissionais responsáveis pelo
acompanhamento da execução, formalização propostas, realização de follow-up dos
fechamentos das entregas e avaliação de resultados, visando assegurar satisfação do
público, manutenção do padrão de qualidade do projeto em todas as áreas e
gerenciamento dos prestadores de serviço e controle do orçamento das áreas, com
acompanhamento dos indicadores de desempenho dos processos. (Unidade de
medida: diária/12h).
Coordenação de Infraestrutura/técnico: Contratação de 4 profissionais responsáveis
com atribuições para coordenar a execução controle de montagem e desmontagem de
todas as estruturas que compõe o evento, bem como o controle de cronograma de
montagem e de equipe geral atendendo todos os prazos estabelecidos no plano de
trabalho. (Unidade de medida: diária/12h).
Coordenação Setorial - Contratação de 2 profissionais responsáveis pela organização,
gestão, preservação e manutenção dos 8 quadrantes/espaços montados e serviços dos
setores. (Unidade de medida: diária/12h).
Assistente de Produção: Contratação de 10 profissionais responsáveis por todo
suporte as equipes de produção do evento. (Unidade de medida: diária/12h).

Mês

1

3

R$8.000,00

R$ 24.000,00

Mês

1

3

R$8.000,00

R$ 24.000,00

Mês

1

3

R$8.000,00

R$ 24.000,00

Mês

1

3

R$8.000,00

R$ 24.000,00

Mês

1

3

R$8.000,00

R$ 24.000,00

Mês

1

2

R$ 6.500,00

R$ 13.000,00

Mês

4

2

R$ 2.200,00

R$ 17.600,00

Mês

6

2

R$6.500,00

R$ 78.000,00

Mês

2

2

R$6.500,00

R$ 26.000,00

Mês

4

1

R$6.500,00

R$ 26.000,00

Mês

2

2

R$6.500,00

R$ 26.000,00

Mês

10

2

R$ 2.500,00

R$ 50.000,00

Total Etapa 2.1 R$ 356.600,00
Etapa 2.2 - Comunicação / Divulgação / Material Gráfico / Material Específico / Audiovisual
2.2.1

2.2.2

2.2.3
2.2.4

2.2.5

2.2.6

Coordenação de Comunicação - Contratação de profissional com atribuições
coordenar a execução das atividades de comunicação do projeto, gerenciamento das
ações e seus respectivos horários, atuar durante a pré-produção, produção e
execução. (Unidade de medida: diária/12h)
Consultoria de Comunicação: Contratação de profissional responsável pela interface
com a gráfica, fornecedores e equipe financeira para impressão dos materiais offline,
produtos e sinalização e acompanhamento diárias das entregas. (Unidade de medida:
diária/12h).
Conteudista : Contratação de profissional responsável pela criação dos textos e
temáticas do projeto. (Unidade de medida: diária/12h).
Social Media: Contratação de profissional para gerenciamento de mídias sociais,
elaboração de cronograma de postagens das redes e divulgação do projeto nas redes
sociais ( Facebook e Instagram). (Unidade de medida: diária/12h).
SAC / Revisor de Textos: Contratação de profissional responsável pelo atendimento
nas redes sociais respondendo dúvidas e interagindo com o cliente, e responsável
pela revisão de todos os textos. (Unidade de medida: diária/12h).
Designer: Contratação de 3 profissionais responsáveis pela criação da identidade
visual, peças de divulgação e aplicação em todas as peças publicitárias, e em todo o
material gráfico (programação, crachá ), sinalização (banners banheiros, palcos,

Mês

1

3

R$ 6.500,00

R$ 19.500,00

Mês

1

2

R$ 3.324,50

R$ 6.649,00

Mês

1

2

R$ 1.567,00

R$ 3.134,00

Mês

1

2

R$2.000,00

R$ 4.000,00

Mês

1

2

R$2.000,00

R$ 4.000,00

Mês

3

2

R$2.000,00

R$ 12.000,00

2.2.7

2.2.8
2.2.9

alimentação, etc), posts com as marcas para as redes sociais. (Unidade de medida:
diária/12h). Serviço de 2 meses.
Gestão de Redes Sociais : Contratação de serviço de comunicação para atuar no
gerenciamento de mídias sociais e divulgação do projeto em redes sociais (facebook,
instagram), elaboração de textos. (Unidade de medida: diária/12h). Serviço de 2
meses.
Marketing digital : Contratação de serviço responsável pelo desenvolvimento da
página de divulgação do projeto contendo todas informações e atualizações do
projeto. Serviço de 2 meses.
Video Maker e Edição: Gravação e Edição de vídeos promocionais nas redes sociais:
30 vídeos curtos de até 30s com captação e edição.

