PLANO DE TRABALHO
Razão Social: ASSOCIAÇÃO CRESCE – DF
CNPJ:08.466.173/0001-01
Endereço QS 304 CONJUNTO 3 LOTE01
Bairro: SAMAMBAIA SUL
UF:DF
(SAMAMBAIA)
Telefone:(61) 3042-4409
(61) 3042-4409
E-mail da OSC: nsescritoriocontabil@gmail.com
Site da OSC:
Representante Legal : Eduardo Nascimento Campos (presidente)
Cargo do Representante Legal: Presidente
RG/Órgão Expedidor:
Cidade: BRASÍLIA

CPF: 48407518115

CEP:

RG: 809795 SSPDF

Endereço do Representante Legal:

Qd 102, conjunto 02 lote 1 – 3 bloco A AP. 1607 – Samambaia Sul/DF
Telefone (DDD):
Telefone ((61) 999 617 8993):
ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA
Responsável pelo acompanhamento da parceria: Eduardo Nascimento Campos
Função na parceria: Coordenador Geral
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR: 809795 SSPDF
CPF: : 48407518115
Telefone
Telefone (61) 999 617 8993):
Email do Responsável: prduardo@hotmail.com / d.sergio97@gmail.com

1.1 DADOS DO PROJETO
Título do Projeto: Planaltina de mãos dadas
Valor do Projeto:150.000,00
Local de realização: Pedra Fundamental
Período de Execução:
Início:31/12/2020 Término:09/02
Enquadramento:
Educacional ( )
Participativo ( x )
Auto Rendimento ( )
Valor total do projeto: cento e cinquenta mil reais
Previsão de Atendimento:
Previsão de público direto: 800 presentes 1.500 on line
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O Planaltina de mãos dadas beneficia diretamente todos participantes do projeto, além de ambulantes
devidamente cadastrados, fomentando o comércio local e também a Pedra Fundamental um dos mais
relevantes ponto turístico de Brasília.

1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE
•
•
•
•
•

Festa das Tribos 2009 MINC Ministério da Cultura.
Festa das Tribos 2012 SECULT Secretaria de Cultura.
Festa das Tribos 2014 SECULT Secretaria de Cultura.
Festa das Tribos 2015 RA XIII Região Administrativa de Samambaia.
Fagama 2019 Secretaria de Cultura
2 DESCRIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO: Planaltina de mãos dadas
PERÍODO DE EXECUÇÃO:
INÍCIO: 31/12/2020

TÉRMINO: 10/02/2021

DESCRIÇÃO DO OBJETO:
Realização do projeto “Planaltina de mãos dadas”, têm por objetivo
apresentar três dias de evento no formato drive-in (onde o espectador assiste
o evento de dentro do veiculo) e drive thru(onde o espectador faz a visitação ao
evento de dentro do veiculo), o evento ainda contará com transmissão ao vivo
pelo Yotube, com conteúdos que vão, da apresentação de videos institucionais
apresentando os pólos turisticos, eco-turismo e os demais fatores culturais
marcantes no meio de toda riqueza histórica e religiosa que transformaram
Planaltina num caldeirão cultural, forte nas artes cênicas e que exporta artistas
para outras regiões do Brasil, para fechar cada dia de evento, teremos
apresentações de artistas locais. O evento será transmitido ao vivo de um dos
pontos turisticos mais importante da nossa Capital, que é a Pedra Fundamental,
com intuito de atrair mais visitantes à Planaltina, gerando renda ao comércio
local e ao mesmo tempo contribuindo para colocar a cidade na rota turistica da
capital federal.

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO
A cidade de Planaltina é ao mesmo tempo histórica, religiosa e turística, além de ser moderna. Em Planaltina nos
deparamos com o antigo/moderno, o que torna a cidade esplêndida. Mesmo com toda a modernidade oferecida por
Brasília, Planaltina manteve e preservou muitos de seus valores, o que a diferencia das demais cidades do Distrito
Federal. Chamada anteriormente de Mestre D’Armas e por ter um passado riquíssimo, Planaltina possui um
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contexto repleto de tradições e costumes herdados e repassados. O marco inicial para que Planaltina pudesse sofre
diversas mudanças foi à construção de Brasília, que foi percebida e sentida com a visita da Comissão Cruls,
causando imediatas mudanças socioculturais. No entanto mesmo após a construção de Brasília, por insistência
permanece vivos e mantidos os costumes, hábitos e valores goianos herdados por Planaltina, tendo que ser
reelaborados diversas vezes para adequar-se ás novas estruturas trazidas pela modernidade.
A Pedra Fundamental e a música sempre fizeram parte da cultura de nossa cidade, jovens com amigos e familiares
costumam realizar luau no local, assistindo esses momentos surgiu a ideia, fomentando o local e os artistas que
vivem momentos de dificuldades.

