PLANO DE TRABALHO
Razão Social: Associação Semper Fidelis
CNPJ: 24.300.747/0001-23
Endereço: Pavilhão Central - Ferradura Núcleo Clube do Cavalo de Brasília, Granja do Torto
Cidade: Brasília

Bairro: Granja do Torto

Telefone (DDD): 61 98158 4965

Telefone (DDD):

E-mail da OSC: eduardocalvaria@gmail.com

UF: DF

CEP: 70.636 200

Site da OSC:

Representante Legal (Dirigente): Eduardo Faad
Cargo do Representante Legal: Presidente
CPF: 455.451.701 20

RG/Órgão Expedidor: 988 126 SSP/DF

Endereço do Representante Legal: SQN 402 Boco D – Ap 101 – CEP: 70 834 040
Telefone (DDD): 61 98158 4965

Telefone (DDD): 61 98158 4965
ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Simone Neves Pereira Cavadas
Função na parceria: Coordenação administrativa e financeira
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR: 987 266 SSP/DF

CPF: 443.054.781-53

Telefone (DDD): 61 99123 5138

Telefone (DDD):

E-mail do Responsável: simone@rsc2.com.br
1.1 DADOS DO PROJETO
Título do Projeto: PROGRAMA COLLECTIONS BRASILIA: SPRING COLLECTIONS e UNIFORMS COLLECTIONS
Valor do Projeto: R$ 433.370,26 , sendo R$ 249.995,61 do termo de fomento
Local de realização: DF
Período de Execução: 4 meses
Enquadramento:

Educacional ( )

Início: 17/08/2021
Participativo ( x )

Término: 17/12/2021

Auto Rendimento ( )

Valor total do projeto R$ (extenso): quatrocentos e trinta e três mil, trezentos e setenta reais e vinte e seis centavos
Previsão de Atendimento:
Spring Collections - Moda Feminina Coleção Primavera = 2000 visualizações
Uniforms Collections = 1.500 visualizações
Pretendemos alcançar os seguintes públicos:
Clientes – 50% (a cada desfile)
Formadores de opinião – 10%
Entidades parceiras - 20%
Público em geral – 20%
Previsão de público direto: considerando que o Collections Brasília é um evento virtual, a meta é conquistar, no mínimo, 3500
visualizações nos dois os eventos- Spring Collections e Uniforms Collections.
Previsão de Beneficiários direto e indireto: de forma direta serão beneficiadas 18 empresas MEIs e MPEs, sendo 10 empresas de moda
feminina, 5 de uniformes profissionais, 2 de uniformes escolares e 1 uniformes hospitalares. Toda genuinamente brasilienses.
De forma indireta, a cadeia econômica impactada pelo projeto está estimada em mais de 3.000 pessoas, além de mais de 10.000 pessoas
impactadas nas redes sociais. Destacamos, ainda, que 100% das contratações de mão de obra serão do DF.

1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE (Experiências na área, parcerias anteriores)
A Associação Semper Fidelis* é pessoa jurídica de direito privado, na forma de associação civil sem fins lucrativos, com autonomia administrativa
e financeira, constituída em 26 de outubro de 2015. Sua sede está localizada na Granja do Torto em Brasília, Distrito Federal.
Atua na promoção do desenvolvimento econômico, social, ambiental, educacional, cultural e filantrópico, por meio dos seus projetos inovadoras
e com propósito para a comunidade, entre tantos outros objetivos elencados em seu estatuto social.
Em seu portfólio de realizações, destaca-se o maior evento turístico do Distrito Federal e maior evento em espaço fechado da América Latina, o
Brasília Capital Moto Week, cuja estrutura reúne profissionais de diversas áreas do segmento de eventos: estruturas, tecnologia, sonorização,
seguranças, equipe de limpeza, monitores etc. Os números no Moto Week impressionam e garantem a Associação Semper Fidelis a expertise de
promover evento dessa magnitude: 7 mil vagas de empregos, diretos e indiretos, 340 mil motocicletas circulando pela cidade e movimentando a
economia, gerando R$ 55 milhões aos cofres do Distrito Federal e mais de 700 mil pessoas durante os 10 dias de evento. As 16ª e 17ª edições
foram promovidas em parceria desta Associação com a SETUR/DF mediante celebração de Termo de Fomento (TF), cujo processo transcorreu de
forma transparente, profissional e participativa.
Destaque, também, para a realização das duas edições do Bier Jazz Festival, 2018 e 2019, cuja promoção também foi da Associação Semper Fidelis,
em parceria com a SETUR, por meio de TF. Além de promotora dos dois grandes eventos – Moto Week e Bier Jazz Festival - a Associação é
promotora do Torre Sobre Rodas, que abrange cerca de 96 eventos realizados desde a sua fundação, atraindo mais adeptos a cada edição, se
consolidando como um evento tradicional para o movimento cultural do motociclismo. Importante ressaltar que todos os projetos executados
por meio de TF, até a presente data, foram aprovados, sem ressalva, pelo gestor responsável pelo projeto.
Dessa forma, a Associação Semper Fidelis vem contribuindo para economia e promoção do Distrito Federal, por meio de realizações de projetos
nacionais e internacionais, cujo resultado a credencia como uma instituição capaz de planejar e executar projetos de qualquer porte, diferentes
formatos e linguagens que exigem conhecimento técnico, relacionamento com o mercado e gestão qualificada.
*Associação Semper Fidelis é o novo nome da Associação Calvaria Moto Clube, cuja CNPJ e finalidade estatutária permanecem as mesmas.
1.2.1 Papel Institucional da Associação Semper Fidelis:
A Associação Semper Fidelis é a responsável pela gestão do projeto e parcerias institucionais, além do acompanhamento dos processos e
empenhos de recursos junto a órgãos públicos, inclusive pela prestação de contas final, conforme atribuições elencadas a seguir:
a) Acompanhar o empenho dos recursos, abrangendo a sua inscrição em formulários específicos de cada órgão governamental que tenha
relação ao projeto, aliando a presente proposta às diretrizes e regimentos internos de todos os apoiadores e patrocinadores, e
encaminhando documentos necessários para contrato e atendendo quaisquer diligências que o projeto venha a receber;
b) Acompanhar a execução do projeto em epígrafe conforme planilha orçamentária aprovada, visando o pleno cumprimento do plano de
trabalho previsto e supervisionando todas as prestações de serviços necessárias a tal realização;
c) Produzir relatórios de produção que servirão de base para a prestação de contas final do projeto;
d) Realizar tomada de preços de todos os serviços que constam na planilha orçamentária, produzir contratos para pessoas físicas e jurídicas
prestadoras de serviços e efetivar o pagamento de cada fornecedor mediante a comprovação integral dos serviços prestados e
apresentação de nota fiscal válida;
e) A partir da estratégia de divulgação montada para o evento, acompanhar todas as ações gráficas e veículos de comunicação contratada,
avaliar junto à equipe do projeto a repercussão da assessoria de imprensa, visando potencializar a geração de mídia espontânea. Ao final
de cada etapa avaliar a clipagem e devidas mensurações geradas pela assessoria de comunicação e;
f) Elaborar o relatório final do projeto, separando fotos e registros que comprovem a execução de todo o plano de trabalho em cada etapa
executada do projeto, além de providenciar declarações e demais documentações necessárias para a prestação de contas.
2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