Mês

1

2

R$3.000,00

R$ 6.000,00

Serviço

1

1

R$5.000,00

R$ 5.000,00

Unidade

30

1

R$500,00

R$ 15.000,00

2.2.10

Cobertura Real Time - DIARIAMENTE - nos espaços divulgando o projeto

Diária

40

1

R$ 120,00

R$ 4.800,00

2.2.11

Registro Fotográfico - Contratação de 8 profissionais por 6 horas/diária - fotógrafos,
com experiência comprovada em registro de eventos. Período de montagem,
execução e desmontagem. Serviço a ser contratado por 45 dias.

Serviço

8

45

R$ 190,00

R$ 68.400,00

Serviço

1

1

R$15.000,00

M²

300

1

R$56,00

R$ 16.800,00

Unidade

300

1

R$4,40

R$ 1.320,00

Unidade

1000

1

R$1,93

R$ 1.930,00

Unidade

500

1

R$20,59

R$ 10.295,00

Unidade /
Diária

30

30

R$10,00

R$ 9.000,00

Serviço

1

1

R$ 11.000,00

R$ 11.000,00

Unidade

150

1

R$ 640,00

R$ 96.000,00

Serviço

1

1

R$ 15.000,00

R$ 15.000,00

2.2.12

2.2.13

2.2.14

2.2.15

2.2.16

2.2.17
2.2.18

2.2.19

2.2.20

Vídeo After Movie: Produção de 1 vídeo da montagem, experiência do projeto e
1 vídeo da pré produção, montagem e finalização.
Lona vinílica (com instalação): 40 placas de sinalização externa cada uma medindo
1x1,50m totalizando 12 m²; 10 placas de sinalização de banheiros masculino e
feminino medindo 1m² cada totalizando 10m²; 20 placas de ativação externa
medindo 2m² cada totalizando 20m²;02 Placas primeiros socorros medindo 3m2 cada
totalizando 6m²; 06 backdrops medindo 6 m2 cada totalizando 36m²; 01 Lona balcão
administração/produção 1,0x1,5m totalizando 3m²; 04 Mapa operacional medindo
1x1,5m.
Crachás - Fornecimento impressão de crachás (Credenciais de acesso), Descrição:
Crachás em PS com impressão em cor 4/4, em policromia offset, 8x10cm, com
cordão personalizado, 20mm com mosquetão e logomarca do evento. Nota: Unidade
de medida (Unidade)
Garrafa Tipo Squeeze Dobrável Promocional 500ml com mosquetão – Com
aplicação de marca do projeto. Para água para uso da produção e fornecedores.
Camisetas - Malha 100% Algodão Fio 30/1 - CAMISETA DE MANGAS CURTAS,
decote redondo, confeccionada em tecido 100% algodão na cor AZUL com
logomarca do evento 30 cm x 15 cm (flaterais) e marca/logo do projeto nas costas.
Estampa: serigrafia (silk screen 8/8) colorida, frente e costas. Embaladas
individualmente sem plástico.
Rádios HT: Locação de rádios comunicadores com alcance de até 8 Km, 02 baterias
inclusas, 01 fone de ouvido e antena (30 dias de execução)
Link dedicado de Internet de 10mb no Céu de Brasília e um de 15mb no Quadrante
da Esplanada para as equipes de produção, técnica e operacional para uso geral no
projeto. Serviço para 30 dias.
Aquisição de Letras Caixa com palavras positivas, presentes em nos quadrantes da
esplanada: letra caixa confeccionada em compensado naval impermeabilizada,
pintada na cor branca com 1,20m de altura, 40cm de profundidade e comprimentos
variados de acordo com a letra. Alem de palavras positivas serão utilizadas também
hashtags com o nome do projeto e frases de governo.
Assessoria de imprensa e comunicação - Promoção do relacionamento com a
imprensa, fazendo o intercâmbio entre os jornalistas e os organizadores, bem como
entre os jornalistas e as assessorias dos artistas que se apresentarão no Evento.
Apresentação da estrutura do evento aos jornalistas e acompanhamento da mídia em
deslocamentos para a produção de conteúdo jornalístico, com indicação de
oportunidades de imagens e de contato com fontes e personagens de relevância à
pauta executada. Elaboração de releases: aviso de pautas, press releases e balanços
da agenda. Os temas a serem abordados são: estrutura do evento, atrações e
programação diária da exibição pública, além de dados sobre a cidade, impacto
econômico do evento para Brasília, entre outros assuntos. Serviço de 2 meses.

