ANEXO I
PLANO DE TRABALHO
Razão Social: Fundo de Envolvimento da Indústria, Comércio e Turismo
CNPJ:05.488.854/0001-82
Endereço: Quadra 07 Conjunto E Lote 49 – Acesso Área Verde
Cidade: Brasília
UF:DF
CEP: 73035-075
Bairro:Sobradinho
Telefone (DDD): 61-3591-2855
Telefone (DDD): 61.98342-2421
E-mail da OSC: feicotur.osc@gmail.com
Site da OSC:feicotur.com
Representante Legal (Dirigente): Maria Aparecida de Sousa Araújo Serralha
Cargo do Representante Legal: Diretor Presidente
CPF: 584.861.511-04
RG/Órgão Expedidor:
842456 SSP/DF
Endereço do Representante Legal:
Endereço: Quadra 04 Conjunto D Casa 48 – Sobradinho I – CEP 73025-044
Telefone (DDD): 61.993654977
Telefone (DDD): 61983422421
ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA
Responsável pelo acompanhamento da parceria: Iraney Ricardo Oliveira
Função na parceria: Coordenador
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR: 691.154
CPF: 248.502.841-92
Telefone (DDD): 61.983422421
Telefone (DDD): 61.3591-2855
Email do Responsável: feicotur.osc@gmail.com
1.1 DADOS DO PROJETO
Título do Projeto: Solidário Brasília 2022
Valor do Projeto: R$ 1.160.503,05
Local de realização: Parque de Exposição Granja do Torto
Período de Execução: 57 dias
Início: 05/05/2022
Término: 07/07/2022
Enquadramento:
Educacional ( )
Participativo ( )
Auto Rendimento (
Valor total do projeto R$ 1.160.503,05(um milhão duzentos e dezoito mil cento e quarenta reais)
Previsão de Atendimento:
Previsão de público direto: 20mil pessoas
Previsão de Beneficiários direto e indireto: 5 mil pessoas

)

1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE (Experiências na área, parcerias anteriores)
PRÊMIO MÉRITO EMPREENDENDOR: é um evento que homenageia as personalidades locais e
empresários que se destacaram, de alguma forma, por sua contribuição ao desenvolvimento do Distrito Federal
e Entorno e representa um estímulo e um reconhecimento ao processo de inovação e de crescimento da
Indústria, Comércio, Turismo e Serviços. Entendemos que essa escolha evidencia a qualidade da prática
comercial de um líder de mercado. O Evento já alcança 13 anos sendo realizado anualmente e conta com a
presença de autoridades, políticos e lideranças do Distrito Federal, ocasiãoem que o Conselho da FACI/DF –
Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Distrito Federal e Entorno, sob a coordenação do
Fundo de Envolvimento da Indústria, Comércio e Turismo - FEICOTUR, escolhe empreendedores ,
personalidades e entidades que se destacaram no decorrer do ano. O Prêmio representa um estímulo e um
reconhecimento aos empreendedores dos mais variados setores do comércio, indústria e serviços da nossa
região e presenteia os participantes com um verdadeiro passaporte para a imortalidade, ao incluir a biografia
de cada no livro A HISTÓRIA QUEM FAZ É VOCÊ.
FUTURO CAMPEÃO - têm como foco principal o incentivo á prática de esportes como fator de agregação
social e promoção da cidadania, possibilitando ainda a preparação de atletas para competições locais, nacionais,
internacionais e olímpicas. De acordo com o SINASE (Sistema Nacional Sócio Educativo) é necessário
promover por meio de atividades esportivas, o ensino de valores como liderança, tolerância, disciplina,
confiança, equidade étnico racial e de gênero. É da natureza do esporte enfatizar situações que privilegiam a
solidariedade sobre a rivalidade, o coletivo sobre o individual, a cooperação sobre a disputa, a confiança mútua
sobre a suspeita, a descontração sobre a tensão, a perseverança sobre a desistência e, além de tudo, a vontade
desuperar obstáculos para buscar a vitória, tem como objetivo principal o incentivo á prática de esportes como
fator de agregação social e promoção da cidadania.

JORNADA CULTURAL DO TRABALHADOR - O Dia 10 de Maio sempre foi um marco de luta da classe
trabalhadora por melhores condições de salário e garantias de manutenção do emprego. Após décadas de lutas
e desafios, hoje a classe trabalhadora e toda a cidade pode celebrar o Dia do Trabalho de várias formas, porém
sempre mantendo o caráter de reflexão e importância dessa data de luta e resistência que sempre marcou. O
"Projeto Jornada Cultural do Trabalhador", oferece gratuitamente à população trabalhadora e visitante uma
diversificada programação de apresentações e experimentações artísticas, promove cultura e cidadania,
incentiva a produção cultural local, estabelece parcerias com entidades de classe, empresários, comerciantes,
associações de sistemas organizados, oferecendo uma vasta variedade de serviços e atendimentos e exposições.
A realização do evento "Jornada Cultural do Trabalhador", trouxe benefícios tanto ideológicos quanto do
ponto de vista cultural, e por não dizer também econômico. Pois quando se estabelece uma relação de
convivência entre os segmentos dos trabalhadores e empresários numa mesma celebração constrói a partir daí
uma relação de respeito eo ambiente laboral trará uma nova configuração em se tratando de relações de trabalho.
Num governo caracterizado pela participação popular dos trabalhadores é de suma importância seu
envolvimento onde irá valorizar sua imagem perante a sociedade e dará sua contribuição na construção de uma
sociedade mais igual, solidária, socialista e humana. O evento foi realizado nos anos de 2012 e 2013 na cidade
de Sobradinho / DF, oferecendo gratuitamente espetáculos de teatro, de dança, shows musicais, exposições e
mostras de audiovisual, para todas as classes trabalhadoras e comunidade em geral de nossa cidade,
promovendo a cultura e cidadania, reafirmando a importância da Cultura como agentes para a transformação
social, e incentivando parcerias com os segmentos (Empresas X Trabalhadores) clubes de Serviços, entidades
e organizações para celebrar juntos o Dia do Trabalho.
PALESTRAS – Ainda dentro do contexto da entidade, realizamos grandes palestras motivacionais e gerenciais
ministradas por grandes facilitadores como Augusto Cury, Geninho Goes, Adriana Albuquerque entre outros.
As palestras buscam disponibilizar aos participantes informações e orientações sobre os diversos temas
gerenciais e motivacionais como: empreendedorismo, planejamento, mercado e finanças, fundamentos à
criação, gestão e desenvolvimento dos pequenos empreendimentos, motivando talentos e assegurando
resultados.
FEIRA DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO – que foi realizada pela 19ª edição, nos dias 16,17 e
18de agosto de 2019, trata-se uma das maiores feiras multisetoriais de Sobradinho – DF, foi um evento gratuito,
esperado e apoiado pela população, sendo um grande instrumento de fomento a cultura, oportunizando e
valorizando artistas locais, além de proporcionar a inclusão social.
SOLIDÁRIO BRASÍLIA – A campanha Solidário Brasília é iniciativa do Fundo de Envolvimento da
Indústria,Comércio e Turismo. A primeira edição do Solidário Brasília aconteceu no dia 29 de dezembro de
2017, no Ginásio Nilson Nelson com um grande show realizado pela dupla sertaneja Bruno e Marrone, na
segunda edição aconteceu no dia 29 de dezembro de 2018, com a presença do cantor sertanejo Leonardo, nestes
eventos foi apurado uma média de 10.000 pessoas, com uma arrecadação de cerca de 75.000 kilos de alimentos.
2. DESCRIÇÃO DO PROJETO
A ONG Fundo de Envolvimento da Indústria, Comércio e Turismo – FEICOTUR fundada, fomalmente,
em 09/12/2002, é resultado do movimento, iniciado em 2000, destinado a reunir entretenimento, cultura, turismo
e comércio as pessoas que moram nas regioes periféricas de Brasília/DF, logo esse movimento iniciou-se em
Sobradinho/DF. Desse modo a ONG foi criada com o intúito de formalizar o festival FEICOTUR, que ocorre
em Sobradinho todos os anos desde o ano de 2000.
A ONG foi responsável por realizar mais de 25 eventos de pequeno, médio e grande porte ao longo da
sua trajetória de 17 anos, formalmente, dentre eles encontra-se festivais de música regional, feiras interativas
que reunem diversos tipos de públicos, o entrega de prêmios, e show, como é o caso do Solidário Brasília.
Desta forma, a Fundo de Envolvimento da Indústria, Comércio e Turismo possui vasta experiencia na
realizzação de eventos de grande porte, tanto em parceria com o governo, quanto com parcerias privadas e do
terceito setor.
O histórico supracitado é comprovado por meio de seu portifólio, termo de fomento ja firmado e
documentos anexados ao presente plano que trabalho, que denotam a inquestionável capacidade técnica,
operacional e de mobilização da ONG FEICOTUR para a execução do presente plano de trabalho que inclui a
pré-produção, produção, pós-produção, montagem, demonstragem, prestação de contas e confecção de relatório
de cumprimento do objeto dentro dos prazos aordados e estabelecidos com o devido grau de exigência,
eficiência eeficácia no cumprimento do objeto com integridade.