2.2 JUSTIFICATIVA DO PROJETO
Tendo em vista toda dificuldade do povo brasileiro, considerando o momento atual de pandemia, o projeto
Planaltina de mãos dadas, se preocupando com o bem-estar da comunidade, busca um momento de alegria e
fraternidade para todos os cidadãos de nossa cidade.
O sofrimento do isolamento está deixando sequelas em nossas vidas. A pandemia de Covide-19 ou Novo
Coronavírus, vem produzindo repercussões não apenas de ordem biométrica e epidemiológica em escala global,
mas também repercussões e impactos sociais, econômicos, políticos, culturais, turísticos e históricos sem
precedentes na história recente das epidemias. O Planaltina de mãos dadas vem com essa proposta de um drivein show com transmissão simultânea através de um canal no yotube, gerando assim oportunidades para artistas
regionais, levando a cada um a oportunidade de exercer o seu trabalho em um momento de tanta angustia, uma
realidade que levou a classe artística a viver momentos de desespero.
Nosso local escolhido para realizar esse projeto foi decidido com o orgulho que temos por nossa história a
Pedra Fundamental. Em 1751 Marques de Pombal idealizou a construção de Brasília, como sendo uma forma
protetiva, pois como a sede do governo era localizada próxima ao mar, era muito suscetível à invasões e
possíveis tomadas inimigas. Somente com a Constituição brasileira de 1891, que em seu Artigo 3º diz que:
“Fica pertencendo à União, no planalto central da República, uma zona de 14.400 quilômetros quadrados, que
será oportunamente demarcada para nela estabelecer-se a futura Capital federal”, foi que se iniciaram as
expedições para estudar e demarcar a área para a futura Capital Federal do Brasil, a primeira delas sendo a
Missão Cruls. No entanto, mais uma vez a expectativa seria frustrada por questões políticas e somente em 1953
foi enfim autorizada a construção de Brasília.
Na comemoração do centenário da Independência, em 7 de setembro de 1922, ao meio-dia, o presidente dos
Estados Unidos do Brasil, Epitácio Pessoa, fez assentar a pedra fundamental da futura capital do país a dez
quilômetros de Planaltina. Baseada no sonho de Dom Bosco, a pedra fundamental caracterizaria o ponto central do
Brasil, “entre os paralelos 15 e 20 graus.”
Planaltina de mãos dadas, foi pensado como um projeto unificador, onde dá a oportunidade a uma classe menos
favorecida, além da descentralização de recursos públicos, onde na maioria das vezes se contempla a capital
esquecendo das cidades satélites, lembramos também dos PNE, todo projeto voltado para acessibilidade,
garantindo o direito dessas pessoas usufruírem da mesma forma de todos, catadores realizarão a coleta e
reciclagem de todo o lixo produzido no evento visando sempre uma economia criativa.
Dessa forma justifica-se a realização deste projeto, a descentralização dos espaços públicos, fomento a classe
artística e exposição de um espaço que é um marco em nossa história, uma evidencia de um ponto turístico que
precisa ser mostrado com orgulho a todo povo brasileiro.
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2.3 CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA
•
•
•

Todos artistas contratados são regionais.
As empresas que prestarão serviços para o projeto são todas do Distrito Federal, favorecendo a
mão-de-obra e contratações de profissionais locais.
Ambulantes e demais ambulantes todos locais.

2.4 ORIGEM DO ORÇAMENTO PARA A DESPESA
emenda parlamentar do deputado Iolando
2.5 OBJETIVOS
OBJETIVO GERAL:
• Realizar um Drive-in show, com apresentação de músicos regionais e
fomentar um dos maiores pontos turísticos da região.
OJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Oferecer a comunidade menos favorecida uma oportunidade de usufruir
da um evento publico.
2. Dar a oportunidade de desfrutar de atividades turísticas e culturais.
3. Gerar emprego e renda através da economia criativa desenvolvida pelo
terceiro setor através dos projetos.
4. Alavancar um espaço publico, raramente usado, para que haja um melhor
proveito do mesmo.