A moda é a melhor definição de representatividade da sociedade e de suas amplas formas de desenvolvimento social. O mercado de moda é um
dos que que mais empregam mulheres ao redor do mundo e o que melhor imprime qualidade de empreendedorismo e de economia criativa e
sustentável.
Com números crescentes, o setor de moda brasiliense, tal como os de vestuário profissional ou mercado de produtos de luxo tendem a crescer.
Sob a ótica de que o brasiliense já consome produtos locais, assim como os nacionais e internacionais, a indústria da moda necessita de ações que
divulguem e se façam perpetuar o que é feito em Brasília e que pode ganhar mercados em diversos lugares do país e do mundo.
Dessa forma, o PROGRAMA COLLECTIONS BRASÍLIA tem por principal intuito promover e elevar a produção local em torno de áreas de atuação
designadas pelo setor produtivo e criativo ligado à moda, cultura, turismo e entretenimento.
Para fomentar as ações de divulgação das criações que, certamente, trarão maiores possibilidades de negócios, o PROGRAMA COLLECTIONS
BRASÍLIA propõe uma conexão entre público consumidor, compradores, varejistas, instituições de prestação de serviço em educação, saúde e
segurança, assim como indústrias e comércio de grandes empresas do setor produtivo.
O viés que conduz o projeto é o de acelerar o desenvolvimento e melhoria do desempenho de criação e produção das marcas originalmente
brasilienses e que agreguem valor ao setor produtivo local e, consequentemente, a imagem do DF.
O programa completo, realizado em duas etapas, abrangerá quatro áreas de atuação da moda produzida na capital: moda feminina com o SPRING
COLLECTIONS BRASÍLIA; moda masculina, no MENS COLLECTIONS BRASÍLIA; uniformes profissionais, escolares e hospitalares, com o UNIFORMS
COLLECTIONS BRASÍLIA; e moda praia com a 3ª edição do SUMMER COLLECTIONS BRASÍLIA.
Trabalhar o mercado a partir das premissas da economia criativa também é um dos pilares do COLLECTIONS BRASÍLIA. Entender como como
funciona o setor e cada segmento escolhido e apresentar ao público consumidor produtos com identidade, qualidade e custo-benefício agradáveis
faz do projeto um fomentador da economia local.
As empresas participantes terão a oportunidade de explorar novas possibilidades, trocar informações, banco de dados de fornecedores,
possibilidades de interpretação do mercado sobre a ótica do on line por meio de uma plataforma adequada para promover os dois eventos. Isto
é aprender a empreender melhor e com maior sucesso nas negociações.
O PROGRAMA COLLECTIONS BRASÍLIA é uma plataforma para o desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal. A partir do que é
fabricado serão colocadas em práticas ações como inserção de pessoas no mercado de trabalho, uma vez que a cadeia da moda trabalha com
vários tipos de profissionais, cabelereiros, maquiadores, fotógrafos, produtores, modelos, técnicos em sonoplastia, iluminação, cenógrafos, entre
outros profissionais. Cada evento do programa conta com cerca de 300 colaboradores, incluindo costureiras, arrematadeiras, passadeiras etc.
Dessa forma, a primeira etapa do PROGRAMA COLLECTIONS BRASÍLIA, objeto deste plano de trabalho, será a realização de duas ações: SPRING
COLLECTIONS BRASÍLIA e UNIFORMS COLLECTIONS BRASÍLIA. Tudo no formato on line, onde o acesso acontecerá por meio de uma plataforma
exclusiva do programa (www.collectionsbrasília.com.br) . Trata-se de uma ação inovadora para o setor no DF que possibilitará grande alcance e
visibilidade dentro e fora do DF devido ao seu modo de execução.
UNIFORMS COLLECTIONS BRASÍLIA
O UNIFORMS COLLECTIONS é o primeiro evento do projeto para 2021 e marca o início da realização de eventos de valorização do mercado
brasiliense com foco na divulgação, apresentação e experiência no eixo da moda. Pretendemos apresentar a capacidade produtiva dessas
empresas num desfile virtual, para maior alcance de público. No total, serão 3 desfiles, cujo cenário terá o espaço da Secretaria de Turismo Mezanino do 1º andar como plano de fundo. O local foi escolhido por apresentar condições ideais para produção de desfiles virtuais, bem como
conectar setor vestuário com os segmentos hotéis, bares e restaurantes – público potencial.
Uma das vantagens mais visíveis de utilizar o uniforme é que ele consegue trazer mais formalidade e organização para o ambiente de trabalho. A
vestimenta padrão também pode oferecer mais segurança no trabalho.

O DF possui grande demanda por uniformes, quer por parte do Governo Federal, quer por parte do Governo Local e/ou do setor privado.
Infelizmente, 99% do que é consumido no DF é ofertado por empresas de outros Estados. A participação das empresas brasilienses é traço nas
licitações públicas.
O UNIFORMS COLLECTIONS BRASÍLIA é a primeira iniciativa a ser realizada para o segmento de Roupas Profissionais, Uniformes Escolares e
Uniformes Hospitalares no DF. Assim, a primeira ação desta etapa foi conectar empresas e compradores em uma Roda de Negócio Virtual que
aconteceu entre os dias 8 a 10 de junho de 2021, com o apoio do Sebrae – grande parceiro do setor.
Participaram 33 empresas fornecedoras e 9 empresas compradoras. No total, foram realizadas 55 reuniões e o valor estimado de negócios durante
a Rodada foi de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais) e o valor estimado de negócios para os próximos 12 Meses é de R$ 341.000,00 (trezentos
e quarenta e um mil reais). Ao final do evento foi lançado um catálogo virtual contendo a relação de todas as empresas participantes.
Participaram como fornecedores da Rodada de Negócios as seguintes empresas:


































Acaso Uniformes
B.Jones Confecções e Malharia
Base Tatica
Brekxo Camisetas & Uniformes
Camiseteria Stamp'art
Casa das Camisetas
Casa do Uniforme
Confecções Bahia
D.Job
D.Tracks
D'sol Camiseteria
Ed Confecções Eireli - ME
Fabrika
Federal Camisetas
Fio de Ouro
Fulanitas de Tal
Ímpar Uniformes
JC Uniformes
JS Serigrafia
Justo Malhas
Luc Uniformes
Malharia Oliveira
Malharia Santa Catarina
Mary Ribeiro Alta Costura & Comercio
Mazza Malhas
Med Wear Uniformes
Multi Camiseteria
Padock Confecções e Brindes
Rb Confeccoes
Revolução Camiseteria
Sasse
Sol Ateliê
Unigraf

Como empresas compradoras:




Brasal Participações
Divas Dance
Escola Free Kids








Hakuna Burger e Beer
Laramix
Oto Clínica
Rede Construvip
República da Saúde
Residencial Ideale Anápolis

SPRING COLLECTIONS BRASÍLIA
O SPRING COLLECTIONS BRASÍLIA estreia após trabalho de identificação de carências e, sobretudo, a partir do desejo de marcas, estilistas e
público sobre a criação de uma plataforma que apresentasse produtos genuinamente de Brasília, mas que explorassem setores específicos da
moda feminina brasiliense.
O evento visa a promoção de produtos da moda feminina com o olhar voltado para a arte do atelier de costura, como forma de resgatar a tradição
da criação com qualidade e o feito à mão a partir de influências locais, nacionais e internacionais.
A representatividade do novo luxo ganha espaço com a sustentabilidade aliada aos processos criativos, como fio condutor ligado ao incentivo e
profissionalização de artistas e designers brasilienses.
A moda sempre teve como uma de suas características a capacidade de se reinventar e transformar, mas, em um cenário de pandemia e
isolamento social ganharam mais importância.
Passarelas on-line são alternativas para o mundo da moda . A tecnologia, nos últimos anos, esteve integrada à produção dos grandes desfiles de
moda. Com a pandemia, as novas coleções passam a ser representadas de forma virtual, num novo formato de desfile.
O SPRING COLLECTIONS BRASÍLIA será uma experiência inovadora e bastante interessante, onde serão disponibilizados conteúdos especialmente
criados para falar do que está na passarela, entrevistas, podcasts, playlists elaboradas por cada marca. Será um ponto de encontro. A experiência
desse novo formado possibilitará o usuário degustar, de diferentes maneiras, a história de uma coleção.
O acesso a plataforma será gratuito, ampliando o público restrito que normalmente recebe mediante convites e credenciamento.
O cenário para realização dos desfiles serão locais de Brasília com grande relevância turística. A intenção é unir moda e arquitetura em único
cenário, demostrando as cores e traços do DF em algumas dimensões representativas de forma original e inovadora, afinal, de acordo com a
professora Maria de Fátima, doutora em Artes pela ECA/USP, docente dos cursos de Moda e Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário
Moura Lacerda e vice-presidente da Associação Brasileira de Estudos e Pesquisas em Moda (Abepem), “moda e arquitetura têm o mesmo ponto
de partida, que é o corpo humano, a proporção, a busca pela forma”. Maria de Fátima diz também que “As pessoas compõem o cenário da cidade,
que pode ser compreendido como um espaço de representação, sociabilidade, visibilidade e interação”.
A relação da moda com arquitetura não é nova. É um elo antigo que está conectado à História da Arte, como por exemplo, os anos “anos
dourados”, que permeiam as décadas de 40 e 50, a arquitetura brasileira foi marcada por profissionais conscientes do impacto e das
transformações que as criações deles podiam gerar na sociedade, sempre de olho no futuro e na utopia. A Arquitetura Moderna chegou ao auge
no país com a projeção de Brasília, do Complexo Arquitetônico da Pampulha e de obras como o MASP.
Essa identidade repercutiu na moda, e estilistas brasileiros fazem referência a ela até hoje. Um exemplo que se destaca é Pedro Lourenço — filho
dos estilistas Glória Coelho e Reinaldo Lourenço. Em 2010, o jovem estreou em Paris com uma coleção inspirada no trabalho de Niemeyer, que
ele também retomou durante o período como diretor criativo da marca de lingerie italiana La Perla em 2016. E Niemeyer não é o único brasileiro
da Arquitetura Moderna a ser inspiração para a moda. Em 2010, a marca Maria Bonita lançou uma coleção que fazia referência ao estilo de Lina
Bo Bardi. A estética das vigas aparentes e dos blocos de concreto da arquiteta foram transpostas para peças austeras, mas leves.
Já o estilo retrô, tão em voga hoje em dia na moda e na decoração, é fortemente influenciado pelas décadas de 70 e 80. As estampas geométricas
são uma marca do design dessas décadas, e têm sido recuperadas em revestimentos, almofadas, tapetes e cortinas, além de ganharem destaque
nas roupas. Nesse período, surgiu a Arquitetura Pós-Moderna, marcante entre os anos 70 e 90. Ela não é oposta ao Modernismo, mas uma reposta
eclética a ele, e incorpora elementos de várias vertentes de todas as épocas.