A ONG FEICOTUR sempre procura traçar procedimento que resguardem a qualidade e efetividade de
suas ações em seus eventos, bem como procura manter sua criteriosa avaliação para a escolha dos artistas,
fornecedores, prestadores de serviços e voluntários que participam ativamente da estrutura laboral e intrativa de
suas produções, prezando pela escolha de equipes qualificadas para a execução das tarefas pertinentes ao
projeto.
A ONG possui uma estrutura técnico-administrativa capacitada, para fornecer todo o apoio as realizações
festivas promovidas, sejam elas de pequeno, médio ou grande porte, permanecendo todos sempre focdos na
missão sociocultural envolvida em sua promoções, realizando assim projetos voltados ao fomento, à produção
cultural independente, vinculados diretamente a ações ambientais e culturais, bem como a promover o
aquecimento do comércio de bares, restaurantes, hotelarias, pousadas, etc..., com a execução de eventos como
oSolidário Brasília que é um festival, no qual a entrada(ingresso) é revertida na doação alimentícia, que reune
diversos estilos musicais e traz a baila artistas nacionais de renome, aquecento, também o turismo local.
A partir de 2017 a OSC almeja a inclusão, cada vez mais incisiva, de préticas sustentáveis ao meio
ambiente e acessiveis a todos os públicos promovendo, dessa forma, a redução dos impactos ambientais e
promovendo estímulos sociais, capazes de alcançar grandes resultado. Tais práticas são exercidas de acordo
com o plano desustentabilidade criado individulamente para cada realização da instituição.
2.1

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Realização do Solidário Brasília 2022 com o cantor Eduardo Costa, no dia 07/05/2022, no Parque de
Exposição da Granja do Torto– Brasília/DF. O evento apresenta sua quinta edição e se consolida no cenário de
eventos de grande porte em Brasília os cantores, este objetiva implementar ações sustentáveis, de
acessibilidade, gratuidade e solidariedade bem como superar a meta de arrecadação de alimentos dos anos
anteriores.
2.2

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O Solidário Brasília se prepara para a sua 5ª edição. É um evento gratuito, esperado e apoiado pela
população com o foco no social, sendo também um instrumento de fomento a cultura, turismo local, de promoção à
inclusão social, disceminando a solidariedade, oportunizando o reconhecimento de artistas locais.
O Solidário Brasilia 2022 contará com a presença do cantor sertanejo, de renome nacional, Eduardo Costa e
será celebrado em uma área de aproximadamente 50.000m², no parque de exposição Granja do Torto – Distrito
Federal um local amplo, de fácil acessibilidade que visa abranger a toda população e todos os publicos do Distrito
Federal e entorno visando a melhor organização e área de entretenimento para o público.
Devido ao contexto pandemico que estamos saindo a quinta edição do evento será realizada em um local
mais aberto e mais arejado tendo em vista que as medidas de distanciamento e uso de mascaras, atualmente, nao se
encontram mais vigente, visto que a população consta, quase em sua totalidade, vacinda no Brasil.
Devido ao contexto de pandemia no qual a sociedade brasileira está inserida atualmente, e onde estamos
saindo do contexto de isolamento social afim de evitar aglomerações e diminuir meios de proliferação do contágio
por COVID 19, o Solidário Brasilia será desenvolvido em local com maior extenção de área, tendo como um dos
objetivos levar entretenimento, diversão e cultura obedecendo as recomendações expedidas pela Organização
Mundial da Saúde, bem como pelo Governo do Distrito Federal.
Em 2022, o Solidário Brasília contará com uma estrutura diferenciada dos ultimos dois anos, o evento será
relizado no parque de exposições da granja do torto e contará com áreas de camarote, e pista. A pista será destinada
para a população que adquirir seus ingressos com a troca do vale ingresso + 5kg de alimento em ingresso final nos
pontos de troca. Além disso o evento contará com estrutura de palco gelspace, sonorização e iluminação de grande
porte, banheiros químicos, segurança, brigadistas, equipe de apoio treinada para atender as medidas de segurança
necessárias para a realização do evento de forma segura.
O interesse na realização do Solidário Brasília 2022, bem como nas edições anteriores, é a apresentação do
trabalho realizado, na valorização do bem estar social, da indústria, comércio, turismo e cultura que o DF e o entorno
tem a oferecer em termos de opção de consumo à população local e aos turistas que vem visitar a capital federal do
Brasil. Nessa edição o evento contará com a apresentação do grande nome da musica sertaneja Eduardo Costa e
visa r eceber uma arrecadação alimentícia em grande volume com fulcro a doação à entidades filantropicas e
entidades como orfanatos, creches, abrigos para idosos e etc, esse meio é também essencial para a entrada da
população no evento.