2.6 METAS
•
•

Desenvolvimento de ações de coordenação e planejamento do projeto.
Fomentar a economia local, gerando empregos para pessoas da cidade.

•

Democratização do acesso à cultura promovendo atividade de qualidade artística.

•

Colocar em evidencia espaço turístico ( Pedra fundamental)
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2.6.1 METAS QUANTITATIVAS
•

Planaltina de mãos dadas prevê uma público aproximado de 800 pessoas presentes e 1500 online.

2.6.2 METAS QUALITATIVAS
•
•
•
•

Gerar emprego e renda e a promoção de ações de incentivo ao desenvolvimento econômico
do Distrito Federal;
Movimentar a cadeia a economia no DF para a valorização do protagonismo local com
inclusão social e fortalecimento da cidadania;
Incentivar a promoção da produção cultural e artística brasiliense, com valorização de
recursos humanos e de infraestrutura local;
Estimular a produção de projetos artísticos comprometidos com a identidade
cultural.

2.7 INDICADORES DE MONITORAMENTO
Metas

Indicadores de Monitoramento

Meta 01 – Etapa 1.2:
Contratação de serviços
necessários para a divulgação e
comunicação antes e durante o
projeto

- Divulgação das atividades da
programação na imprensa;
- Aplicação da arte no material
(site, mídias sociais);
- Monitoramento das
atividades.

Parâmetro(s) para aferição de
cumprimento
- Comprovação das Mídias
- Relação da equipe;
- Registros fotográficos

- Registro fotográfico e videográfico
Meta 02 – Etapas 2.1:
Contratação de
serviços
- Montagem da estrutura do
necessários para a montagem,
evento conforme projeto;
estrutura e logística do projeto. A - Realização das atividades da
meta 02 tem como objetivo a
programação;
produção e execução de todas as - Cópia de documentação de
ações relacionadas para o
licenças e alvarás
empenho do plano de trabalho

Meta 03

- Prestação de contas;

das ações da programação;

- Relatórios de produção.
- Relatório de pesquisa
- Fotos das equipes;
- Lista de presença das equipes.
Comprovação da documentação das
licenças emitidas.
- Confecção de relatórios de
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registros
fotográficos
e videográficos;
- Levantamento de valoração de
mídia, clipagem do evento;
- Prestação de contas final a
correalizadores, patrocinadores e
apoiadores;

Pós-produção

Relatório doação de alimentos

2.8 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS E DE CUMPRIMENTO
DAS METAS A ELES ATRELADAS

2.9 RESULTADOS ESPERADOS
•
•
•

Gerar empregos e renda para a população do Distrito Federal;
Realizar programação artística dando a oportunidade para artistas locais.
Realizar a coleta para doação do alimento não perecível, e distribuir para instituição
beneficente;

2.10 PROGRAMAÇÃO DETALHADA DO EVENTO
Programação
Plano de comunicação, Painel de led divulgação móvel, banner, carro de
som, mídias sociais.
Montagem de estruturas
Abertura do Planaltina de mãos dadas
Show com: Cida Avelar
Show com: Luca Rodrigues
Show com: Real Samba
Show com: Amanda Amaral
Show com: Wiliam e Deivid
Show com: Robson Ferraz
Show com: Tiago Mura e Juliano
Encerramento das atividades

Data
31/12/2020 a 08/01/2021
07/01/2021 a 08/01/2021
08/01/2021
08/01/2021
08/01/2021
09/01/2021
09/01/2021
09/01/2021
10/01/2021
10/01/2021
10/01/2021
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Inicio de desmontagem
Termino da desmontagem

10/01/2021
12/01/2021

)

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Cronograma de Execução
Metas

Fase /
Etapa
1.1

Meta 1
1.2

Meta 3

Valor

Pré produção, reuniões e
contratações, alinhamento com a 28.900,00
equipe de RH
Inicio da execução do plano de
22.238,00
comunicação

2.2

Montagem de todas as
estruturas
Apresentação dos artistas

3.2

Prestação de contas

2.1
Meta 2

Descrição

Duração
Início
Término
31/12/2020

10/02/2021

31/12/20202

10/01/2021

72.569,00

06/01/2021

08/01/2021

18.500,00

08/01/2021

10/01/2021

Valor dos RH
10/01/2021
na meta 1

10/02/2021

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Cronograma de Desembolso
Meta
Meta 1