Os anos 2000 já se iniciaram com uma mudança de abordagem na arquitetura. Em 2000, o tema da Bienal Internacional de Arquitetura de Veneza,
Itália, estampava “Cidade: menos estética, mais ética”. O milênio começou imerso no star system da arquitetura, repleto de grandes nomes afeitos
a obras monumentais. O valor criativo dos starchitects, como Zaha Hadid, ainda é indiscutível, mas se passou a cobrar responsabilidade social e
uma visada verdadeiramente urbanística da arquitetura. Na moda, a preocupação foi semelhante. A atenção ao social — que já crescia desde a
década de 60 — ganhou relevância. A moda sustentável e engajada ficou em evidência, e as denúncias contra crimes como trabalho escravo no
mundo da moda receberam destaque.
Assim, a interação criativa destas áreas é ampla, não possui limites e exploram as barreiras de dois suportes fundamentais: o corpo e o lugar. As
tendências lançadas no mundo fashion também inspiram os designers de interiores. Uma estratégia lançada em um desfile de uma determinada
grife acaba refletindo na decoração de interiores e vice-e-versa.
Por isso, queremos que a moda do DF dite tendências e seja conhecida por todos, por meio da realização de 10 (dez) desfiles de marcas genuínas
da nossa cidade. Os desfiles serão filmados em 10 (dez) lugares icônicos de Brasília, conforme lista abaixo. Contudo, essa lista poderá sofrer
alteração de acordo com as devidas autorizações legais de autorização de espaço público.











Frente do Palácio do Buriti
Memorial JK
Galeria dos Estados
Escadaria Torre de TV
Câmara Legislativa
Praça das Fontes
MAB
Superquadra 308 Sul - bloco F
Museu da República
Girassóis do Cerrado (PAD/DF)

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO
Realização do evento COLLECTIONS BRASÍLIA com o intuito de promover o Distrito Federal como um grande polo de negócios e
empreendedorismo, conectando moda e arquitetura, por meio da apresentação de 10 marcas femininas, genuinamente brasilienses, para
realização do SPRING COLLECTIONS e 8 marcas de UNIFORMS COLLECTIONS, cujo trabalho conseguem dar uma visão do setor. Os eventos
acontecerão no período de agosto a setembro, no formato virtual.
.
2.2 JUSTIFICATIVA
Moda e viagem é uma combinação que dá certo. Afinal, quem não gosta de sair bem nas fotos para colocar nas redes sociais e compartilhar com
o mundo o seu momento. Uma roupa diferenciada e uma paisagem bacana é garantia de muitos likes e compartilhamentos.
Essa é a essência do COLLECTIONS BRASÍLIA – conectar o que é produzido no DF com a bela arquitetura da cidade, fortalecendo a imagem de
Brasília como cidade criativa do DESIGN (título concedido pela Unesco desde 2017), com ênfase no segmento da moda e empreendedorismo.
Queremos colocar nos holofotes à produção local e promover a cidade como um dos destinos de destaque para a realização de negócios e eventos
do setor, demonstrando como o desenvolvimento econômico e social, agregado ao turismo como uma atividade dinâmica, impacta diversos
setores da economia. O projeto contribui diretamente com o crescimento econômico do DF, por meio da geração de empregos e renda, além do
impacto em outras cadeias produtivas de bens e serviços.
Nosso projeto reforça o compromisso com a inclusão socioprodutiva, melhorando assim a vida das pessoas, independente de raça, religião ou
origem, pois a moda, engloba um estilo de vida, música, dança e linguagem verbal. É uma das maiores formas de expressão individual. Afinal, o
que vestimos e como nos portamos diz realmente mais do que palavras.
O Distrito Federal possui 7.586 estabelecimentos industriais ligados ao setor de vestuário, de acordo com a Assessoria Econômica da FIBRA. Os
setores mais representativos do segmento são: moda feminina, uniformes profissionais e uniformes escolares (malharias), representando 75%.

As regiões administrativas de Brasília, Ceilândia, Taguatinga e Samambaia concentram a maioria das empresas, com 53% do percentual.

Do total de 7.586 , 89% são micro empreendedores individuais, ou seja, profissionais que faturam até R$ 81 mil reais. Um segmento que gera, ao
menos, um emprego por pessoa.

Dessa forma o projeto vem com o intuito de ressaltar que a moda, design e empreendedorismo estão conectados diretamente à capacidade de
promover inovação, ditar tendências e influenciar o comportamento humano.
Além disso, nosso projeto dialoga com a LEI Nº 4.883, DE 11 DE JULHO DE 2012, que dispõe sobre a política de turismo do Distrito Federal, no qual
destacamos:
Art. 2º Para os fins desta Lei, devem ser observados os seguintes conceitos:
XII – eventos temáticos: aqueles que têm como objetivo discutir e promover
assuntos relevantes para o turismo local, bem como as respectivas políticas
públicas em relação aos segmentos da oferta e da demanda turística e do
turismo social;

XIII – eventos de apoio à comercialização: aqueles que têm como objeto ações
relacionadas à articulação, à mobilização e à sensibilização, além da promoção
e comercialização dos roteiros, produtos e serviços turísticos do destino Brasília
em âmbito local, regional, nacional e internacional;
XIV – eventos de promoção e geradores de fluxo turístico: aqueles que
efetivamente contribuam para a movimentação de fluxos regionais, nacionais e
internacionais de turistas no destino Brasília, como também para a propagação
da imagem positiva do destino, interna e externamente;
Art. 3º A Política de Turismo do Distrito Federal orienta-se pelos seguintes
princípios:
I – sustentabilidade, buscada por meio da promoção de equidade social,
eficiência econômica, diversidade cultural, proteção e conservação do meio
ambiente;
II – desenvolvimento socioeconômico, gerando efeitos positivos sobre a
qualidade de vida da população da RIDE;
III – mobilização, por meio da articulação de atores locais e da sociedade civil
organizada no processo de desenvolvimento econômico do Distrito Federal;
IV – visão sistêmica, voltada a propiciar a valorização do turismo num ambiente
multidisciplinar, caracterizado pela confluência dos inúmeros campos de
conhecimento que o influenciam;
V – estabelecimento de parcerias entre os setores público e privado, para uma
gestão compartilhada do turismo na RIDE;
VIII – inclusão social, com a ampliação do acesso ao turismo e da geração de
emprego e renda oriundos da atividade turística;
IX – tolerância, respeito e compreensão mútua, promovendo o bem de todos,
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, orientação sexual e
quaisquer outras formas de discriminação;
Art. 4º A Política de Turismo do Distrito Federal é estruturada nas áreas
estratégicas de gestão e fomento ao turismo, de desenvolvimento de produtos
e serviços turísticos, e de promoção e apoio à comercialização.
§ 1º São objetivos da Política de Turismo do Distrito Federal:
I – na área estratégica de gestão e fomento ao turismo:
b) integrar o turismo, bem como suas atividades características e relacionadas,
com as demais políticas setoriais;
c) disseminar o turismo como atividade que contribui para o desenvolvimento
socioeconômico e sociocultural, a conservação ambiental, a valorização
cultural, a qualidade de vida e o uso racional dos recursos naturais;
f) apoiar e incentivar o fortalecimento das entidades sem fins lucrativos
representativas do turismo no Distrito Federal;