O Distrito Federal conta, hoje, com uma população de 3,013 milhões de habitantes espalhados pelas
diversas regiões administrativas que compõem sua imensa área geográfica como: Aguas Claras, Brasília,
Ceilandia, Candangolandia, Cruzeiro, Gama, Guará, SIA, Itapoã, Jardim Botanico, Jardim Mangueiral, Recanto
das Emas, Sobradinho I e II, Fercal, Planaltina, Parque Way, Paranoá, Riacho Fundo I e II, São Sebastião,
Samambaia, Santa Maria, Sudoeste/Octogonal, Taguatinga, Varjão, Vicente Pires e etc. Este imenso territorio,
representa um enorme potencial de consumo industrial, cultural e turístico, mas é, muitas vezes mal aproveitado
por falta de uma politica definida de compromisso social.
É exatamente isso que justifica a realização de uma campanha que se preocupa com a arrecadação de
alimentos, destinados a pessoas e ONGs carentes, com a disseminação da cultura, turismo e lazer, bem como o
aumento do consumo no comércio local.
A preocupação com o compromisso social vem aumentando no meio empresarial e com toda coletividade,
pensando nesse contexto, a Fundo de Envolvimento da Indústria, Comércio e Turismo vem apoiando a produção
do Solidário Brasília 2022.
A valorização e o respeito à disversidade são tão importantes que a Convenção da UNESCO de 2005,
para a Proteção da Diversidade das Expressões Culturais afirma que a diversidade cultural é uma característica
essencial da humanidade a ser valorizada e cultivada em benefpicio de todos, criando um mundo rico e variado
que aumenta a gama de possibilidades motores do desenvolvimento sustentavel das comunidades, povos e nações.
O Interesse na realização do SOLIDÁRIO BRASÍLIA 2022, bem como nas edições anteriores, é a
apresentação do avanço do trabalho realizado pela indústria, comércio, turismo, cultura e principalmente, nesses
tempos de pandemia, diversão e entretenimento. Aliado ao incentivo e divulgação, demonstra às demais Regiões
Administrativas do Distrito Federal o que Brasília tem a oferecer de cultura, turismo, consumo e lazer.
O evento será estruturada dentro dos padrões ofertados pela OMS e pelos órgãos competentes no
formato normalizado,obedecendo à contenção de pessoas, contará com equipe treinada para assegurar a
contenção de pessoas bem como as medidas de higiene necessárias. O SOLIDÁRIO BRASÍLIA 2022 será
estruturado nos padrões de acessibilidade, contando com a atuação de 02 (dois) intérpretes de libras atuando
intercaladamente durante a execusão do evento, com transmissão simultânea nos telões e ocupando local
apropriado no palco principal do evento.
Brasília tem uma vocação natural para cultura e para o turismo local, a cidade traz em sua história um
grande grupo de artistas natos e uma história sendo a 3ª capital do Brasil, onde fixou-se até hoje, trazendo em
sua carga um enredo de construção com o lema “50 anos em 5” onde a cidade tomou formas arquitetonicas
unicas desenhadas pelo urbanista Lucio Costa e assim o Distrito Federal se transformou em um dos mais belos
pontos turísticos, do ponto de visa arquitetonico, com seus monumenos e pontos turísticos cheios de histórias e
beleza. A Capital Federal do país traz consigo pontos turísicos e históricos como é o caso do Memorial JK,
Catedral, Explanada dos Ministérios, Pontão Lago Norte, Ermida Don Bosco, Torre de TV, Torre Digital,
Parque da Cidade Sarah Kubitchek, Biblioteca Nacional, Catetinho, Teatro Nacional, dentre outros.
Dessa forma a realização do Solidário Brasília 2022, com o cantor Eduardo Costa, irá oportunizar e
intensificar a visitação local, bem como aquecerá o comércio de hotéis e restaurantes da cidade e do entorno,
tendo em vista que o evento será divulgado nacionalmente e vislumbra acolher pessoas do estado do Goiás ,
aquecendo, dessa forma, o Turismo regional. O Solidário brasília, irá proporcionar entretenimento, diversão,
aquecimeno do turismo local, gerará diversos empregos diretos e indiretos, além de promover a solidariedade
com a arrecadação alimentícia.
A valorização e o respeito à diversidade são importantes pontos a serem destacados e reverberados na
produção do projeto, são pontos tão importantes que a Convenção da UNESCO de 2005, para a proteção da
diversidade das Expressões Culturais afirma que a diversidade é uma característica essencial da humanidade a
ser valorizada e cultivada em benefício de todos, criando um mundo rico, assim, um dos principais motores do
desenvolvimento susentável das comunidades, povos e nações.
A execução do projeto, alem de fomentar a cultura local, fomentará o turismo do Distrito Federal como
um todo, atraindo publico de diversas cidades, afim de incentivar o turismo local de visitantes, e até mesmo dos
próprios habitantes do Distrito Federal que queiram conhecer pontos tradicionais da cidade central, Brasília, e
do entorno.
Segundo a Secretária de Turismo, sra. Vanessa Mendonça, Brasília apresenta uma nova perspectiva sob
diversos segmentos, deixando Brasília um local muito mais atraente para a população local e pelos visitantes de
outros esados.
O projeto, considerando o momento que ainda vivemos, atuará com atenção especial conforme
licenciamentos do Governo do Distrito Federal, o evento será realizado em local com área externa, descoberta,
com grande área de extensão, na qual comporta grande numero de pessoas, porém sendo possivel distanciar-se
em aglomerações, caso o expectador queira e se sinta melhor, contará também com áreas cobertas, banheiros
quimicos em ilhas estratégicas, contará com acessibilidade a pessoas portadoras de necessidades especiais e
muita diversão e entretenimento.

Desse modo, o Solidário Brasilia 2022, com o cantor Eduardo Costa, insere-se no âmbito do turismo
protegido pelo ente estatal e destaca-se no campo desse processo turístico, sendo possivel afirmar que o objeto
deste plano de trabalho alinha-se às diretrizes da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal, nas quais
destacam-se o exercicio da democracia e o papel do Estado como indutor dos processos turísticos, popis o
Solidário Brasília 2022 enende também que o conhecimento e o incentivo ao turismo local é direito elementar
do cidadão, assim como a educação, cultura, saude, dentre outros direitos primordiais.