R$ 15.000,00

Total Etapa 2.2 R$ 324.828,00
Etapa 2.3 - Recorte Cultural
2.3.1
2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

Coordenação Cultural: Profissional responsável pelo processo seletivo e curatorial
das atrações culturais e responsável pela logística das contratações de bandas/artistas.
(Unidade de medida: diária/12h).
Apresentador - Contratação de profissional especializado em locução de eventos de
grande porte. (Unidade de medida: diária/06h)
Fornecimento de Catering para camarins de Artistas/Bandas: Cardápio diferenciado
de alimentos e bebidas não alcoólicas, contendo: café, refrigerante ( 2 tipos - normal
e diet ou light), suco de fruta (02 tipos), água (com e sem gás), sanduiches, bolos
variados, salgados fritos e assados, biscoitos, pão de metro. O material de louças e
utensílios para atender o número de pessoas deve estar incluso e NÃO PODERÁ
USAR DESCARTÁVEIS com base na sustentabilidade. Este item destina-se a
promover a alimentação dos artistas e bandas convidadas para o projeto. São 19 dias
de ações culturais / artísticas, média de 20 pessoas por ação x 3 atrações ao dia.
Cachês artístico para bandas/artistas/corais selecionadas através processo seletivo
curatorial formado comitê do projeto Céu de Brasília Cultural para apresentações no
Palco Principal.
Coordenação de Palco / Estúdio - Contratação de profissional com atribuições
coordenar a execução das atividades sobre o palco, gerenciamento das atrações e
seus respectivos horários, envolvendo verificação de instalações elétricas,
cabeamentos sonorização, iluminação, quantidade de pessoas no palco – atuar
durante a pré-produção, produção e execução dos shows. (Unidade de medida:
diária/12h)

Mês

1

1

R$ 6.500,00

R$ 6.500,00

Diária

1

19

R$ 400,00

R$ 7.600,00

Unidade

60

19

R$ 35,00

R$ 39.900,00

Unidade /
Cachê

450

1

R$ 400,00

R$ 180.000,00

Mês

1

2

R$6.500,00

R$ 13.000,00

2.3.6

2.3.7

2.3.9

Roadie (Assistente de Palco - Estúdio) - Contratação de profissionais capacitados
para atuar como Roadie (Assistente de Palco) com larga experiência na leitura e
execução de Rider Artístico. (Unidade: 12h)
Coordenação de Backstage: Profissional responsável pelos espaços de backstage do
Palco principal e responsável pela logística de bandas/artistas. (Unidade de medida:
diária/12h).
Contratação de empresa especializada em intérprete de libras - profissionais
especializados em interpretação em libras durante as atrações artísticas/culturais.
(Unidade: 06h) 02 profissionais por 1 dia.

Mês

4

1

R$4.000,00

R$ 16.000,00

Mês

1

2

R$6.500,00

R$ 13.000,00

Diária

2

19

R$ 350,00

R$ 13.300,00

Total Etapa 2.3 R$ 289.300,00
Etapa 2.4 - Legados Sociais / ISO 20121 / Sustentabilidade
2.4.1
2.4.2

2.4.3

2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7
2.4.8

2.4.9

2.4.10
2.4.11

2.4.12
2.4.13

Coordenação Institucional: Profissional responsável pelo atendimento aos apoios
institucionais e sociais. (Unidade de medida: diária/12h).
Coordenação de Sustentabilidade : Contratação de profissional responsável pela
implementação de ações de impacto socioambiental do evento e elaboração do
relatório de Sustentabilidade. (Unidade de medida 12h)
Coordenação de Legados Sociais : Contratação de profissional que atua em contato
direto com empreendedores sociais e parceiros, além de ser responsável pela
coordenação e atividades desenvolvidas no Legado Social. Viabiliza meios para
identificar, integrar, apoiar e investir no empreendedorismo social. Locação pelo
período de 30 dias.
Consultoria Certificação ISO20121: contratação de profissional responsável pela
gestão e execução dos requisitos de atendimento à certificação ISO20.121, com
elaboração de relatório final.
Catadores: Contratação do serviço de catadores de materiais recicláveis para coleta,
triagem e destino correto dos resíduos recicláveis gerados no evento.
Monitores Sociais: Contratação de Monitores para acompanhamento das ações
sociais
Produção das peças com as lonas de sanet e vinílica com a Associação Mãos que
Criam
Mudas Cerrado: aquisição de mudas do bioma Cerrado para plantio nos locais de
realização do evento para ação de educação para a sustentabilidade a ser feita na
programação infantil.
Jardineiro: contratação de profissional de jardim responsável pela preparação do
local de plantio de mudas do cerrado e orientação para a adequada execução do
plantio. 3 turmas de manhã / 3 turmas de tarde
Oficineiro Desenho Cerrado: Contratação de profissional responsável pela
moderação da atividade de desenho de animais do Cerrado e que irá compor a
programação infantil com material de criação incluso.
Kit lanche: composto por 1 sanduíche, 1 fruta, café, 1 chocolate e suco a ser entregue
às crianças participantes da ação social (300) e colaboradores (700).
Copo eco: aquisição de copos retornáveis livre de BPA de 300ml para entrega às
crianças participantes da ação social. Material do copo: 100% Polipropileno; Volume
total: 336 ml; Altura: 117 mm; Boca do copo: 71 mm; Fundo do copo: 52 mm; Peso:
30 g. Valor unitário / total com frete.
Ônibus escolar com 45 lugares - diária de 12h ou 100km de franquia.