DESTAQUE SOCIAL
Em nossas contratações para o projeto, a mão de obra será 100% do Distrito Federal, o que possibilitará geração de emprego e renda dentro do
DF.
Por seu um evento on line, o acesso será totalmente gratuito. Para as empresas participantes será solicitada doação de cestas básicas que serão
destinadas a SETUR para doação junto aos artesãos que participam do projeto da Secretaria.
2.2.1 Alinhamento da Proposta com o Turismo e o Governo do Distrito Federal
A atividade turística é uma das mais importantes no setor econômico e da geração de emprego e renda, assim como a criação de novos negócios
e aumento da produção de bens e serviços, uma vez que traz com ela, desenvolvimento às localidades, e possíveis melhorias na infraestrutura,
trazendo benefícios aos turistas e à comunidade local.
Com a implantação do Turismo nas localidades, é possível se desenvolver ainda que basicamente equipamentos de apoio e infraestrutura, criação
de novos meios de hospedagem, entretenimento, mão de obra qualificada, meios de transporte, oportunidade de expansão dos empreendimentos
e serviços alimentares, como bares, lanchonetes, quiosques e restaurantes, melhorias e adequações na saúde pública, saneamento, vias de acesso
e segurança, dentre outros dos quais os turistas buscam e necessitam destes, gerando benefícios na qualidade de vida para a própria população
local. Esta atividade também auxilia na valorização dos atributos locais como os atrativos culturais, naturais e sociais.
O turismo de eventos é a parte do turismo que leva em consideração o critério relacionado ao objetivo da atividade turística. É praticado com
interesse profissional e cultural por meio de congressos, convenções, simpósio, feiras, reuniões internacionais entre outros. É uma das atividades
econômicas que mais cresce no mundo atual.
Sendo assim, esse é um projeto que cria valor para a cadeia de moda autoral do Distrito Federal, satisfazendo expectativas e necessidades do
público do projeto.
Queremos que os visitantes vivenciem e experimentem Brasília não apenas com cultura, arte e gastronomia, mas que isso seja possível também
por meio de novos negócios, do lugar incomum, com uma base verdadeiramente inovadora.
Vamos nos apropriar do espaço público e desenvolver um espaço de empreendedorismo propício para a realização e aplicação do conceito de
turismo criativo. Com novas ações para fortalecer a identidade e criar ambiente favorável para novas ideias.
A moda nesse contexto é diferente de vestuário, diferente de confecção. A moda, enquanto um produto cultural, é linguagem.
Diante deste cenário, o que se pretende com a realização do COLLECTIONS BRASÍLIA é se espelhar no potencial de geração de negócios e projeção
da imagem de Brasília enquanto destino criativo, com foco no segmento de eventos e negócios, especialmente para o nicho da moda.
Entendemos que o projeto atende ao Plano Plurianual 2019 – 2022 do atual governo, a saber: “O Plano Nacional de Turismo tem como diretrizes
a participação e diálogo com a sociedade; dinamizar o setor por meio de melhorias da base legal e do ambiente de negócios, promovendo a
facilitação de viagens, investimentos e o empreendedorismo; estruturar destinos e produtos turísticos; aprimorar continuamente a qualidade da
oferta turística, com inovação e qualificação; consolidar a inteligência competitivas, considerando as tendências de consumo, as tecnologias e as
configurações dinâmicas do mercado turístico.”

2.2.2. Público-Alvo:
Estima-se 3500 visualizações nos dois eventos, sendo:



Spring Collections Brasília – 2 mil visualizações por se tratar de marcas premium com uma clientela consolidada;
Uniforms Collections Brasília - 1500 visualizações, uma vez que se trata de primeiro evento do setor.

Esse público está segmentado em:














Marcas Femininas
Empresas de Roupas Profissionais
Empresas de Uniformes Escolares
Empresas de Uniformes Hospitalares
Fornecedores de Insumos
Formadores de Opinião ( jornalistas e blogueiras)
Faculdades de Moda ( IESB e IFB)
Estudantes de áreas afins
Entidades Parceiras (FIBRA, SENAI, SENAC, SEBRAE)
GDF (Secretaria do Trabalho, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, FAP - Fundação de Amparo á Pesquisa, BRB, Secretaria de
Educação, Secretaria de Saúde)
Empresas privadas (áreas de alimentação, hotelaria, segurança, hospitalar e outras)
Empresas Públicas (CEB, CAESB, METRÔ e outros)
Orgãos do Governo Federal

2.2.3 Impacto Econômico do Evento
Espera-se com a realização do SPRING COLLECTIONS BRASÍLIA e UNIFORMS COLLECTIONS BRASÍLIA, que as iniciativas contribuam para promoção
da cidade, dando visibilidade a moda produzida no DF e a valorização dos estilistas e designers da capital, tornando Brasília, num futuro próximo,
um grande centro de negócios para o segmento da moda.
Brasília possui estrutura para oferecer: segurança, hospedagem, deslocamentos rápidos e seguro e um polo turístico capaz de receber eventos de
médio e grande porte do segmento da moda.
Além da projeção da cidade, conforme já citado, os eventos SPRING COLLECTIONS BRASÍLIA e UNIFORMS COLLECTIONS BRASÍLIA contribuirão,
também, para economia com:





Alavancagem de setores da cadeia produtiva da indústria da moda, com ênfase em produtos criativos, via identificação de jovens
talentos criativos do DF;
Influência positiva na consolidação e construção de imagem para a moda do DF, estabelecendo-a como um polo fornecedor de criadores
para atender ao mercado local, nacional e internacional;
Ampliação da mão de obra e produção, empregos gerados, divulgação e comercialização de produtos e serviços, além da circulação da
renda no Distrito Federal;
Fomento e divulgação de 18 empresas do DF.

2.3 CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA
O fomento da atividade empreendedora contribui significativamente para a economia local, na geração de empregos e receitas que resultam em
melhor qualidade de vida para a população. Por isso, as políticas públicas, a legislação e os arranjos (parcerias) institucionais têm um papel
importante para que os negócios prosperem facilmente.
O mundo está em constante mudança. A pandemia enfrentada agora exige transformações de comportamento, de consumo, de inovações e
saberes. Precisamos repensar novas formas de organizar, produzir e comercializar a moda criativa produzida no DF, partilhando valores e unindo
esforços na busca por uma qualificação diferenciada de mão de obra, por inovações que gerem impacto positivo na economia do DF. Criar um
nicho de moda autoral de expressões significativas que carreguem o DNA de Brasília como um indutor de mais essência do que tendência.

Vivemos em uma era moldada pela inovação tecnológica exponencial e disruptiva e, como consequência, ganhamos acesso a ferramentas,
conhecimento e conexões. Afinal, quais as oportunidades que surgem no cenário nacional e internacional para que marcas possam lidar com esse
novo Zeitgeist (traduzindo, espírito do tempo)? Quais são os protagonistas e inovadores que estão à frente dessa revolução?
A pandemia nos faz enfrentar os desafios de viver em um novo mundo. Ele é hiper conectado, aberto, líquido, rápido demais. Somos uma geração
de transição, que começa a trocar o hiperconsumismo pela produção local, independente, consciente, diferenciada, que quer mais dos produtos,
das empresas e das pessoas. Que entende que ser sustentável ambiental, social e culturalmente não é uma questão de ideologia, mas de
sobrevivência. Precisamos entender as novas tendências de comportamento e consumo. Quem lidera esses novos movimentos? Qual o perfil
desse novo consumidor?
Com a disseminação em larga escala das ferramentas de produção, o acesso ao conhecimento massificado pela popularização da internet e a
emergência de movimentos sociais e culturais que buscam a igualdade, onde cada indivíduo se torna autônomo na construção de sua própria
trajetória de vida, ocupação/trabalho, educação e estilo de vida. Interações digitais e informações disponíveis ajudam a desconstruir e remixar
narrativas identitárias do EU permitindo a construção de um SELF único, mutante e líquido.
O modelo econômico vigente na era pós- industrial baseado na produção em massa, hiperconsumismo e descarte vem gerando pressão sobre os
recursos naturais disponíveis e dá sinais que começa atingir seus limites físicos. É preciso repensar a moda com modelos alternativos baseados
em princípios sustentáveis e restaurativos, que repensem cadeias de valor e se tornem disruptivos para o mundo dos negócios, à indústria da
moda e às práticas tradicionais de consumo.
O COLLECTION BRASILIA tem como premissa estabelecer relações baseadas em pessoa para pessoa (P2P), dividindo o acesso a bens, serviços e
aumentando a participação das marcas no mercado local, nacional e internacional. Para isso, é necessário formar novas comunidades, descobrindo
novos modelos de negócios, de consumo, agregando o design e as novas formas de parcerias como um valor diferenciado. O novo conceito de
compartilhamento está relacionado a todo um sistema onde pessoas com necessidades e interesses similares se organizam em prol de um objetivo
comum o desenvolvimento do setor da moda no DF, compartilhando ativos menos tangíveis como tempo, espaço, habilidades e dinheiro.
A indústria do vestuário é composta basicamente por MEIs e MPEs, distribuídas nas 27 Regiões Administrativas em torno da capital. Não se
configura como um dos principais setores produtivos do DF, mas detém franco potencial para se tornar principal referência para a atração de
turistas, investimentos e negócios, que movimenta atividades não somente relacionadas ao lazer, gastronomia, natureza mas, também, cultura e
o turismo - esse último notadamente associado à moda.
Segundo dados divulgados pelo IBGE, o DF chegou em novembro de 2020 com aproximadamente 242 mil desempregados. O número representa
crescimento de 37%, desde maio, quando o IBGE iniciou monitoramento mensal para analisar os impactos da pandemia do novo Coronavírus.
Para especialistas, a queda no nível de qualificação e, principalmente, o descompasso entre as competências requeridas para ocupação de novos
postos de trabalho e o perfil de oferta disponível de mão-de-obra podem explicar o alto índice de desemprego.
Além disso, a cada dia as empresas precisam se reinventar e criar diferenciais competitivos para fazer frente a forte concorrência, fato observado
no setor de roupas profissionais.
A criatividade, a inovação, assim como as novas tecnologias têm papel preponderante em diversos aspectos ligados à competitividade das
empresas como: ampliação da produtividade, redução de custos, melhoria de qualidade, design, atendimento qualificado e diferenciado para
aumento da base de clientes, fidelização da marca entre outros.
Apesar do DF, comparativamente aos outros Estados, oferecer bom ambiente de negócios no que se refere a capital humano, educação,
sustentabilidade social, ambiental, esse bom ambiente não se reflete em boa performance do setor produtivo.
Dados da Secretaria de Comércio Exterior indicam que o DF importa 10 vezes o valor que exporta (EXP = U$6,44 MI, IMP = 87,53 MI). A política
industrial em um sentido mais amplo, engloba um conjunto de instrumentos utilizados pelos governos nacionais com o objetivo de fomentar o
processo de crescimento e desenvolvimento econômico, por meio do fortalecimento da sua base produtiva e do aumento da competitividade das
empresas.