Pesquisa de Satisfação das edições anteriores do evento SOLIDÁRIO BRASÍLIA:
Solidário Brasilia 2021
“Durante o evento foi realizada uma pesquisa de satisfação, 205 (duzentas e cinco) pessoas foram
entrevistadas, a pesquisa de satisfação teve como base os requisitos padrões de avaliação: divulgação do evento;
programação do evento; organização do evento; apresentação musicais; política de aquisição dos ingressos,
adequação das instalações à realização do evento; indicação do evento para outras pessoas; comentários de
pontos positivos e negativos e sugestão de cantor para o próximo evento. Alguns desses requisitos foram avaliados
com a opção de marcar X nos itens: péssimo, fraco, médio, bom, excelente e não se aplica e os outros tendo o
campo aberto para a sugestão.
A referida pesquisa obtivemos os seguintes resultados:
Péssimo
Divulgação do evento

Fraco

Médio

Bom

Excelente

Não se aplica

36

45

58

38

3

Programação do evento

25
15

20

12

91

65

2

Organização do evento

17

21

13

101

52

1

Apresentações musicais
Política de aquisição do
ingresso
Adequação das
instalações à realização
do evento
Indicação a outra
pessoa a participação
neste evento

19
22

9
5

17
15

109
111

50
48

1
3

5

14

130

40

3

SIM

NÃ
O

194

11

13

Das 205 (duzentos e cinco) pessoas entrevistadas 194 (cento e noventa e quatro) afirmaram que
indicaria o evento para outras pessoas, 11 (onze) não indicaria o evento.
Comentários de sugestões de pontos positivos, negativos e indicação de cantor:

Marcio Ribeiro Guedes – Grande evento que já é marca registrada em sobradinho, parabéns
pela realização do evento!
Erika Souza – Sobradinho, em meio a pandemia, merecia um evento de entretenimento para
divertir a população local e a Feicotur não nos deixa de lado, mesmo em meio a pandemia foi realizada
para a diversão da gente...
Cauê Zaghetto – Evento belíssimo, com entretenimento e diversão à população local e
visibilidade aos artistas que passaram por esse momento tao difícil e aos empreendedores locais.
Monique Machado A. de Sousa – Evento organizado e animado.”

Solidário Brasilia 2019
Segue abaixo colação dos depoimentos coletados nos ultimos eventos Solidário
Brasilia realizados pela instituição com a mesma linha de trabalho.

2.3 CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA
A realidade contemplada pelo evento reúne a população jovem e adulta de todas as localidades do
Distrito Federal e do entorno, bem como das cidades de Goiás que buscam diversão, devido ao contexto de
pandemia vivido atualmente pela população mundial onde as pessoas encontram-se em situação de isolamento
e carentes de entretenimento. Como meio de evitar aglomerações e a proliferação do contágio do COVID19, o
SOLIDÁRIO BRASÍLIA 2022 foi pensado e será desenvolvido em local de ampla área a céu aberto, tendo o
principal objetivo levar entretenimento, conhecimento, solidariedade e incentivo ao turismo do Distrito Federal,

diversão e cultura obedecendo as recomendações expedidas pela Organização Mundial da Saúde, pelo Governo
Federal e pelo Governo do Distrito Federal.
2.4 ORIGEM DO ORÇAMENTO PARA A DESPESA
A origem dos recursos aplicados no projeto são oriundos emendas parlamentares nas quais sua execução
é fomentada em R$ 1.160.503,05 ( um milhão cento e sescenta mil quinhentos e três reais e cinco centavos) pela
Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal sendo R$ 860.503,05 oriundos do Deputado Agaciel Maia,
e o valor de R$300.000,00 (trezentos mil) oriundo da destinação do Deputado Eduardo Pedrosa.
2.5 OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL: Promoção e posicionamento do segmento de eventos no destino Brasília, por meio da
realização do projeto Solidário Brasilia 2022 com o cantor Eduardo Costa
OJETIVOS ESPECÍFICOS: Contratação de empresas de fornecimento de estrutura, artistas, tendas,
sonorização, iluminação, divulgação, banheiros quimicos, box truss, painel de led, equipe de RH.
2.6 METAS
•
•
•
•

Desenvolvimento de ações de coordenação e planejamento do projeto.
Fomentar a economia local, gerando empregos diretos e indiretos para pessoas da cidade Distrito Federal
e entorno.
Democratização do acesso à cultura e ao turismo promovendo atividade de qualidade artística.
Colocar em evidencia espaços turísticos (Parque de Exposição Granja do Torto)
2.6.1 METAS QUANTITATIVAS

•

SOLIDÁRIO BRASÍLIA 2022 com o cantor Eduardo Costa prevê um público interno de aproximado
de 15.000 pessoas presencialmente.
2.6.2 METAS QUALITATIVAS

•

•

•

Gerar emprego e renda e a promoção de ações de incentivo ao desenvolvimento econômico do Distrito
Federal, através da contratação de empresas e autônomos destinados a prestação de serviço antes, durante
e posteriormente a realização do evento, no que tange a pré-produção, produção e pós produção, nas áreas
de montagem, manutenção e desmontagem de estrutura, contratação de cantores e bandas, instalações do
evento, deslocamento do pessoa, contratação de empresa de segurança, hotéis, translado e transporte, dentre
outras necessidades conforme disposto no artigo 3º, II, da Lei 4.883/2012 que dispoe sobre o
desenvolvimento socioeconomico da RIDE .
Integrar o turismo, bem como suas atividades características e relacionadas, com as demais políticas setoriais,
com a realização de eventos de grande porte e carater nacional, incentivando a circulação turistica de outros
estados no Distrito Federal e entorno, bem como mobilização do setor hoteleiro local, transporte rodoviário por
meio da recepção dos artistas e fãns, bem como do deslocamento interno entre saltélites, conforme disposto no
artigo 3º, I e II e artigo 4º, b da Lei 4.883/2012.
Movimentar a cadeia a economia no DF para a valorização do protagonismo local com inclusão social