Meta 2

Etapa/Fas
e
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3

Especificação

Mês

Reembolso único
Reembolso único

dezembro
dezembro

Reembolso único
Reembolso único

dezembro
dezembro
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Meta 3

3.1
3.2
3.3

Reembolso único

5.3 Previsão de Receitas
PREVISÃO DE RECEITAS
Nome

QTD.
1
2

R$

Total

Item

1.1

1.2

1.3

Receitas

Descrição
Coordenador Geral Responsável geral pelas ações do
projeto, gerindo toda a equipe
de projeto e atuando em todas
as áreas na pré produção,
produção e no período de pósprodução. (atuará em todo o
período do projeto, sendo o
quantitativo de semanas de
trabalho distribuído pelo período
de vigência do projeto).
Coordenador financeiro direcionamento do projeto
acompanhando de contratações,
pagamentos,emissão de notas e
prestação
de contas.
Coordenador Administrativo direcionamento
doprojetoacompanhamento
burocrático

Unidade de
Media

Qtde

Semana

5

R$
1.490,00

R$ 7.450,00

Semana

5

R$
1.100,00

R$ 5.500,00

Semana

5

R$
1.100,00

R$ 5.500,00

Valor Unitário
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Valor Total

1.4

1.5

1.6

2.1

2.2

2.3

Produtor Executivo Responsável por gerir a equipe e
fornecedores no período de
produção, não somente nos dias
do evento, mas também
acompanhando a montagem e
desmontagem (atuará na
produção além de dias antes e
depois, num período total de
uma semana por evento).
Assistente de Produção Responsável pelo auxílio nas
panfletagens, aquisição de
material, apoio logístico, apoio
nas montagens, auxílio ao
desempenho das atividades
gerais do projeto, auxilio direto a
todos os envolvidos em suas
atividades, com foco em
operacionalização da execução
das ações/eventos (atuará na
produção além de dias antes e
depois, num período total de
uma semana por evento, sendo
que serão contratados 8
profissionais).
Fotógrafo - Responsável por
efetuar o registro fotográfico das
ações do projeto (um serviço em
todo o projeto).
Apresentador - Para fazer a
apresentação de todos os
artistas, atrações, Fornecer
informações públicas relevantes,
direcionar e animar o público
(atua com 01 diária por evento).
Artista Amanda Amaral- Para
fazer a apresentação artistas do
projeto. (atua no evento de
sabado)
Artista Grupo Real Samba- Para
fazer a apresentação artistas do
projeto. (atua no evento de
sabado)

Semana

2

R$
1.800,00

R$ 3.600,00

Diária

24

R$
51,20

R$ 1.228,80

Diária

3

R$
308,44

R$ 925,32

Diária

3

R$
426,50

R$ 1.279,50

Cachê

1

R$
3.000,00

R$ 3.000,00

Cachê

1

R$
3.000,00

R$ 3.000,00
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2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

3.1

3.2

3.3

Artista Tiago Mura e Juliano Para fazer a apresentação
artistas do projeto. (atua no
evento de Domingo)
Artista Cida Avelar - Para fazer a
apresentação artistas do projeto.
(atua no evento de sabado)
Artista Wilian e David- Para fazer
a apresentação artistas do
projeto. (atua no evento de
sabado)
Artista Luca Rodrigues- Para
fazer a apresentação artistas do
projeto. (atua no evento de
sabado)
Artista Robson Ferraz- Para fazer
a apresentação artistas do
projeto. (atua no evento de
domingo )
Brigadistas/Socorristas - Para
efetuarem atendimentos de
emergência ao Público e ao
Rodeio (06 profissionais/diárias a
cada dia de evento [são 2 dias]
conforme orientação do CBMDF
e cálculo de público de 800
pessoas).
Seguranças de Eventos - Para
garantirem a segurança dos
participantes e toda equipe (8
profissionais/diárias por dia de
evento [são 3 dias] conforme
cálculo de público e orientação
da SSP-DF).
CAPTAÇÃO DE IMAGEM E
TRANSMISSÃO - prestação de
serviço de captação de imagem
com camaras em resolusão HD,
e serviço de transmissão de
imagem em formato LIVE, com
destino a plataforma YouTube.
Por 3 dias