Partindo-se do princípio de que todas as instituições que formam a rede de valor associada à capacidade produtiva de sociedade refletem a
filosofia da estrutura de sua indústria, o novo mundo irá requerer profunda reconfiguração não apenas das empresas, mas de toda rede de atores
institucionais que a ela estão ligados ou estarão ligados.

2.4 ORIGEM DO ORÇAMENTO PARA A DESPESA
Os recursos para realização COLLECTION BRASÍLIA - Spring Collections Brasília e Uniforms Collections Brasília X encontra-se assim planejado:







Emenda parlamentar no valor de R$ 250 mil oriunda da Deputada Júlia Lucy
Sebrae
Sindicato das Indústrias do Vestuário de Brasília - Sindiveste/DF
Federação das Indústrias de Brasília – FIBRA – apoio a comunicação
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI – apoio institucional para divulgação de cursos para o setor
BRB - divulgação – Painel Metrópole (a confirmar)

2.5 OBJETIVOS
OBJETIVO GERAL:


O COLLECTIONS BRASÍLIA tem como propósito apoiar a consolidação da imagem de Brasília como cidade criativa do design (título
concedido pela Unesco desde 2017), além de promover a cidade como destino de destaque para a realização de negócios e eventos do
setor, inspirando as empresas do DF a projetar novos modelos de negócios, possibilitando ao consumidor conhecer e a experimentar
as oportunidades que se abrem com o redesenho de produto e serviços, propiciando melhora no ambiente de negócio e o fortalecimento
da cadeia produtiva do vestuário.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
















Promover Brasília como um destino de moda no Brasil;
Influenciar na construção de imagem positiva da produção de moda do DF, estabelecendo-se como pólo fornecedor de
criadores em nível local, regional e internacional;
Criar cultura inovadora e empreendedora capaz de favorecer a geração sistêmica de novos negócios inovadores com alto
potencial de crescimento e ampliação da comercialização dos produtos feitos no DF;
Acelerar o desenvolvimento tecnológico das empresas;
Impactar positivamente os resultados econômicos do DF;
Dar suporte a 18 marcas genuinamente brasilienses para apresentar seus produtos de moda a consumidores locais e
nacionais;
Divulgar 18 marcas para o mercado do DF;
Estimular as marcas a conquistar novos clientes ;
Fortalecer os eventos Spring Collections Brasília e Uniforms Collections Brasília como uma plataforma para lançamentos e
negócios da moda no DF;
Fortalecer a cadeia produtiva da moda no DF;
Gerar escala de negócios inovadores por meio da plataforma criadas para os eventos;
Fomentar o empreendedorismo com base na transformação digital e experiências de consumo;
Contribuir para a expansão da indústria de confecção local, com ênfase na produção criativa e colaborativa;
Estimular a economia local;
Gerar empregos diretos e indiretos;

2.6 METAS

2.6.1 METAS QUANTITATIVAS x 2.6.2 METAS QUALITATIVAS




Meta 01: Pré-produção e Produção: Planejamento das ações, contratações de equipe de produção e afins
Meta 02: Produção: Realização das ações de montagem e produção dos eventos
Meta 03: Pós-Produção - Monitoramento e Relatório Final

2.7 INDICADORES DE MONITORAMENTO
Metas

Meta 01
Pré-produção e planejamento das ações

Meta 02
Produção

Meta 03 – Pós-Produção)
Relatório Final

Indicadores de monitoramento

- Planejamento das atividades;
- Divulgação das atividades
- Monitoramento das atividades.

Meios de verificação
- Cronograma de implantação
- Relatório da equipe de coordenação e
produção
- Registros fotográficos
- Relação das empresas marcas
participantes
- Lista dos locais de gravação
- Arquitetura do site

- Registros fotográficos;
- Número de empresas participantes/desfile
- Relatórios de produção.
- Produção dos desfiles
- Visibilidade na mídia por meio de clipping
- Número de visualizações
na imprensa local
- Vídeos gravação

- Prestação de contas

- Confecção de relatórios e registros
fotográficos
- 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
Por meio de uma pesquisa de satisfação com as marcas participantes dos desfiles vamos analisar o público beneficiado e ter a inteligência
necessária para compreender os pontos positivos e negativos e de que forma é possível aprimorar a relevância de projetos nesses moldes.
Utilizaremos, também, como um dos métodos de aferição dos resultados, a mensuração do espaço da mídia obtido de forma espontânea e
impulsionada durante todo o projeto.
2.9 RESULTADOS ESPERADOS


Aumentar a produção de produtos fabricados no DF com DNA 100% brasiliense e dessa forma fortalecer toda a cadeia produtiva do
vestuário do DF, contribuindo para a economia, a formação de mão de obra altamente qualificada e gerando empregos e rendas para o
DF;



Impulsionar a demanda por produtos de moda brasiliense;



Contribuir para o aumento da empregabilidade de profissionais voltados para o segmento do vestuário;



Transformação digital das empresas;



Desenvolver competências técnicas avançadas que sirvam de elo entre a criação e a produção de produtos de moda com alto valor
agregado;



Identificar os talentos locais;



Ampliar o mercado com produtos de qualidade e design diferenciados;



Dar visibilidade e inserir no mercado às marcas brasilienses;



Posicionamento de Brasília como a capital do design, consolidando a moda produzida no DF;



Estimular o consumo do mercado local, contribuindo para a formação de público consumidor de produtos autorais do DF;



Reconhecer e valorizar os empreendedores criativos do DF;



Incrementar o calendário de eventos turísticos e negócios do DF;



Apresentar resultado de pesquisa de satisfação aplicada durante a realização dos eventos: SPRING COLLECTIONS BRASÍLIA e UNIFORMS
COLLECTIONS BRASÍLIA; evento em forma de relatório.

2.10 PROGRAMAÇÃO DETALHADA DO EVENTO
Uniforms Collections







Tema: Indústria que move o DF
Período de gravação: 25 e 26 de agosto de 2021
Edição: 27/agosto a 8/setembro de 2021
Data da live: 10 de setembro de 2021
Horário: a partir das 18h
Formato: transmissão em plataforma de streaming.

Spring Collections

Tema: Brasília urbana e turística

Período da gravação: 13 a 23 de setembro de 2021

Edição: 23/setembro a 4/outubro de 2021

Data da live: 6 de outubro de 2021

Horário: a partir das 18h

Formato: transmissão em plataforma de streaming.
2.11 CROQUI DO EVENTO (se houver)
Cenário do UNIFORMS COLLECTIONS

Estação de gravação do SPRING COLLECTIONS

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Cronograma de Execução
Metas

Fase /
Etapa
1.1

Descrição
Recursos humanos: coordenação e
produção

Valor

Duração
Início

Término

17/08

17/12

17/08

15/10

17/08

15/10

17/08

15/10

17/08

15/10

17/08

15/10

17/08

15/10

R$ 101.369,59

Meta 1
1.2
2.1
2.2
Meta 2

2.3
2.4
2.5

Comunicação
Infraestrutura
Contratação de Serviços da Moda
Equipe técnica de gravação,
equipamentos e Transmissão do desfile
Contratação de Serviços Gerais
Outros

R$ 38.259,60
R$ 27.200,00
R$ 50.675,08
R$ 35.816,44
R$ 8.970,00
R$ 20.000,00

Meta 3

Prestação de contas

3.1

17/08

R$ 3.874,00

1º/12

4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Cronograma de Desembolso
Meta

Etapa/Fase
1.1

Meta 1
1.2
2.1
2.2
Meta 2

2.3
2.4
2.5

Meta 3

Especificação

Mês

Recursos humanos: coordenação e produção

3.1

Agosto

Comunicação

Agosto

Infraestrutura

Agosto

Contratação de Serviços da Moda

Agosto

Equipe técnica de gravação, equipamentos e Transmissão do
desfile

Agosto

Contratação de Serviços Gerais

Agosto

Outros

Agosto

Prestação de contas

Agosto

5. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS (Plano de Aplicação)
5.1 Planilha Global

DESCRITIVO

Unid
Med

Quant

Ocorrê
ncia

Quant
Total

mês

1

4

4

R$

6.600,00

R$

26.400,00

TF

semana

1

8

8

R$

2.447,30

R$

19.578,40

TF

Valor Unit

Valor Total

Referência

META 1 - Pré-produção e
planejamento
Etapa 1: Recursos humanos:
coordenação e produção

1

2

Coordenação geral - 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.
Produtor ExecutivoProfissional responsável por
coordenar ações criativas, de
produção, execução e
finalização dos processos que
correspondem aos resultados
do projeto. Pesquisa conteúdos
que norteararão a execução do
briefing dos eventos e coloca
em prática o roteiro, assim
como faz a curadoria dos

profissionais que farão parte das
equipes de execução.