Mês

1

1

R$ 6.500,00

R$ 6.500,00

Mês

1

2

R$6.500,00

R$ 13.000,00

Mês

1

1

R$ 6.500,00

R$ 6.500,00

Mês

1

1

R$ 4.350,00

R$ 4.350,00

Serviço

1

1

R$ 2.280,00

R$ 2.280,00

Diária

20

30

R$100,00

R$ 60.000,00

Unidade

500

1

R$25,00

R$ 12.500,00

Unidade

300

1

R$ 6,45

R$ 1.935,00

Diária

2

6

R$ 151,48

R$ 1.817,76

Diária

3

2

R$ 516,00

R$ 3.096,00

Unidade

1000

1

R$10,00

R$ 10.000,00

Unidade

300

1

R$ 2,36

R$ 708,00

Diária

3

6

R$450,00

R$ 8.100,00

Total Etapa 2.4 R$ 130.786,76
Etapa 2.5 - Cenografia / Containers / Mobiliário /Infraestrutura e Técnica / Extras

2.5.1

Queima de fogos : Inauguração do projeto na Praça do Buriti, Inauguração na
Esplanada, Inauguração no Presépio, Reveillon na Esplanada e Praça do Buriti e no
encerramento na Esplanada, Praça do Buriti e Presépio (7 no total ).
MATERIAL USADO PARA CADA APRESENTAÇÃO
02 TORTAS 135 TUBOS EM W(PEIXINHO BRANCO, VERMELHO,
COQUEIRO, GLÍTER OURO)
02 TORTA 135 TUBOS 11/2” EM Z SUPER SHOW CORES DIVERSAS
02 TORTA 100 TUBOS DE 11/2” EM W PEONY VE872RMELHO,VERDE E
VIOLETA CROSSETE CORES
02 TORTA 100 TUBOS 11/2” EM Z
KAMURRO,TITANIUM,PEONY,AZUL,CLACLING, W Classe -C
02 TORTA 100 METRALHADORA EM W CORES MAGNIFICAS EM Z
02 TORTA 100 METRALHADORA EM H CORES MAGNIFICAS EM Z
02 TORTA 100 TUBOS 11/2” VERTICALCORES DIVERSAS EM W Classe -C
100 MORTEIROS 1[2” EM LEQUE DE CINCO PONTAS

Unidade

7

1

R$ 18.000,00 R$ 126.000,00

Serviço

1

1

R$ 4.670,83

R$ 4.670,83

Serviço

1

1

R$ 81.000,00

R$ 81.000,00

DURAÇÃO APROX. 05 MINUTOS CÉU CHEIO
DETONAÇÃO CONTROLE REMOTO COM MALETA DE 240 CANAIS

2.5.2

2.5.3

Mão de obra com 10 pessoas para o operacional geral
Cenografia em container do Espaço da Feira de Artesanato: 6 containers, para 12
artesãoes a serem selecionados pela SETUR. Cada espaço com 01 spot de energia e
01 tomada (tri), com revestimento interno e externo, logomarca aplicada (arte por
conta do expositor). Serviço de instalação, execução e desmontagem, com
acompanhamento pelos 30 dias de serviço para possíveis reparos necessários.
Serviço com manutenção por 30 dias.
Locação de mobiliário e ambientação:
1 Container 6mx2,80m - Base Brigada - Posto médico – Esplanada dos Ministérios
2 pranchão 2,20 x 0,60 com pés de ferro e base em madeira e toalha preta
6 cadeiras de Aço c/ Assento e Encosto Estofados