Cachê

1

R$
3.000,00

R$ 3.000,00

Cachê

1

R$
2.000,00

R$ 2.000,00

Cachê

1

R$
2.000,00

R$ 2.000,00

Cachê

1

R$
2.000,00

R$ 2.000,00

Cachê

1

R$
2.000,00

R$ 2.000,00

Diária

6

R$
145,20

R$ 871,20

Diária

21

R$
170,00

R$ 3.570,00

Serviço

1

R$
3.700,00

R$ 3.700,00
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3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Banheiros Químicos Standard Para comodidade sanitária do
público. Masculinos e femininos
(8 unidades/diárias conforme
cálculo de público).
Banheiros Químicos PNE - Para
comodidade sanitária do público
portador de necessidades
especiais, sendo uma unidade
masculino e outra feminino (02
unidades/diárias conforme
cálculo de público).
Tenda 10mx10m - Em Lona
Vinílica - Para abrigar das
intempéries climáticas os
animais para exposição e
espetáculos (04unidades por
dia de evento).
Tenda 6mx6m - Em Lona
Vinílica - Para abrigar das
intempéries climáticas os
animais para exposição e
espetáculos (03 unidades por
dia de evento).
Palco Duas Águas
10mx08m - Locação de
estrutura para realização das
atividades de apresentação
artísticas, duas águas, com
duas orelhas laterais, grid
para iluminação e LED,
avanço de fundo e lateral,
com rampa de acesso e
carpete, com cobertura, telas
laterais e de fundo. Em
estrutura de duralumínio. (01
unidade/diária para cada dia
de evento)
Estrutura em Box Truss Estrutura para afixação de
banner
na parte lateral do palco com
dimensões 6m x 4 x 2m
(TOTAL EM METROS
LINEAR POR DIA =)

Diária

24

R$
100,00

R$ 2.400,00

Diária

3

R$
100,00

R$ 300,00

Diária

9

R$
399,54

R$ 3.595,86

Diária

9

R$
250,00

R$ 2.250,00

Diária

3

R$
3.377,83

R$ 10.133,49

mtr linear

150

R$
7,00

R$ 1.050,00
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3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

Aterramento de Palco Duas
Águas - Serviço técnico
necessário para garantir a
segurança da estrutura
metálicas do palco,
obedecendo às normas
técnicas (serviço feito em 01
estrutura por evento).
Sistema de Iluminação
Cênica de Grande Porte Para realização das
apresentações artísticas do
projeto. Atividade principal (01
diária por evento).
Sistema de Sonorização de
Grande Porte - Para
amplificar o som nas
apresentações artísticas do
projeto , Atividade principal
(01 diária por evento).
Grupo Gerador de Energia
250 KVA - Grupo gerador de
energia com isolamento
acústico com potência de 250
kva para atender a demanda
energética de todo o evento
como iluminação, pontos de
energia, sistema de som e
equipamentos diversos (02
diária por evento).
Kit de Refletores - Composto
de 04 refletores com
lâmpadas HQI de 400W ou
similar em LED (02kit por dia
de evento).
Alambrado - Estrutura de
delimitação de áreas
necessária para preservar a
segurança do público,
reservar a área de backstage,
isolar a área técnica do
gerador e proteção de
elementos construtivos no
local do evento (1.000 metros
lineares por dia de evento).