3

4

5

6

Coordenação administrativa
financeira - Profissional
responsável por coordenar
todas as rotinas administrativas
e financeiras que darão suporte
às diversas áreas do projeto.
Realiza o arrolamento e arquivo
racionalizado de toda
documentação do projeto, bem
como executa o Plano de
Execução Financeira,
relatoriando este ambiente. E
responsável por atualizar e
organizar a planilha global do
projeto juntamente com a
produção executiva.
Coordenação de ProduçãoProfissional responsável por
traçar as estratégias de ação,
planejamento, organização,
controle e assessoramento a
todas as outras áreas de
recursos humanos e
operacionais do projeto.
Planeja, analisa e atualiza as
informações.
Assistente de Produção - Equipe
composta por 5 pessoas,
responsáveis por assistenciar a
produção do evento, cuidar das
demandas do dia a dia do
escritório tais como
atendimento de telefone,
organização das agendas de
reuniões da equipe, e realizar
serviços operacionais, organizar
e executar as necessidades de
transporte de convidados vindos
de fora do DF, organizar as
necessidades bem como alinhar
com a área técnica de cada
desfile, assistência na execução
do 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.
Serviço de despachante profissional para promover o
processo de autorização dos
espaços públicos para gravação

mês

1

4

4

R$

5.000,00

R$

20.000,00

TF

semana

1

5

5

R$

2.600,00

R$

13.000,00

TF

semana

5

4

20

R$

1.016,44

R$

20.328,80

TF

serviço

1

1

1

R$

2.062,39

R$

2.062,39

TF

R$

101.369,59

R$

10.000,00

Etapa 2: Comunicação

7

Assessoria de imprensa:
especializada em eventos de
moda e design, com experiência
em eventos deste perfil,
conhecimento do trade, além
dos serviços essenciais como
entrega de clipping digitalizado,
articulação com jornais e

serviço

1

1

1,0

R$

10.000,00

TF

revistas, acompanhamento e
organização de coletivas,
elaboração de pautas e releases.

8

9

Contratação de Serviço de
Social Media: Serviço de gestão
dos perfis do projeto nas redes
sociais.
Designer gráfico - Contratação
de profissional para criação de
Identidade Visual para aplicação
nas peças on line (redes e site)

serviço

1

1

1,0

R$

5.000,00

R$

5.000,00

TF

serviço

1

1

1,0

R$

4.750,00

R$

4.750,00

TF

10

Press kit Uniforms

unidade

182

1

182,0

R$

45,30

R$

8.244,60

TF

11

Press Kit Spring

unidade

100

1

100,0

R$

45,30

R$

4.530,00

TF

12

Desenvolvimento do site
Collections Brasilia www.collectionsbrasilia.com.br

serviço
/projeto

1,0

R$

5.735,00

R$

5.735,00

TF

1

1

13

Plataforma de transmissão

serviço

1

2

2

R$

15.000,00

R$

30.000,00

OF

14

Telão de transmissão

diária

1

2

2

R$

5.000,00

R$

10.000,00

OF

R$

78.259,60

META 2 - PRODUÇÃO
Etapa1: Infraestrutura

15

16

17

Cenografia Uniforms :
Montagem e desmontagem de
Cenografia composta por:
elementos ligados ao tema do
evento; trabalhos com
fechamento em malhas, tecidos
em cores variadas
(lycra/TNT/voil) para forrações
internas e externas de estrutura
e demarcações, peças
decorativas para mesas de
centro, canto e bistrôs, velas,
decoração aérea, ambientação
temática, parede canaletada
construída em madeira pintada
com aplicação de logomarca;
Paisagismo natural, montagem,
iluminação e instalações
elétricas necessárias, carpete de
acordo com o tema do evento
fixado em fita banana dupla
face; lâminados TS diversos;
rampas; Tudo deverá estar
ligado à temática do evento. A
metragem será computada
pelos epaços ambientados.
Cenografia Springs: montagem
de estação de gravação
composta por araras, camarins,
pranchões, sofás, cadeiras,
banheiro quimicam espelhos, .
Elementos fixados em 2 tendas
piramidal
Gerador de uso contínuo 180
KVA´s - com StandBy com
operador e aterramento Locação de grupo gerador em
container silenciado e de uso
contínuo, com cabeamento até
o quadro de distribuição.
Durante todo o evento deverão
estar cercados com alambrado
atendendo as exigências do

serviço

1

1

1

R$

15.000,00

R$

15.000,00

OF

serviço

1

1

1

R$

10.000,00

R$

10.000,00

OF

diária

1

2

2

R$

1.100,00

R$

2.200,00

OF

corpo de bombeiros. Com passa
cabo, onde houver necessidade.
O quadro de energia deverá
estar devidamente instalado
com proteção. Com operador
durante todo o evento. Com
aterramento elétrico.
R$

27.200,00

Etapa 2: Contratação de
Serviços da Moda
18
19
20

Contratação modelos para os
desfiles - Spring
Contratação Modelos Roupas
Profissionais - Uniforms
Contratação Modelos Roupas
Profissionais - Uniforms

diária

15

5

75

R$

300,00

R$

22.500,00

TF

diária

20

1

20

R$

300,00

R$

6.000,00

TF

diária

15

1

15

R$

240,00

R$

3.600,00

TF

21

Camareiras - Spring

semana

5

5

25

R$

686,34

R$

17.158,50

OF

22

Camareiras - Uniforms

semana

3

3

9

R$

686,34

R$

6.177,06

OF

semana

5

1

5

R$

780,00

R$

3.900,00

TF

semana

2

1

2

R$

780,00

R$

1.560,00

TF

23

24

Maquiagem Spring :
Contratação de serviço de
maquiagem
Maquiagem Uniforms:
Contratação de serviço de
maquiagem

25

Cabelereiro Spirng

semana

5

1

5

R$

1.016,44

R$

5.082,20

TF

26

Cabelereiro Uniforms

semana

2

1

2

R$

1.016,44

R$

2.032,88

TF

27

Elaboração de peças para desfile
artesanal: produção artesanal
de 6 looks. O valor para custear
produção e insumos do material
que será ultilizado pelas artesãs
convidadas

serviço

1

1

1

R$

6.000,00

R$

6.000,00

TF

R$

74.010,64

28

29

30

Etapa 3: Equipe técnica de
gravação, equipamentos e
Transmissão do desfile
Diretor de VT - Springs :
profissional responsável em
planejar o roteiro e coordenar
as gravações e edição dos
desfiles, dando direcionamento
técnico para equipe.
Diretor de VT - Uniforms profissional responsável por
coordenar as gravações e edição
dos desfiles, dando
direcionamento técnico para
equipe
Filmagem e edição: produção
de áudio visual de 12 vídeos ,
sendo 11 com duração média de
6 minutos cada e com 40
minutos. Captação de todo
material, full HD e em alta
qualidade e edição de todo
material.

semana

1

1

1

R$

1.040,26

R$

1.040,26

TF

semana

1

1

1

R$

1.040,26

R$

1.040,26

TF

serviço

1

1

1

R$

30.000,00

R$

30.000,00

TF

31

Fotografo Uniforms

diária

1

2

2

R$

300,00

R$

600,00

TF

32

Fotografo Spinng

diária

1

5

5

R$

300,00

R$

1.500,00

TF

33

Trilha sonora Spring

unidade

10

1

10

R$

125,84

R$

1.258,40

TF

34

Trilha sonora Uniforms

unidade

3

1

3

R$

125,84

R$

377,52

TF

35

36

37

38

Serviço de filmagem em HD com
técnico: Serviço de captação de
áudio e vídeo com câmera de
alta resolução; iluminação; mesa
de corte para transmissão ao
vivo levando o sinal de áudio e
vídeo para outro ambiente até
100 metros para telão ou TV de
alta resolução.
Locação de Notebook:
Configuração Mínima:
Processador padrão CORE i5,
Memória RAM: 4 GB, Disco
rígido (HD): 500 GB, 04
Interfaces USB, Placa de rede:
Integrada 10/100/1000 Mbit,
wireless 801.11, com monitor
LCD mínimo de 15 polegadas,
webcam imbutida de 1.3
megapixel, microfone
imbutido,CD-rom 24x/gravador
de CD/leitor e gravador de DVD
até 8x (DVD-R,DVD R+, DVD RW)
e 2.4 (DVD+R Dual Layer),
entrada PCMCIA Express Card
54, Wireless Sim B/G, Blutooth
Sim 1.2, mouse touchpad, caixa
de som, saída para vídeo, HDMI;
Softwares - Windows 7,
IExplorer e Office ou Sistema
Linux, Mozila Firefox e Broffice
Última Versão e Completo,
instalados, aplicativos ZIP,
acrobat reader e flash reader
licenciados;
Mesa de Iluminação: Mesa de
luz digital - 12 canais de saída
com 3000W cada, com cargas
em 220V. Fusíveis externos.
Disjuntores traseiros de 100
ampères. Refrigeração interna.
24 cenas programáveis; Efeito
fade; sequenciais de cenas;
funções de operação; Painel de
controle embutido; Suporte
para rack 19 polegadas do
Painel
Para a entrada de áudio
(padrão RCA) podem ser
conectados sinais provindos de
discmans e semelhantes e de
saídas de amplificadores para
caixas de som até 20W
Podem ser ligadas lâmpadas
incandescentes em geral e
cargas indutivas como
ventiladores e transformadores
para lâmpadas PAR__ e
equipamentos de iluminação
que não necessitarem de
sincronismo de rede (por
exemplo, a Bola Multi-Raios Luz
de Prata); Memória do último
estado de funcionamento da
Mesa; Bivolt sem chave de
seleção – 60Hz (OBS.: a tensão e
corrente das cargas devem estar
de acordo com a rede elétrica).
Monitor TV 42" : LED ou LCD,
entrada para: VGA(DSub)/UHF/VHF/CATV/HDMI, SVideo, Hd Ready, Tecnologia

