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TRABALHO

INTRODUÇÃO

O CIRCUITO BRASÍLIA JUNINA foi instituído pela Lei n° 5.633, de 22 de março de 2016. 
Posteriormente, foi regulamentado pelo Decreto n° 38.385, de 1° de agosto de 2017, 
que instituiu a Política Brasília Junina. Tais atos normativos visam dar nova luz às 
manifestações culturais tradicionais dos festejos juninos do Distrito Federal e Região 
Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE, ao propor o 
reconhecimento, a valorização, a visibilidade e o fomento a suas atividades.

Nesse sentido, o CIRCUITO BRASÍLIA JUNINA é composto por festivais competitivos de 
grupos, coletivos e organizações de quadrilhas juninas, além de apresentações 
artísticas das culturas populares ligadas aos festejos juninos e feira junina com 
comidas, brincadeiras típicas e cenografia característica. As atividades acontecem, 
anualmente, nos meses de junho e julho.

Em 2018, ocorrerá a 3- edição do CIRCUITO BRASÍLIA JUNINA, que deverá contemplar 
a diversidade de manifestações culturais dos festejos juninos, de maneira a abarcar 
apresentações de grupos, coletivos ou organizações de quadrilha junina e de grupos de 
forró, bem como de outras manifestações culturais tradicionais juninas que ocorram 
no âmbito do Distrito Federal e RIDE.

Entre os meios de viabilizar financeiramente a realização do CIRCUITO, encontra-se o 
termo de colaboração: um instrumento de formalização de parcerias propostas pela 
administração pública distrital, com transferência de recursos, que foi instituído pelo 
Marco Regulatório de Organizações da Sociedade Civil -  MROSC (Lei n° 13019/2014, 
regulamentada, no âmbito distrital, pelo Decreto n° 38.385/2017). O próprio Decreto 
n° 38.385/2017 prevê, expressamente, essa possibilidade ao elencar, entre as 
ferramentas da Política Brasília Junina, o termo de colaboração (art. 6°, I).

A escolha da realização do CIRCUITO por meio de termo de colaboração se deve ao seu 
duplo papel de importância, ao criar novos consensos e prioridades, contribuindo para 
a superação de desafios sociais complexos; ao passo em que possibilita o 
fortalecimento das próprias organizações, consolidando o campo democrático no país.

Ademais, o instrumento proporciona a otimização de execução dos recursos e 
atividades, com ganhos institucionais e estruturais a ambos os entes parceiros, bem
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como da maior eficiência e transparência ao modelo de gestão participativa, que ja 
está presente na realização da ação anualmente.

A proposição da Chamada Pública é estabelecer parceria com a Organização da 
Sociedade Civil, permitindo à entidade o planejamento de médio prazo das atividades 
indispensáveis para a realização do CIRCUITO. Dessa forma, o CIRCUITO BRASÍLIA 
JUNINA 2018 legitima seu modelo de gestão e busca consolidar um formato 
sintonizado com as manifestações culturais dos festejos juninos e com a população, 
potencializando ainda mais o caráter público e democrático dos festejos juninos.

A proposta deverá ser composta por três partes, conforme detalhamento a seguir:

PARTE I -  PLANEJAMENTO TÉCNICO 

Item 1 -  Etapas do Circuito:

O CIRCUITO BRASÍLIA JUNINA 2018 será pautado no reconhecimento e na valorização 
da pluralidade e da diversidade das manifestações culturais dos festejos juninos, 
devendo ocorrer de forma descentralizada no Distrito Federal.

Dessa forma, a OSC deve apresentar uma proposta simplificada que indique as Regiões 
Administrativas (etapas) em que o CIRCUITO BRASÍLIA JUNINA 2018 será realizado.

A proposta deve conter o número de apresentações de grupos, coletivos ou 
organizações de quadrilhas juninas e de grupos de forró em cada Região 
Administrativa indicada, o que deve ser feito da forma mais igualitária possível, 
levando em consideração as particularidades de cada região.

Ressalta-se que devem ser realizadas, no mínimo, 40 (quarenta) apresentações de 
quadrilhas juninas e 15 (quinze) apresentações de grupos de forró ao longo de todo o 
CIRCUITO.

Ademais, a proposta deve abarcar, pelo menos, parte dos festivais competitivos locais 
já existentes (18- Edição do Circuito de Quadrilhas Juninas e 4° Festival Gonzagão de 
Quadrilhas Juninas) que viabilizam a seleção das duas quadrilhas juninas que 
concorrerão nos respectivos campeonatos nacionais.