Serviço

1

R$
325,00

Diária

3

R$
2.000,00

R$ 6.000,00

Diária

3

R$
3.002,04

R$ 9.006,12

Diária

3

R$
1.296,00

R$ 3.888,00

Diária

3

R$
230,00

ML/ Diária

1000

R$
2,62
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R$ 325,00

R$ 690,00

R$ 2.620,00

3.16

3.17

Painel de LED de Alta
Definição - Locação de painel
de LED alta definição RGB, 7
mm, com brilho acima de
5000 nits, processamento
digital com entradas e saídas
SDI, HDMI, VGA, computador
e controller, montado em
estruturas de alumínio, talhas
e acessórios para elevação e
sustentação. Painéis
modulares com gabinetes slim
fabricados em liga de
alumínio, fator de proteção
IP65 frontal e traseiro, tipo
SMD (3 em 1) ou RGB, com
resolução (dot pitch) entre
2.6mm e 9mm real, taxa de
refresh rate de no máximo
2500Hz, temperatura de cor
entre 5.000°K 9.000°K, ângulo
de visão mínimo de 140°
graus e brilho de 6.000 cd/m²,
painéis dotados de sistema de
hanging (sustentação), com
encaixes macho e fêmea
compartilhado em linhas
verticais. (será utilizada uma
composição de 6mx4m [24m²]
para cada dia)
UTI Móvel (Ambulância de
Primeiros Socorros e
Deslocamento) - Serviços de
primeiros socorros e
deslocamento de pacientes,
compreendendo ambulância
UTE com motorista
estacionada
permanentemente no local do
evento, enfermeira de nível
superior e técnico de
enfermagem. A Empresa com
Licença Sanitária emitida pela
Vigilância Sanitária do Distrito
Federal.

M² / Diária

144

Diária

3

R$
224,67

R$ 32.352,48

R$
1.000,00

R$ 3.000,00
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Painel de LED Móvel para
Divulgação - Estrutura voltada
veiculação de mídia outdoor em
Painel de LED de Alta Definição
para divulgação dos eventos. Do
tipo P10 4mX2m, para
M² Diária
divulgação do projeto nos locais
6 horas
de grande circulação de público
nas vias públicas da cidade e
regiões próximas. (7 Diária 6
horas) mais dois dias durante o
evento.
Carro de Som - Para fazer
divulgação antes e durante o dia
Diária
do evento (DIÁRIA DE 06
HORAS).
DESIGNER - prosissional para
desenvolver as artes e
semana
identidade visual do projeto
Confeccção de camisetas - com
as marcas do projeto ( tamanhos
Unidade
p.m g e GG)
Impressão de Banner - Para a
divulgação de informações do
projeto, cumprimento de
transparência seguindo as
normas aplicáveis e divulgação
M²
de marcas dos envolvidos diretos
da parceria, a serem afixados no
local de realização das
atividades.
TOTAL GERAL

80

R$
224,67

R$ 17.973,60

5

R$
200,00

R$ 1.000,00

1

R$
1.200,00

R$ 1.200,00

28

R$
24,50

R$ 686,00

30

R$
30,00

R$ 900,00
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R$ 149.995,37

6. DECLARAÇÕES
6.1 Declaração Unificada
DECLARAÇÃO UNIFICADA
Eu Eduardo Nascimento Campos, inscrito no RG sob o nº 809795 SSPDF e CPF nº 48407518115, na qualidade
de presidente da ASSOCIAÇÃO CRESCE - DF CNPJ: :08.466.173/0001-01, declaro, para os devidos fins e sob as
penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
5.
( 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.

( ) 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) independente 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
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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 Estado de
Turismo do Distrito Federal, sejam eles cônjuges, companheiro, parentes em linha reta, colateral ou por afinidade
até o 2º grau;
11.
( x ) A referida entidade e os seus dirigentes estão cientes da Lei Federal n° 6.496/1977, que institui a
“Anotação de Responsabilidade Técnica – ART”; da Resolução do CONFEA nº 1.025, de 30 de outubro de 2009,
que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional fixando os
procedimentos necessários ao registro, baixa, cancelamento e anulação da Anotação de Responsabilidade
Técnica – ART, ao registro do atestado emitido por pessoa física e jurídica contratante e à emissão da Certidão de
Acervo Técnico – CAT; e da Lei Distrital nº 5.281/2013, que dispõe sobre o licenciamento para a realização de
eventos. Diante disto, DECLARO que, atenderemos as legislações vigentes e observaremos às disposições do
Código de Edificações do Distrito Federal.
12.
à

( x ) A referida entidade não apresentará contrapartidas para o presente projeto, pois o valor é inferior

Brasília, 28 de dezembro de 2020

----------------------------------------------------------------Eduardo Nascimento Campos
CPF 48407518115

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.
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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, 28 de DEZEMBRO de 2020.

ASSOCIAÇÃO CRESCE - DF

Eduardo Nascimento Campos,

CPF 48407518115

ASSOCIAÇÃO CRESCE – DF
END: QS. 304 Conjunto 03 Lote 01 Sala 04 – Samambaia Sul/DF
CEP: 73.306503; Contato: (61)99967 4458.
CNPJ: 08.466.173/0001-01

associacrescedf@gmail.com