diária

1

13

13

R$

3.600,00

R$

46.800,00

OF

diária

1

13

13

R$

120,00

R$

1.560,00

OF

diária

1

13

13

R$

223,00

R$

2.899,00

OF

diária

1

13

13

R$

110,00

R$

1.430,00

OF

Digital, full HD com Suporte de
parede ou Pedestal.

39

40
41

42

43

44

Iluminação- refletor elipsoidal:
Refletor especialmente
projetado para recortes de luz
ou iluminação pontual de
precisão. Ajusta abertura e foco
e ainda pode projetar imagens
com globos
Iluminação - Refletor par 64 LED
: Refletor em LED par 64 RGBW
Iluminação - refletor setlight
LED: Refletor decorativo set
light LED
Distribuidor de vídeo e áudio 1:
O distribuidor deverá conter:
Distribuidor de vídeo e áudio
estéreo (Até 20 saídas),
Distribuidor VGA e ou HDMI
(2x8) para Vídeo e Áudio - 10
saídas (MP3 - DVD - CD - RRW) e
Distribuidor de Vídeo e Áudio
para dispositivos portáteis.
Serviços de sonorização
completa para eventos em local
fechado para até 300 pessoas Mesa de som c/16 canais,
amplificador potência
400WRMS; equalizador; mínimo
de 2 caixas acústicas de 200
WRMS com tripé e pedestal tipo
girafa p/ microfone. Todo o
cabeamento e pessoal
necessário para o perfeito
funcionamento do sistema de
sonorização.
Link de 50 mbps radio/cabo Link radio/cabo de 50 Mbits link exclusivo para a transmissão
de dados, sem
compartilhamento deste link
com os outros espaços. Para
garantir acessibilidade,
estabilidade e altas taxas de
transferência na medida em que
possui um link próprio para o
compartilhamento de dados.
Este link deverá estar conectado
diretamente a uma porta
roteadora, eliminando
congestionamento de redes e
obtendo mais desempenho no
uso da internet.

diária

1

13

13

R$

43,25

R$

562,25

OF

diária

1

13

13

R$

43,25

R$

562,25

OF

diária

1

13

13

R$

43,25

R$

562,25

OF

diária

1

13

13

R$

223,00

R$

2.899,00

OF

serviço

1

1

1

R$

9.500,00

R$

9.500,00

OF

serviço

1

2

2

R$

1.996,00

R$

3.992,00

OF

45

46

47

48

Software de Credenciamento
eletrônico - Credenciamento
com agilidade no atendimento,
utilizando sistema de
credenciamento moderno.
Possibilitar o controle do evento
através de relatórios
instantâneos na internet, onde
disponibilizará informações
dentro ou fora do evento. Deve
permitir a impressão de
etiqueta para o credenciamento
no momento do atendimento e
também permitir a impressão
antecipada de etiquetas para
convidados, autoridades,
organização, organizadores,
staff e participantes prioritários.
A etiqueta deverá conter
informações básicas como:
nome, instituição, UF, cargo,
código de inscrição, código de
barras. As informações da
etiqueta podem ser
personalizadas por categoria.
Deverá ser gerenciado as
credenciais emitidas, canceladas
e substituídas, mantendo-se o
histórico da geração das
mesmas com informações
sobre: data/hora da geração,
operador/atendente
responsável, motivo do
cancelamento/substituição.
Deve prover relatórios
gerenciais que contemplem a
quantidade de inscrições (pré e
novas), quantidade de
credenciais emitidas, origem do
participante, categorias,
instituições, cargos, veículos de
imprensa, etc. Incluso
treinamento da equipe de
credenciamento para utilização
do software, supervisão do
pleno funcionamento do
software ao longo do evento e
emissão de relatório antes,
durante e após o evento. O
relatório de fechamento deverá
ser entregue até o próximo dia
útil após o término do evento.
Operador de equipamentos
audiovisuais/ som - Profissional
responsável pela operação e
manutenção de qualquer tipo
de equipamento audiovisual e
som durante o evento. Deve
estar incluso nos custos a
alimentação e transporte dos
profissionais.
Operador de iluminação Profissional responsável pela
operação e manutenção de
qualquer tipo de equipamento
de luz durante o evento.
Etapa 4: Contratação de
Serviços Gerais
Contratação de serviço de
segurança uniformizados,

serviço

1

2

2

R$

5.000,00

R$

10.000,00

OF

semana

1

2

2

R$

1.016,44

R$

2.032,88

OF

semana

1

2

2

R$

824,99

R$

1.649,98

OF

R$

118.185,53

R$

4.500,00

diária

2

10

20

R$

225,00

OF

49

50

51

diurnos para o período do
evento. 12H - Winner
Contratação de serviço de
segurança uniformizados,
diurnos para o período do
evento. 12H - Uniforms
Contratação de serviços de
limpeza para o período do
evento - Spring
Contratação de serviços de
limpeza para o período do
evento - Uniforms

diária

2

3

6

R$

225,00

R$

1.350,00

OF

diária

2

10

20

R$

120,00

R$

2.400,00

OF

diária

2

3

6

R$

120,00

R$

720,00

OF

R$

8.970,00

Etapa 5: Outros
52

Auxilio combustível para
produção

projeto

1

1

1

R$

1.490,00

R$

1.490,00

TF

53

Castering spirng

serviço

1

1

1

R$

7.510,00

R$

7.510,00

TF

54

Casrtering Uniforms

serviço

1

1

1

R$

3.000,00

R$

3.000,00

TF

55

Aluguel de Van

diária

2

5

10

R$

450,00

R$

4.500,00

TF

56

ECAD

serviço

1

1

1

R$

3.500,00

R$

3.500,00

TF

57

Confecção de camisetas para
equipe de produção - Springs e
Uniforms

unidade

50

1

50

R$

30,00

R$

1.500,00

OF

R$

21.500,00

R$

3.874,90

R$

3.874,90

R$

433.370,26

META 3 - pós-produção RELATÓRIO FINAL
Etapa 1: Prestação de contas

58

Assistente administrativo e
financeiro - profissional para
auxiliar nas contratações ,
processo de pagamento e
relatórios

diárias

1

10

10,0

R$

387,49

Total de despesas

TF

5.2 Planilha Termo de Fomento

DESCRITIVO

Unid
Med

Quant

Ocorrên
cia

Quant
Total

mês

1

4

4

R$

6.600,00

R$

26.400,00

TF

semana

1

8

8

R$

2.447,30

R$

19.578,40

TF

Valor Unit

Valor Total

Referência

META 1 - Pré-produção e planejamento
Etapa 1: Recursos humanos:
coordenação e produção

1

2

Coordenação geral - 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.
Produtor Executivo- Profissional
responsável por coordenar ações
criativas, de produção, execução e
finalização dos processos que
correspondem aos resultados do projeto.
Pesquisa conteúdos que nortearão a
execução do briefing dos eventos e
coloca em prática o roteiro, assim como

faz a curadoria dos profissionais que
farão parte das equipes de execução.