•

•
•

•

•

•

•

•
•

kg

e fortalecimento da cidadania, por meio acessibilidade em libras, transito de pessoas, descrição
audiovisual ações que fomentam a inclusão e desenvolvimento socioeonomico da RIDE, conforme
artigo 3º, II, VIII e IX da Lei 4.883/2012;
Incentivar a promoção da produção cultural e artística brasiliense, com valorização de recursos humanos
e de infraestrutura local através da contratação de empresa para fornecimento de rh e pontos importantes
da cidade, conforme disposto na Lei 4.883/2012 artigo 3º, III ;
Estimular a produção de projetos artísticos comprometidos com a identidade cultural;
Estimular o setor hoteleiro e de restaurantes do Distrito Federal e entorno incentivando o deslocamento de
pessoas entre satélites e recebimento de visitantes e bandas de outros estados para a apresentação de artista
de renome nacional, bem como visitação de espectadores e fans que se deslocam de diversos estados para
comparecer ao evento solidário, conforme definido pelo artigo 2º, IV, IX,XI, XIII, XIV, com fulcro
também a destinar olhos a um dos pontos turísticos de produção de eventos culturais, conhecido
nacionalmente por meio do quantitativo e peso de eventos ja realizados no local como foi o caso das
diversas edições do Motocopital, show de cantores sertanejos que foram trazidos ao Parque de exposição
da Granja do Torto/DF;
Promover a solidariedade com a arrecadação alimentícia de produtos não pereciveis com o objetivo de
doar à entidades carentes e filantropicas necessitadas, como foi o caso das edições do solidário brasilia
2017, 2018 e 2019 que arrecadaram um total de 70 toneladas de alimentos das quais foram doados a
instituições como foi o caso da Associação das Filhas do Purissimo Coração de Maria, inscrita sob o
CNPJ 36.863.322/0002-92, instalada em planaltina de Goias, que recebeu 2.500 kg pelo evento realiado
em 2019, da Creche Monte Moriá, inscrita sob o CNPJ 21.111.777/0001-02, localizada em São
Sebastião, que recebeu 3.000kg pelo evento realizado em 2019, Ação Solcial Renascer, inscrita no
CNPJ 09.441.600/0001-60, que recebeu 2.000kg de alimentos pelo evento em 2019, Recanto Cristo
Vivo, inscrita no CNPJ 03.603.701/0002-94, Instalada em Val Paraíso que recebeu 2.900kg arrecadados
pelo evento Solidário Brasília 2019, Lar São Francisco de Assis, inscrita no CNPJ 03.603.727/0001-51,
localizada no Nucleo Bandeirante, recebeu 5.800kg de alimentos arrecadados pelo evento Solidário
Brasília, em 2018 foram desinados, por meio de caminhão cedido pela universidade católica de brasília,
2 toneladas de alimentos aos moradores sobreviventes da tragédia de brumadinho, dentre outras
instituições as quais receberam donativos arrecadados pelos eventos realizados nos anos de 2017, 2018
e 2019, alem de cestas básicas que foram montadas com 15 toneladas do total e destinadas a pessoas
em situação de rua ou vulnerabilidade economica.
O evento conta com apoio de instituições privadas que ajudam solidariamente a realização com a doação
de alguns meios de comunicação em massa, apoio de mercados pelos quais faz-se possivel a arrecadação
organizada sem grande incidencia de perda por mau acondicionamennto, bem como cessão de
caminhoes para entrega dos alimentos arrecadados ao longo das semanas subsequentes a realização do
evento, cessão de distribuição em massa de vale ingresso destinado a troca pelo ingresso final em um
dos pontos de troca, sendo os vale ingressos distribuidos gratuitamente, apoio e incentivo ao
estabelecimento de parcerias publico privadas de forma a promover e incentivar a gestão compartilhada
do turismo interno da RIDE, conforme art. 3º, V, Lei 4.883/12;
O solidário brasilia 2022 é um evento que visa, também, promover a geração de fluxo turístisco
aquecendo a movimentação intraregional, e incentivando a visitação e conhecimento e propagação
positiva da imagem da RIDE interna e externamente, conforme Lei 4883/12, art. 2º, XIV;
Tendo em vista o porte abarcado pelos eventos ja produzidos, bem como pela produção da edição em
2022, não pode deixar de se destacar a movimentação intermunicipal, interestadual, por meios
rodoviarios e aérios, sertor hoteleiro, albergues, casas compartilhadas, dos quais abarcam deslocamento
das bandas, dos cantores, bem como de fans e fãnclubes que se deslicam a realização do show para
prestigiar e acompanhar seu idolo.
Efetuar cadastro e pesquisa do publico, com dados (nome, telefone, email e redes sociais) para apuração
de pesquisa de localidades, in loco.
Atingir os objetivos e metas e promover os incentivos disponíveis em ambito nacional e distrital para a
ampliação, qualificação e proporcionando ofernas turisticas existentes na RIDE, conforme dispsosto no
art. 5 da Lei 4883/12 lei de politicas de turismo do Distrito Federal.

2.7 INDICADORES DE MONITORAMENTO

Metas
Meta 01 – Pré Produção:
Contratação de mão de obra para
execução do evento e das demais
contratações referentes a promoção
do evento.

Meta 02 – Contratação Artistica:
Contratação de cantores para
atrações do evento.

Meta
03
–
Produção:
Contratação de
serviços
necessários para a montagem,
estrutura e logística do projeto. A
meta 02 tem como objetivo a
produção e execução de todas as
ações relacionadas para o
empenho do plano de trabalho

Meta 04 – Pós Produção: Elaboração
do relaório de prestação de contas.

Indicadores de Monitoramento

Parâmetro(s) para aferição de
cumprimento

- Contratação de RH do evento:
- Registro fotográfico
>Arte finalista;
>Intérprete de libras
- Montagem e acompanhamento
>Coordenador Geral;
de execução do projeto;
>Coordenador Administrativo:
- Contrato de prestação de
>Assistente de Produção;
serviço;
>Coordenador de Montagem;
>Produtor de Video;
> Fotógrafo;
- Nota fiscal
> Divulgação do evento.
- Contratação do cantor Gabriel
- Registro fotográfico e videográfico
Lenner;
das ações da programação;
- Contratação do cantor Eduardo
- Relatórios de produção.
Costa;
- Relatório de pesquisa
- Contratação da dupla Pedro Paulo
e Mateus.
- Fotos dos artistas;
- Comprovação por meio de
documentação.
- Contratação de Palco concha;
- Contratação de sonorização
Grande Porte;
- Contratação de iluminação
Grande Porte;
- Contratação de fechamento
Cego;
- Contratação de tenda 10m x
10m;
- Contratação de Box Truss;
- Contratação de Banheiros
Quimicos;
- Contratação de Painel de Led
Móvel para divulgação;
- Contratação de Led para
evento;
- Elaboração do relatório de
prestação de contas do projeto.

Registro fotográfico e videográfico
das ações da programação;
- Relatórios de produção.
- Relatório de pesquisa
- Fotos dos artistas;
- Comprovação por meio de
documentação.

- Confecção de relatórios de
registros
fotográficos
- Levantamento de valoração de
mídia, clipagem do evento;
- Prestação de contas final a
correalizadores, patrocinadores e
apoiadores;

2.8

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

2.9
2.10

RESULTADOS ESPERADOS
Atingir os objetivos e metas propostos no item 2.6 e subsequentes e promover os incentivos disponíveis em ambito
nacional e distrital para a ampliação, qualificação e proporcionando ofernas turisticas existentes na RIDE, conforme
dispsosto no art. 5 da Lei 4883/12 lei de politicas de turismo do Distrito Federal.