2.5.4

2.5.5

2.5.6

2.5.7

2.5.8

1 Container 6mx2,80m - Base Segurança - Esplanada dos Ministérios
2 pranchão 2,20 x 0,60 com pés de ferro e base em madeira e toalha preta
6 cadeiras de Aço c/ Assento e Encosto Estofados
5 jogos de mesas com 20 cadeiras de plástico
1 Container 6mx2,80m - Base Técnica – Esplanada dos Ministérios
2 pranchão 2,20 x 0,60 com pés de ferro e base em madeira e toalha preta
6 cadeiras de Aço c/ Assento e Encosto Estofados
1 Container 6mx2,80m - Base Operacional – Esplanada dos Ministérios - Árvore
Sonho e Realidade
2 pranchão 2,20 x 0,60 com pés de ferro e base em madeira e toalha preta
6 cadeiras de Aço c/ Assento e Encosto Estofados
1 Container 6mx2,80m - Base Operacional e Técnica – Praça do Buriti
1 pranchão 2,20 x 0,60 com pés de ferro e base em madeira e toalha preta
6 cadeiras de Aço c/ Assento e Encosto Estofados para catering e alimentação
2 Containers 6mx2,80m - Base de Produção Céu de Brasília – Praça do Cruzeiro
8 pranchão 2,20 x 0,60 com pés de ferro e base em madeira e toalha preta
20 cadeiras de Aço c/ Assento e Encosto Estofados
2 Containers 6mx2,80m - Base de Camarins - Céu de Brasília – Praça do Cruzeiro
2 sofás em couro preto (1 para cada) 20 cadeiras de Aço c/ Assento e Encosto
Estofados ( 10 para cada) 2 pranchão 2,20 x 0,60com pés de ferro e base em madeira
e toalha preta (1 para cada) 2 araras (1 para cada) 2 tapetes (1 para cada) 2 espelhos
(1 para cada)
1 Container 6mx2,80m - Base Técnica - Céu de Brasília – Praça do Cruzeiro
3 pranchão 2,20 x 0,60 com pés de ferro e base em madeira e toalha preta
12 cadeiras de Aço c/ Assento e Encosto Estofados
1 Container 6mx2,80m - Base Operacional - Céu de Brasília – Praça do Cruzeiro
3 pranchão 2,20 x 0,60 com pés de ferro e base em madeira e toalha preta
12 cadeiras de Aço c/ Assento e Encosto Estofados
Espaço Ações Sociais - Sustentáveis (6 dias)
8 pranchão 2,20 x 0,60 com pés de ferro e base em madeira e toalha preta
45 cadeiras de Aço c/ Assento e Encosto Estofados
6 Containers 6mx2,80m - Base do Artesanato – Presépio Luz do Mundo
12 pranchão 2,20 x 0,60 com pés de ferro e base em madeira e toalha preta
24 cadeiras de Aço c/ Assento e Encosto Estofados
6 vasos de planta ráfia para delimitar o espaço
1 Container 6mx2,80m - Base do Técnica / Operacional – Presépio Luz do Mundo
02 pranchão 2,20 x 0,60 com pés de ferro e base em madeira e toalha preta
06 cadeiras de Aço c/ Assento e Encosto Estofados
Serviço inclui: entregas do mobiliário programadas, montagem, manutenção e
desmontagem.
Locação pelo período de 30 dias.
Grupo Gerador Singular de 180 KVA - Com potência máxima em regime de trabalho
de 180 KVA´s - com combustível, operador e cabos elétricos para ligação até 50mt
do local do evento, período de funcionamento de no máximo 12h. - Nota: 30 dias
Unidade
referente a execução do projeto e fase de testes. Unidade de medida (Diária de 12h).
Locação pelo período de 30 dias.
Containers: Locação de containers para: 3 para Depósito de materiais e equipamentos
/2 Base Brigada - Posto Médico / 1 Base Segurança / 2 Base Administrativa / 2 Base
Operacional /3 Base Técnica / 4 Bases de Produção / 6 Feira de Artesanato / 2
Unidade /
Camarins / 6 Banheiros masculino e feminino / 2 banheiros adaptados para PCD.
Diária
Sendo : 33 unidades de containers 2,40 X 6,00 adaptáveis. (para uso durante a
montagem, execução e desmontagem). Locação pelo período montagem, execução e
desmontagem de 40 dias.
Fechamento - Placas Cegas - metro linear (Montagem de Estruturas temporárias)
Metro Linear
para área dos geradores e área de palco cultural. Locação pelo período montagem,
/ Diária
execução e desmontagem por 60 dias
Alambrado - Montagem, manutenção e desmontagem de Alambrado Disciplinador
de público – estrutura de alambrado em modulo de 2,00 x 1,00, do tipo grade
Metro Linear
metálica tubular, fixados ao solo por pés tubulares com altura de 1,20m, com
/ Diária
acabamento em pintura metalizada na cor alumínio ou zincada. Metro Linear
(Montagem de estruturas temporárias). Locação pelo período de 30 dias.
Tenda Pirâmide 6x6m: cobertura tipo piramidal com fechamentos laterais em U,
6x6m, tipo 4 águas com armação em ferro tubular e revestida em lona de PVC
Unidade /
Branca anti-chama, com altura mínima de 2 metros e máxima de 3 metros de seus
Diária
pés de sustentação, travadas com cabos de aço e estacas arredondadas de no mínimo
40 cm de profundidade para a base operacional. Locação pelo período de 30 dias.