3

4

5

6

Coordenação administrativa financeira Profissional responsável por coordenar
todas as rotinas administrativas e
financeiras que darão suporte às diversas
áreas do projeto. Realiza o arrolamento e
arquivo racionalizado de toda
documentação do projeto, bem como
executa o Plano de Execução Financeira,
relatoriando este ambiente. E
responsável por atualizar e organizar a
planilha global do projeto juntamente
com a produção executiva.
Coordenação de Produção- Profissional
responsável por traçar as estratégias de
ação, planejamento, organização,
controle e assessoramento a todas as
outras áreas de recursos humanos e
operacionais do projeto. Planeja, analisa
e atualiza as informações.
Assistente de Produção - Equipe
composta por 5 pessoas, responsáveis
por assistenciar a produção do evento,
cuidar das demandas do dia a dia do
escritório tais como atendimento de
telefone, organização das agendas de
reuniões da equipe, e realizar serviços
operacionais, organizar e executar as
necessidades de transporte de
convidados vindos de fora do DF,
organizar as necessidades bem como
alinhar com a área técnica de cada
desfile, assistência na execução do
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.
Serviço de despachante - profissional
para promover o processo de
autorização dos espaços públicos para
gravação

mês

1

4

4

R$

5.000,00

R$

20.000,00

TF

semana

1

5

5

R$

2.600,00

R$

13.000,00

TF

semana

5

4

20

R$

1.016,44

R$

20.328,80

TF

serviço

1

1

1

R$

2.062,39

R$

2.062,39

TF

R$

101.369,59

Etapa 2: Comunicação

7

8

9

Assessoria de imprensa: especializada
em eventos de moda e design, com
experiência em eventos deste perfil,
conhecimento do trade, além dos
serviços essenciais como entrega de
clipping digitalizado, articulação com
jornais e revistas, acompanhamento e
organização de coletivas, elaboração de
pautas e releases.
Contratação de Serviço de Social Media:
Serviço de gestão dos perfis do projeto
nas redes sociais.
Designer gráfico - Contratação de
profissional para criação de Identidade
Visual para aplicação nas peças on line
(redes e site)

serviço

1

1

1,0

R$

10.000,00

R$

10.000,00

TF

serviço

1

1

1,0

R$

5.000,00

R$

5.000,00

TF

serviço

1

1

1,0

R$

4.750,00

R$

4.750,00

TF

10

Press kit Uniforms

unidade

182

1

182,0

R$

45,30

R$

8.244,60

TF

11

Press Kit Spring

unidade

100

1

100,0

R$

45,30

R$

4.530,00

TF

12

Desenvolvimento do site Collections
Brasilia - www.collectionsbrasilia.com.br

serviço
/projeto

1

1

1,0

R$

5.735,00

R$

5.735,00

R$

38.259,60

TF

META 2 - PRODUÇÃO
Etapa1: Infraestrutura

Etapa 2: Contratação de Serviços da
Moda
13

Contratação modelos para os desfiles Spring

diária

15

5

75

R$

300,00

R$

22.500,00

TF

14

Contratação Modelos Roupas
Profissionais - Uniforms

diária

20

1

20

R$

300,00

R$

6.000,00

TF

Contratação Modelos Roupas
Profissionais - Uniforms
Maquiagem Spring : Contratação de
serviço de maquiagem
Maquiagem Uniforms: Contratação de
serviço de maquiagem

diária

15

1

15

R$

240,00

R$

3.600,00

TF

semana

5

1

5

R$

780,00

R$

3.900,00

TF

semana

2

1

2

R$

780,00

R$

1.560,00

TF

18

Cabelereiro Spirng

semana

5

1

5

R$

1.016,44

R$

5.082,20

TF

19

Cabelereiro Uniforms

semana

2

1

2

R$

1.016,44

R$

2.032,88

TF

20

Elaboração de peças para desfile
artesanal: produção artesanal de 6 looks.
O valor para custear produção e insumos
do material que será utilizado pelas
artesãs convidadas

serviço

1

1

1

R$

6.000,00

R$

6.000,00

TF

R$

50.675,08

15
16
17

21

22

23

Etapa 3: Equipe técnica de gravação,
equipamentos e Transmissão do desfile
Diretor de VT - Springs : profissional
responsável em planejar o roteiro e
coordenar as gravações e edição dos
desfiles, dando direcionamento técnico
para equipe.
Diretor de VT - Uniforms - profissional
responsável por coordenar as gravações
e edição dos desfiles, dando
direcionamento técnico para equipe
Filmagem e edição: produção de áudio
visual de 12 vídeos , sendo 11 com
duração média de 6 minutos cada e com
40 minutos. Captação de todo material,
full HD e em alta qualidade e edição de
todo material.

semana

1

1

1

R$

1.040,26

R$

1.040,26

TF

semana

1

1

1

R$

1.040,26

R$

1.040,26

TF

serviço

1

1

1

R$

30.000,00

R$

30.000,00

TF

diária

1

2

2

R$

300,00

R$

600,00

TF

24

Fotografo Uniforms

25

Fotografo Spinng

diária

1

5

5

R$

300,00

R$

1.500,00

TF

26

Trilha sonora Spring

unidade

10

1

10

R$

125,84

R$

1.258,40

TF

27

Trilha sonora Uniforms

unidade

3

1

3

R$

125,84

R$

377,52

TF

R$

35.816,44

Etapa 4: Contratação de Serviços Gerais

Etapa 5: Outros
Auxílio combustível para produção

projeto

1

1

1

R$

1.490,00

R$

1.490,00

TF

29

Castering spirng

serviço

1

1

1

R$

7.510,00

R$

7.510,00

TF

30

Casrtering Uniforms

serviço

1

1

1

R$

3.000,00

R$

3.000,00

TF

31

Aluguel de Van

diária

2

5

10

R$

450,00

R$

4.500,00

TF

32

ECAD

serviço

1

1

1

R$

3.500,00

R$

3.500,00

TF

R$

20.000,00

META 3 - pós-produção - RELATÓRIO
FINAL
Etapa 1: Prestação de contas
33

Assistente administrativo e financeiro profissional para auxiliar nas
contratações , processo de pagamento e
relatórios

diárias

1

10

10,0

Total de despesas

R$

387,49

R$

3.874,90

R$

3.874,90

R$

249.995,61

TF

Nota: o casting para contratação das modelos será proporcionado para todas as agências do DF, em torno de 6 agências, democratizando o
acesso ao projeto para diversos CNPJs. Os modelos, homens e mulheres, serão responsáveis em apresentar a coleção desenvolvida por cada
marca, tendo como plano de fundo a arquitetura de Brasília. Considerando que as gravações serão em locais públicos, projetamos uma
quantidade maior de profissionais devido a logística de produção. A ideia é trabalhar com a diversidade racial, social e ampliar o espectro de
abrangência da moda, com participação de modelos de diversas regiões administrativas, com padrões pré-estabelecidos a partir de variadas
etnias, com reservas de vagas para perfis plus size, indígena, portadores de síndrome de down entre outros.
5.3 Previsão de Receitas
PREVISÃO DE RECEITAS
QTD.

Nome

Receitas

1

Termo de Fomento

R$ 250.000,00

2

Sebrae

R$ 100.000,00

3

BRB

R$ 55.000,00

4

Senai

R$ 30.000,00

5

Fibra

R$ 30.000,00

6

Sindiveste

R$ 30.000,00
R$ 435.000,00

6. DECLARAÇÕES
6.1 Declaração Unificada
DECLARAÇÃO UNIFICADA
Eu, Eduardo Faad, inscrito no RG sob o nº 988 126 SSP/DF e CPF nº 455.451.701 20, na qualidade de presidente da Associação Semper Fidelis,
CNPJ: 24.300.747/0001-23, declaro, para os devidos fins e sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
 (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;
 (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;
 (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;

 (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;
 (x) A referida entidade não celebrou convênios anteriores com o Governo Federal referentes ao projeto;
 (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;
 (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;
 (x) A referida entidade atende rigorosamente às determinações previstas no inciso XXVIII, do art. 7º da Constituição Federal;
 (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.
 (x) A referida entidade não possui parentes servidores públicos vinculados à Secretaria do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal,
sejam eles cônjuges, companheiro, parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau;
 ( 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.
 (x) A referida entidade não apresentará contrapartidas para o presente projeto, pois o valor é inferior à

Brasília, 17 de agosto de 2021
----------------------------------------------------------------Eduardo FAAD

EDUARDO
FAAD:4554517
0120

Assinado de forma digital
por EDUARDO
FAAD:45545170120
Dados: 2021.08.11
11:04:42 -03'00'

CPF 455.451.701 20

ASSOCIACAO SEMPER
FIDELIS:24300747000
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Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO SEMPER
FIDELIS:24300747000123
Dados: 2021.08.11 11:05:04
-03'00'

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, 17 de agosto de 2021
__________________________________________

Assinado de forma
EDUARDO
digital por EDUARDO
FAAD:4554517 FAAD:45545170120
Dados: 2021.08.11
0120
11:05:25 -03'00'

Associação Semper Fidelis
CNPJ: 24.300.747/0001-23

ASSOCIACAO
SEMPER
FIDELIS:24300747
000123

Assinado de forma digital
por ASSOCIACAO SEMPER
FIDELIS:24300747000123
Dados: 2021.08.11
11:05:43 -03'00'

Eduardo Faad
CPF nº 455.451.701 20

6.3. DECLARAÇÃO
Na qualidade de Presidente da OSC, declaramos, para fins de provação junto à Secretaria de Estado do
Esporte, Turismo e Lazer 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.

Brasília, 17 de agosto de 2021
EDUARDO
FAAD:455451
70120

Eduardo Faad – Presidente
Assinado de forma
digital por EDUARDO
FAAD:45545170120
Dados: 2021.08.11
11:06:03 -03'00'

7. APROVAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO/SECRETÁRIO ADJUNTO
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Aprovo o presente Plano de Trabalho

Brasília-DF,_____/_____/2020

_______________________________
ASSINATURA