•

2.10 PROGRAMAÇÃO DETALHADA DO EVENTO
Programação
Divulgação do evento por meio de banner, rede social, painel de Led Móvel e banner
dispostos pela Cidade;
Montagem de estrutura;
Testagem de som e iluminação;
Abertura do evento – Solidário Brasília 2022;
Gabriel Lenner;
Pedro Paulo e Mateus;
Eduardo Costa;
Início da desmontagem
Término da desmontagem dia
Apuração da quantidade de alimentos arrecadadas
Entrega dos alimentos arrecadados
2.11 CROQUI DO EVENTO e ESTRUTURAS (se houver)

Empenas Laterais: As marcas dispostas nas empenas são meramente ilustrativas.

Data
05/05/2022
05/05/2022
06/05/2022
06/05/2022
07/05/2022
07/05/2022
07/05/2022
09/05/2022
14/05/2022
01/06/2022
01/07/2022

Portal de entrada do evento, no qual abarca 400m de boxtrus de montagem para frente acrescido de estrutura para
fixação e suporte de peso disposta atras da estrutura, também montada de boxtruss

Estrutura para suporte de delay 80m.

Modelo de estrutura para
testeiras, será acrescido estrutura trazeira de
sustentação, total da metragem 50m.

CLIPPING DAS EDIÇÕES ANTERIORIES:

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Cronograma de Execução
Metas

Meta 1

Meta 2

Meta 3

Meta 4

Fase /
Etapa
1.1

1.2

1.3

4.1

Início
05/05/2022

Duração
Término
07/05/2022

Contratação Artistica: Contratação de R$
cantores para atrações do evento.
453.200,0
0

07/05/2022

07/05/2022

Produção: Contratação de serviços
necessários para a montagem, estrutura e
logística do projeto. A meta 02 tem como
objetivo a produção e execução de todas
as ações relacionadas para o empenho do
plano de trabalho

07/05/2022

07/05/2022

Descrição

Valor

Pré Produção: Contratação de mão de
R$
obra para execução do evento e das 414.581,
demais contratações referentes a 94
promoção do evento

Prestação de contas

R$
292.861,
11

Valor da
estrutura 08/05/2022
na meta
1e2

30/06/2022

4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Meta
Meta 1

Etapa/
Fase
1.1
1.2

1.3

Meta 2

Meta 4

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3.2
3.3
4.1
4.2

Cronograma de Desembolso
Especificação
- Contratação de RH do evento
> Arte finalista;
> Coordenador Geral;
> Coordenador Administrativo:
> Assistente de Produção;
> Coordenador de Montagem;
> Divulgação do evento.
> Intérprete de libras;
> Produtor de Video;
> Fotógrafo
> Palco Concha
> Sonorização
> Iluminação
> Fechamento cego
> Painel Led
> Box truss
> Tenda
> Banheiro Quimico
> Painel de Led Móvel para divulgação
> Totens de divulgação fixos
> Prestação de contas
> Contagem, divisão e distribuição dos alimentos arrecadados
5. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS (Plano de Aplicação)
5.1 Planilha Global
5.2 Planilha Termo de Fomento

Mês
Maio/2022
Maio/2022

Maio/2022
Maio/2022
Maio/2022
Maio/2022
Maio/2022
Maio/2022
Maio/2022
Maio/2022
Maio/2022
Maio/2022
Maio/2022
Julho/2022
Julho/2022

[SOLIDÁRIO BRASÍLIA
2022 - DIAS 07 de maio de
2022]
Memória de Cálculo
Ite
Referênci Unidade Qtd
Descrição
Valor Unitário Valor Total
m
a
de Media
e
Meta 1 - Pré-produção / Produção [as metas neste modelo são exemplificativas]
[ARTE FINALISTA] - [
prestação de serviços de
criação da arte gráfica das
peças de divulgação
FGV
Semana
online e física
Cod. 134 (Periodo
préviamente, durante e
- Mão de
total de
R$
R$
1.1
5
posteriormente ao evento
Obra - 05/05/2022
2.980,00 14.900,00
para divulgação da
Abril/201 09/06/2022
quantidade de alimentos
2 + IPCA
)
arrecadadas e
distribuições as
instituições beneficiadas ]
[INTÉRPRETE DE
LIBRAS] - [Interpretar,
em Língua Brasileira de
Sinais - Língua
SALICN
Portuguesa, por meio de
ET;
R$
1.2 Libras, para a língua oral
Produto:
DIÁRIA
2
R$ 1.000,00
500,00
e vice-versa, as atividades
Festa
didático-pedagógicas e
popular
culturais desenvolvidas
nesse evento. (2
profissionais x 1 dias )].
[COORDENADOR
Semana
GERAL] - [Responsável
FGV
(Periodo
geral pelas ações do
Cod. 153
total de
projeto gerindo toda a
R$
1.3
- Mão de 05/05/2022
9
R$ 23.923,26
equipe de projeto e
2.658,14
obra +
a
atuando em todas as áreas
IPCA
07/07/2022
na pré-produção,
)
produção e pós-produção]
[COORDENADOR
Semana
FINANCIERO] (Periodo
FGV
[direcionamento do
total de
COD 153
R$
1.4 projeto, acompanhamento
05/05/2022
9
R$ 17.658,00
MÃO DE
1.962,00
burocrático, pagamentos,
a
OBRA
análise de NFs emitidas e
07/07/2022
execução]
)

1.5

1.5

1.6

1.7

1.8

[COORDENADOR
ADMINISTRATIVO] [direcionamento do
projeto, acompanhamento
burocrático de
acompanhamento de
arrecadação, troca de vale
ingresso por alimentos,
suporte às redes
participantes, quantitativo
por unidade, contratos,
seleção das entidades a
serem contempladas,
logística de distribuição
de alimentos e execução]
[ASSISTENTE DE
PRODUÇÃO] [profissional qualificado
na área de pré produção,
produção e pós produção
do evento; preparado para
auxiliar a coordenação do
evento e auxiliará as
diligências pré e pós
evento] - 4 profissionais
(9 semanas x4
profissionais)
[COORDENADOR DE
MONTAGEM E
DESMONTAGEM] [Responsável por gerir
todas as atividades
inerentes a montagem e
desmontagem do evento
atuação nos dias 5, 6, 7,
8, 9 e 10 de MAIO de
2021
[PRODUTOR DE
VIDEO] - [ Contratação
de profissional capacitado
para gravação e edição de
clipping do evento .]
[FOTÓGRAFO] [Serviço fotográfico para
evento incluindo
fotógrafo, com tratamento
de foto, será o dia de
evento (produção) 3
fotógrafos, sendo um
deles atuando na
fotografia da montagem]

Semana
(Periodo
FGV
total de
COD 153
05/05/2022
MÃO DE
a
OBRA
07/07/2022
)