12

30

R$ 1.120,00

R$ 403.200,00

33

40

R$ 100,00

R$ 132.000,00

350

60

R$ 4,00

R$ 84.000,00

100

50

R$ 3,55

R$ 17.750,00

6

50

R$ 405,50

R$ 121.650,00

M²

2000

1

R$ 48,55

R$ 97.100,00

2.5.9

Aquisição de Bloquete para caminhos entre os elementos e as calçadas existentes.

2.5.10

Revitalização do gramado da esplanada após retirar os bloquetes.

M²

2000

1

R$ 12,76

R$ 25.520,00

2.5.11

Galão de Água Mineral de 20 Litros . Aquisição e Reposição pelo período de 30 dias.

Unidade

20

30

R$ 7,68

R$ 4.608,00

2.5.12

Locação de Bebedouro de Galão de Água de 20 litros: Com água natural ou
gelada.Certificado pelo Inmetro; Gabinete em plástico injetado e chapa eletrozincada
pintado na cor branca, totalmente desmontável e de fácil reposição. Quantidades: 1
Base Brigada - Posto Médico / 1 Base Segurança / 1 Base Administrativa / 1 Base
Operacional /1 Base Técnica / 1 Base de Produção / 1 Feira de Artesanato / 2
Camarins. Locação pelo período de 30 dias.

Unidade /
Diária

9

30

R$ 12,00

R$ 3.240,00

2.5.13

Ecad

Serviço

1

1

R$ 20.000,00

R$ 20.000,00

2.5.14

Despachante: Contratação de Serviço de profissional responsável por fazer
requerimentos, encaminhamentos e iniciar trâmites burocráticos junto a órgãos
estaduais e federais que se fizerem necessários.

Serviço

1

1

R$15.000,00

R$ 15.000,00

2.5.15

Seguro do evento pelo período de montagem, execução e desmontagem do evento a
partir da data de assinatura de contrato. Com Seguro de Riscos Diversos (RD) com o
objetivo de cobrir perdas e danos de bens do segurado. Isso significa cuidar dos
equipamentos eletrônicos, espaço físico e utensílios do evento. Seguro de
Responsabilidade Civil (RC) com o objetivo de cobrir danos materiais e corporais a
terceiros. A proteção também resguarda instalação, montagem e desmontagem,
danos materiais e acidentes pessoais.

Serviço

1

1

R$ 20.000,00

R$ 20.000,00

Total Etapa 2.5

R$
1.029.738,83

Etapa 2.6 - Serviço de Protocolo COVID / Segurança / Brigada / Primeiros Socorros / Carregadores / Limpeza / Geral / Contábil / Jurídico
2.6.1

Aquisição de Máscaras para uso individual dos colaboradores

Unidade

1000

1

R$ 4,00

R$ 4.000,00

2.6.2

Aquisição de Álcool gel para uso individual dos colaboradores

Unidade

1000

1

R$ 2,28

R$ 2.280,00

Unidade /
Diária

60

30

R$ 175,00

R$ 315.000,00

Mês

1

1

R$6.500,00

R$ 6.500,00

Unidade /
Diária

8

64

R$ 190,00

R$ 97.280,00

Unidade /
Diária

1

30

R$ 1.000,00

R$ 30.000,00

Unidade /
Diária

30

30

R$ 10,00

R$ 9.000,00

Unidade /
Diária

40

30

R$110,00

R$ 132.000,00

Unidade /
Diária

20

40

R$ 150,00

R$ 120.000,00

Mês

1

1

R$6.500,00

R$ 6.500,00

Mês

1

2

R$6.500,00

R$ 13.000,00

Serviço

1

1

R$20.000,00

R$ 20.000,00

Serviço

1

1

R$ 3.000,00

R$ 3.000,00

Serviço

1

1

R$ 8.000,00

R$ 8.000,00

2.6.3

2.6.4

2.6.5

2.6.6
2.6.7
2.6.8

2.6.9

2.6.10
2.6.11
2.6.12
2.6.13
2.6.14

Segurança patrimonial: Contratação de empresa especializada em segurança
patrimonial pelo período de 30 dias (incluso: montagem, evento, desmontagem).
Valor da diária por 12 horas/dia, inclui incidências trabalhistas, vale refeição, vale
transporte, uniforme, serviço 24 horas. 60 profissionais dia x 30 dias = 1800 diárias.
Coordenação de Segurança dos Espaços: Contratação de profissional responsável
com rádio HT por todas as áreas a serem monitoradas 24 horas. (Unidade de medida:
diária/12h).
Brigadistas: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de
brigadista para salvaguarda e atendimento ao público. Valor da diária uso de rádio
HT por cada por cada brigadista. (Unidade de medida: diária/12h) para montagem,
execução e desmontagem.
UTE Movél : Contratação de Serviço de ambulância para plantão de primeiros
socorros, compreendendo motorista Socorrista e Enfermeiro durante o período de
execução de 30 dias. (Unidade de medida: diária/12h)
Locação de Extintores de incêndio de pó químico necessários para serem distribuídos
em todas as instalações do evento.
Carregadores Montagem e Desmontagem - Contratação de empresa para prestação
de serviço para auxiliar no carregamento de equipamentos / caixas de demais itens
necessários (Unidade de medida: diária/10h). Total de 1200 diárias
Auxiliar de limpeza (Serviço de limpeza - TIPO 02) - Contratação de empresa para
prestação de serviços gerais de limpeza, conservação, higienização das áreas de
circulação do evento. (Unidade de medida: diária/8h) 20 profissionais em 1 turno x
40 dias = 800 diárias. Material incluso: Baldes; Vassouras; Rodos; Buchas de
limpeza; Sacos de Lixo nas cores Azul e Preto; Desentupidor de vaso; Cheirinho para
ambiente; Desinfetante ; Quaternário de Amônia para eliminar o Covid 19; Álcool
para limpeza ; Aspirador de Pó; 40 - Lixeiras de 100 litros; 30 - Lixeiras de 20 litros
para banheiros; Papel Higiênico; Papel Toalha ; Sabonete Líquido; Panos de limpeza;
Caminhão para transportes de material, lixeiras e retirada de lixo dos locais do
evento, para base de recolhimento; Máscaras de Proteção para prestadores de serviço.
Coordenação de Limpeza de todos os Espaços: Contratação de profissional
responsável pela fiscalização da limpeza das áreas de todos os quadrantes. Unidade
de medida: diária/12h)
Coordenação de Base: Contratação de profissional responsável pelo suporte à os
fornecedores/colaboradores / voluntários. (Unidade de medida: diária/12h)
Pesquisa de Opinião - Elaboração do relatório final contendo pesquisa de satisfação
do público e detalhamento de audiência, com equipe de 4 pessoas para levantamento
dos dados.
Contratação de Serviço de Assessoria Contábil. Prestação de serviço responsável
pelos pagamentos e posterior entrega de relatório financeiro pelo período de 3 meses.
Contratação de Serviço de Assessoria Jurídica. Prestação de serviço no apoio a
gestão jurídica do projeto e posterior análise da entrega do relatório final de
prestação de contas de acordo com a Lei pelo período de 3 meses.

Total Etapa 2.6 R$ 766.560,00
R$
2.897.813,59
R$
Total META 1 + META 2
9.603.939,38
Total META 2