9

R$
R$ 16.200,00
1.800,00

Semana
(Periodo
FGV
total de
COD 22
05/05/2022
MÃO DE
a
OBRA
07/07/2022
)

36

R$
R$ 57.600,00
1.600,00

FGV
COD 154
MÃO DE
OBRA

DIÁRIA

6

R$
R$ 6.000,00
1.000,00

ORÇAM
ENTO

SERVIÇO

1

R$
R$ 2.786,34
2.786,34

SALICN
ET;
Produto:
Festa
popular

DIÁRIA

3

R$
R$ 3.000,00
1.000,00

Meta 2 - Contratações Artísticas [as metas neste modelo são exemplificativas]
[cantor] - [Gabriel
[ORÇAM [SERVIÇO
R$
2.1
1
R$ 60.000,00
Lener].
ENTO]
]
60.000,00

[cantor] - [ Eduardo
[ORÇAM [SERVIÇO
R$
R$
1
Costa].
ENTO]
]
333.200,00 333.200,00
[cantor] - [ Pedro Paulo e [ORÇAM [SERVIÇO
R$
2.3
1
R$ 60.000,00
Mateus].
ENTO]
]
60.000,00
[ECAD] - [Pagamento do
escritório de arrecadação
[ORÇAM [SERVIÇO
R$
2.4 de direitos autorais
1
R$ 27.345,38
ENTO]
]
27.345,38
conforme ofício
encaminhado pelo ecad]
Meta 3 - Locação de Equipamentos / Veículos / Imóveis / Custeio / Insumos [as metas neste
modelo são exemplificativas]
2.2

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

[PALCO] - [Palco concha,
totalmente travado e aterrado,
estruturado com 1,60m de
altura, 22m de frente, 18m de
profundidade, rampa para
acesso de cadeirantes na lateral,
e duas escadas com corrimão
sendo uma para lateral e outra
no fundo do palco.
[pesquisa
Revestimento do piso com
de
carpete novo na cor cinza e
mercado:
fechamento de frente e lateral
do palco, de aproximadamente
Fenix
30cm, em compensado naval
Estúdios e
pintado na cor preta/cinza. .
Produtora
Com House Mix Estruturado
Eireli]
em Q30 coberto com lona
branca antichama medindo
3x3m, piso elevado em 50cm
de altura com carpete novo na
cor cinza. total= 3 diarias x
396m2=1180] 1 dia de
montagem de fiação e alocação
de equipamentos + 1 dia de
teste + dia do evento
01 praticável de 3x3m para
bateria
PA com 04 torres em estrutura
BOX TRUSS com 2 m de
frente por 3m de fundo, por 8m
de altura com capacidade de até
800 Kg de carga cada
2 torres em estrutura BOX
TRUSS com 2 m de frente por
2m de fundo por 6m de altura
com capacidade de até 600 Kg
de carga cada
[PALCO] - [Palco concha,
totalmente travado e aterrado,
estruturado com 1,60m de
altura, 22m de frente, 18m de
profundidade, rampa para
acesso de cadeirantes na lateral,
e duas escadas com corrimão
sendo uma para lateral e outra
no fundo do palco.
Revestimento do piso com
carpete novo na cor cinza e
fechamento de frente e lateral
do palco, de aproximadamente
30cm, em compensado naval
pintado na cor preta. 01
praticável de 3x3m para
bateria, PA com 04 torres em
estrutura BOX TRUSS com 2

M²/dia de
evento

1188

62,88

R$
74.701,44

m de frente por 3m de fundo,
por 8m de altura com
capacidade de até 800 Kg de
carga cada, 2 torres em
estrutura BOX TRUSS com 2
m de frente por 2m de fundo
por 6m de altura com
capacidade de até 600 Kg de
carga cada. Com House Mix
Estruturado em Q30 coberto
com lona branca antichama
medindo 3x3m, piso elevado
em 50cm de altura com carpete
novo na cor cinza. (base para
delimitação do espaço do
evento e resguardo do
maquinário para montagem)

[SONORIZAÇÃO
GRANDE PORTE] 3.2 [sistema de sonorização
de grande porte - 1 dia de
teste + 1 dia de evento]
[ILUMINAÇÃO
GRANDE PORTE] [Sistema de Iluminação
3.3
Grande Porte para palco 1 dia de teste + 1 dia de
evento]
[FECHAMENTO
CEGO] - [Fornecimento
de locação e serviços de
montagem, manutenção e
desmontagem de
Fechamento Cego de área
– composição: estrutura
de painéis metálicos
formados em quadros de
tubo retangular 50x30#18,
revestidos em chapa de
aço modelo GR4 #18,
medindo 2,20m de
comprimento e 2,40m de
altura, fixada ao solo por
ponteiras metálicas e
3.4
sustentada por braços
tubulares travados com
pinos metálicos de aço.
Estrutura pintada em tinta
do tipo esmalte sintético
na cor alumínio ou
zincada. 1500m linear
por dia x 4 dias. OBS: o
fechamento cego
delimitará a área do
evento, servindo como
aporte de segurança ao
restante da montagem do
evento que ocorrerá dia
7/5/22, bem como para a
desmontagem que se

SALICN
ET;
Produto:
Festa
popular

DIÁRIA

2

R$
R$ 10.200,00
5.100,00

Pregão
Eletronic
o 04/2019
SECULT
DF

DIÁRIA

2

R$
R$ 14.700,00
7.350,00

Pregão
Presencial
042/2018
- Governo
Municipal
de Águas
Lindas de
Goiás Item 14

metro
linear/dia

6000

R$
R$ 58.800,00
9,80

iniciará após a retirada de
equipamentos do local, no
dia 9 de maio]

[Painel de Led ]- [ 2 dias
SALICN
(um para teste e um para
ET;
evento) 4 peças externas
3.5
Produto:
de 15m², 1 peça para o
Festa
palco de 24m² e - 2
popular
diárias]
[Box Truss] [Fornecimento de locação
e serviços de Montagem,
manutenção e
desmontagem de pórticos
- composição: estrutura
treliça em alumínio box
truss Q30 com cubos e
3.6 sapatas - destinado a
montagem de 2 empenas
laterais na metragem de
350 m²/cada lado; Portal
principal nas metragens
de 400m²; 2 Testeiras para
banheiros na metragem de
50m/cada e torres para
delay 80m x 2 torres
PAINEL
ELETRO
NICO
[TENDA] - [10x10mtrs
01/2021 3.7 Tubular em lona PVC - 34
MIN.
tendas/dia x 3 diárias]
MEIO
AMBIEN
TE
[BANHEIRO
3.8 QUIMICO] - modelo
standard
[BANHEIRO
3.9 QUIMICO PNE] Modelo Standard
[pesquisa
[CONJUNTO DE
de
MESAS COM 10
mercado:
LUGARES] - Mesas
Fenix
3.10
redonda com tampão
Estúdios e
medindo 1,40m, com 10
Produtora
cadeiras poly, cobertas
Eireli]