5.3 Previsão de Receitas
Recursos provenientes de Emenda Parlamentar.
6. DECLARAÇÕES
6.1 Declaração Unificada
Eu, GERALDO MARCELO SOARES SANCHES, inscrito no RG sob o nº 1.452.268 SSP/DF e CPF nº
851.693.901-49, na qualidade de presidente do IDHEIAS - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
HUMANO, EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, inscrita no CNPJ
04.976.243/0001-10, declaro, para os devidos fins e sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1. (X) A referida Entidade e seus dirigentes não incorrem em qualquer das vedações previstas no artigo 39 da
Lei nº 13.019/2014, ou no artigo 8º do decreto 32.751 de 4 de fevereiro de 2011;
2. (X) A referida Entidade, até a presente data, não possui ações judiciais em trâmite ou transitada em julgado,
para a habilitação do presente processo de Termo de Fomento, estando ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores;
3. (X) A referida entidade atende as exigências constantes na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Distrito
Federal, uma vez que arrecada todos os impostos a que se refere o artigo 155 da Constituição Federal, bem
como não está inadimplente com a União, inclusive no que tange às contribuições dos empregados para a
Seguridade Social, contribuições para o PIS/PASEP, contribuições para o FGTS, e com relação a recursos
anteriormente recebidos da Administração Pública por meio de convênios, acordos, ajustes, subvenções sociais,
contribuições, auxílios e similares;
4. (X) A referida entidade não realiza pagamento, a qualquer título, de servidor ou empregado público integrante
do quadro de pessoal da Administração Direta ou Indireta do Distrito Federal, da União, dos Estados e dos
Municípios, por serviço de consultoria ou assistência técnica, atendendo rigorosamente o disposto no art. 8º, II
da Instrução Normativa nº 1/2005;
5. (X) A referida Entidade não celebrou convênios anteriores com o Governo Federal referentes ao projeto;
6. (X) A referida Entidade não remunera nenhum servidor ou empregado público ativo, inativo e pensionista
(incluindo cargos comissionados, funções de confiança e cargos públicos) independentemente de estarem
gozando de férias ou não;
7. (X) A referida Entidade não se encontra em mora nem em débito junto a qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública do Distrito Federal, conforme inciso VIII do art. 2º da Instrução Normativa nº 1/2005;
8. (X) A referida entidade atende rigorosamente às determinações previstas no inciso XXVIII, do art. 7º da
Constituição Federal;
9. (X) A referida entidade atende rigorosamente à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a
partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal,
conforme previsão do art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93.
10. (X) A referida entidade não possui parentes servidores públicos vinculados à Secretaria de Turismo do
Distrito Federal, sejam eles cônjuges, companheiro, parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º
grau;
11. (X) O Plano de Trabalho apresentado pela referida Entidade não apresenta rubrica de encargos recolhidos,
pois os mesmos são de competência das empresas contratadas e detentoras da execução do projeto em análise.
Na fase de prestação de contas as notas fiscais serão encaminhadas de acordo com o Decreto 37.843 de 13 de
dezembro de 2016. Em hipótese alguma haverá pagamento via RPA, esta sim haveria previsão de recolhimento
de encargo. De acordo com o Art. 28. Do Decreto 37.843 13 de dezembro de 2016, no que refere-se aos itens
V e VI, esclarecemos:
V - Informamos que 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 - Conforme citado acima, por se tratar de contratações via pessoa jurídica não há nenhum tipo de valor
rescisório e trabalhista a ser pago no final do projeto.
Brasília, 16 de Dezembro de 2020.

GERALDO MARCELO SOARES SANCHES
Presidente
6.2 Declaração de Encargos Trabalhistas - inciso V e VI Art. 28º Decreto nº 37.843/2016 (em caso de
não haver encargos trabalhistas).
DECLARAÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS
Declaramos que o presente Plano de Trabalho apresentado pela entidade não consta a rubrica de encargos
recolhidos, pois os mesmos são de competência das empresas contratadas e detentoras da execução do projeto
em análise.
Na fase de prestação de contas as notas fiscais serão encaminhadas de acordo com o Decreto 37.843 de 13 de
dezembro de 2016. Em hipótese alguma haverá pagamento via RPA, esta sim haveria previsão de recolhimento
de encargo.
De acordo com o Art. 28. Do Decreto 37.843 13 de dezembro de 2016, no que refere-se aos itens V e VI,
esclarecemos:
V - Informamos que 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 – Conforme citado acima, por se tratar de contratações via pessoa jurídica não há nenhum tipo de valor
rescisório e trabalhista a ser pago no final do projeto.
Atenciosamente,
Brasília, 16 de Dezembro de 2020.

GERALDO MARCELO SOARES SANCHES
Presidente
851.693.901-49

6.3. DECLARAÇÃO
Na qualidade de Presidente da OSC, declaramos, para fins de provação junto à Secretaria de Estado de
Turismo do Distrito Federal, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em 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.
Nestes Termos,
Pede Deferimento.

GERALDO MARCELO SOARES SANCHES
Brasília, 16 de Dezembro de 2020.

Presidente

7. APROVAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO/SECRETÁRIO ADJUNTO

Aprovo o presente Plano de Trabalho

Brasília-DF, _____/_____/2020

_______________________________
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