M²/dia

168

R$
R$ 50.400,00
300,00

METRO
/DIA

2400

R$
R$ 72.000,00
30,00

Unidade/
dia

102

R$
R$ 48.960,00
480,00

DIÁRIA

77

R$
R$ 13.683,67
177,71

DIÁRIA

6

R$
R$ 1.083,66
180,61

DIÁRIA

400

R$
R$ 26.212,00
65,53

por toalha tecido oxford
pretas
[ALAMBRAMENTO] [Grade metálica em açocarbono SAE 1010
galvanizado, dimensões
2m (lagura) x 1,20m
(altura) do tipo grade
metálica tubular, fixado
ao solo por tunulares,
fixação com braçadeiras
de nylon, com
acabamento em pintura
metalizada ou zincada montagem de baias para
estacionar os carros 1200M x 2 dias]
[BARRICADA] - [
Barricada de alumínio
1000mm x 1200mm, antiavalanche para montagem
em shows e grandes
eventos 50m]
[GRUPO GERADOR] [ Grpo gerador 180 kva 3 unidades por 2 diárias
(testagem de som e
iluminação + evento]
[OCTANORM] Fechamento em placas,
paredes e painéis em
chapas TS, com borracha
para amortização de
vibração, cor branco
leitoso, estruturada com
perfis de alumínio
adonisado. 300mx2dias

[pesquisa
de
mercado:
SALICN
ET;
Produto:
Festa
popular]

m
linear/dia

2400

orçament
o

unidade

50

R$
R$ 2.500,00
50,00

[Tabela
FGV +
IPCA]

diária

6

R$
R$ 11.700,00
1.950,00

Pregão
Eletronic
o 04/2019
SECULT
DF

M²/dia

600

R$
R$ 30.600,00
51,00

[PISO PARA STAND] - SALICNE
T;
[piso carpetado para
Produto:
3.15
stand, placas de 1mx1m, 2
Festa
dias x 300²]
popular

M²/dia

600

R$
R$ 3.000,00
5,00

[pesquisa
de
mercado:
Unidade/di
Fenix
a
Estúdios e
Produtora
Eireli]

40

R$
R$ 14.000,00
350,00

[pesquisa
de
mercado:
Fenix
Estúdios e
Produtora
Eireli]

2

R$
R$ 8.000,00
4.000,00

3.11

3.12

3.13

3.14

[SOFÁS PARA
DECORAÇÃO] - jogos
de sofás para área das
3.16 mesas 20 sofás por duas
diárias sendo no dia
anerior a realização do
evento, e no dia do evento
[ILUMINAÇÃO
INTERNA] - [
Iluminação em led com
3.17
96 pontos na área dos
camarotes e meses, bem
como backstage]

DIÁRIA

R$
R$ 16.800,00
7,00

[SEGURANÇA] [empresa a-para
3.18
unidade
90
contratação de equipe de
segurança]
[BRIGADISTA] 3.19 [empresa para contraração
unidade
10
de equipe de brigada]
[UTI MÓVEL] 3.20 [empresa para contratação
unidade
1
de UTI móvel]
Meta 4 - Divulgação [as metas neste modelo são exemplificativas]
[Painel de Led movel
para divulgação ]- [ para
uso externo painel movel SALICN
sobre rodas de 4X2
ET;
4.2 metros total de 8 M² dia
Produto:
m²/dia
48
durante 06 horas/dia por 6
Festa
diárias (diárias duplas
popular
de 12horas), sendo 2
diarias de 06h por dia]
[Lonas para empenas,
testeiras e portal de
entrada] - [Banners
impressão em lona
Pesquisa
vinilica 440g/m², 4/4
4.3
de
m²
286
cores, para painel com
mercado
ilhoses e instalação sendo
2 lonas 2mx4m, 8 lonas
de 9mx2m e 3 lonas de
6mx7m]
[Box Truss] [Fornecimento de locação
e serviços de Montagem,
manutenção e
desmontagem de pórticos
PE
- composição: estrutura
06/2019 treliça em alumínio box
METRO
MIN.
930,2
4.4 truss Q30 com cubos e
LINEAR/D
EDUCAÇ
4
sapatas - destinado a
IARIA
ÃO montagem de pórticos de
ITEM 71
divulgação nas ruas para o
evento, nas dimensões
6,80m x 3,80m x 12
totens x 3 dias de
divulgação

R$
R$ 17.100,00
190,00
R$
R$ 2.100,00
210,00
R$
R$ 2.100,00
2.100,00

R$
R$ 16.800,00
350,00

R$
R$ 13.542,10
47,35

R$
R$ 27.907,20
30,00

R$
TOTAL>>> 1.160.
503,05
6. CONTRAPARTIDAS
Garantir a Inserção da logomarca da Secretaria de Turismo em todas as peças de divulgação produzidas; Apresentar,
para a subsecretaria de promoção e Marketing a aplicação da logomarca previamente para aprovação; Durante o
evento, divulgar videos da Secretaria de Turismo que serão disponibilizadas previamente; Marcar o perfil @secretaria
de turismo e incluir a #seturdf em todas as postagens nas redes sociais; levantar cadastro de publico, com dados de
nome, email, telefone e redes sociais, disponibilizar o maling das pessoas envolvidas em todas as ações; disponibilizar

para a Secretaria de Turismo o quantitativo de 1 tonelada de alimentos provenientes das arrecadações efetivadas pela
produção do evento; incluir logomarca da Secretaria de Turismo nas midias a serem expostas no site do evento e redes
sociais; passar vídeo disponibilizado pela secretaria antes e apos o show, insalação de 1 stand na metragem de 30m²
no interior do evento o proponente se compromete a realizar 2 feiras de artesanato de 2 dias, com data a ser definida
pela SETUR/DF, contendo: 3 tendas 10x10 com lateral; 60 pranchões com toalha e 120 cadeiras; Alambrado de
cercamento; Gerador de 50 KVA e 60 pontos de energia, com instalação elétrica; Decoração 1 sofá de dois lugares, 1
sofá 3 lugares e mesa de centro; 4 banheiros químicos.

5.3 Previsão de Receitas
PREVISÃO DE RECEITAS
Nome

QTD.
2 parcelas

Termo de Fomento (MROSC) – Setur
Total

Total de
Receitas
R$ 1.160.503,05
R$ 1.160.503,05

6. DECLARAÇÕES

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-DF, 22 de abril de 2022

Maria Aparecida de Sousa Araújo SerralhaPresidente
CPF 584.861.511-04

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, 22/042022
Nome do Presidente

7. APROVAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO/SECRETÁRIO ADJUNTO

Aprovo o presente Plano de Trabalho

Brasília-DF,14/03/2022

ASSINATURA