Por fim, a OSC deve fazer um mapeamento simplificado dos festejos juninos 
tradicionais das Regiões Administrativas, de forma a incluí-los nas etapas do 
CIRCUITO, juntamente com as apresentações de quadrilhas juninas e dos grupos de 
forró.
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Item 2 — Atendimento a exigências de acessibilidade:

A OSC deve apresentar o conjunto de medidas a serem providenciadas para o 
atendimento das exigências de acessibilidade para pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida nas localidades que receberão atividades do CIRCUITO e na 
respectiva Praça de Alimentação a ser desenvolvida em cada etapa, nos termos da Lei 
n° 13.146, de 6 de julho de 2015.

Item 3 -  Estratégia de Implementação de Praça de Alimentação:

O CIRCUITO BRASÍLIA JUNINA 2018 deve ser composto por elementos caraterísticos do 
universo dos festejos juninos, como exposto no art. 5°, I, do Decreto n° 38.385 de 1° 
de agosto de 2017.

Um desses elementos são as comidas típicas de festejos juninos. Nesse aspecto, é 
notório que a Praça de Alimentação costuma ser um ponto de grande importância e 
troca de experiências.

Assim, a OSC deve apresentar estratégias para implementar uma Praça de Alimentação 
com comidas típicas de festejos juninos nas localidades que receberão as etapas do 
CIRCUITO, respeitando as medidas de convivência com os moradores das áreas 
circundantes.

Em cada etapa do CIRCUITO BRASÍLIA JUNINA 2018, a Praça de Alimentação deve ser 
composta por um percentual mínimo de 50% (cinquenta por certo) dos 
empreendedores locais para fortalecer, valorizar e fomentar os saberes tradicionais.

Item 4 -  Qualificação da Equipe de Produção:

A OSC deve apresentar um descritivo simplificado das principais funções de trabalho e 
indicar os respectivos profissionais para cada função. A qualificação e experiência da 
equipe prevista devem ser demonstradas por meio de um currículo resumido de cada 
integrante, destacando a adequação do perfil à função a ser desenvolvida no âmbito 
do CIRCUITO BRASÍLIA JUNINA 2018.

A indicação da equipe não gera obrigatoriedade de contratação dos nomes sugeridos, 
mas a manutenção do padrão de qualidade dos profissionais indicados.
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Recomenda-se a contratação de pessoas com deficiência entre os componentes da 
equipe.

Item 5 -  Demonstração da Qualidade Técnica da Metodologia:

A OSC deve apresentar o portfólio resumido de ações e projetos já realizados que 
sejam similares ao objeto do presente Edital.

A apresentação de atividades poderá conter demonstrações da listagem de eventos de 
médio porte com alcance local ou nacional voltados às culturas populares, podendo 
indicar nome do evento, objeto, data de realização, lista de empresas patrocinadoras e 
respectivo valor de captação, indicação de circulação de público e outras informações 
relevantes ao escopo da proposta.

PARTE II -  PLANEJAMENTO FINANCEIRO

ESTIMATIVA DE CUSTOS

O CIRCUITO BRASÍLIA JUNINA 2018 conta com investimentos feitos diretamente pela 
Secretaria de Estado da Cultura do Distrito Federal.

Os investimentos da SEC/DF nas edições do CIRCUITO BRASÍLIA JUNINA dos últimos 
dois anos foram, em média, de R$ 1,2 milhão para a realização do evento. Tendo em 
vista o chamamento público da Organização da Sociedade Civil é necessário o ajuste, 
no aporte da Administração Pública para R$1,8 milhão.

A estimativa de custos deve conter a composição orçamentária dos itens que atendam 
plenamente à realização das atividades de mobilização e das ações culturais que são 
objeto da parceria.

A estimativa de custos pode apresentar os seguintes itens, podendo ser adaptado: (i) 
remuneração das apresentações; (ii) equipe de trabalho; (iii) estrutura técnica; (iv) 
comunicação; (v) recolhimentos.

Nessa estimativa, a OSC deve prever um valor fixo de R$12.000,00 (doze mil reais) para 
cada apresentação de quadrilhas juninas e de grupos de forró para estar em 
conformidade com os valores utilizados no Circuito Brasília Junina 2017.
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PARTE III -  CRONOGRAMA DE TRABALHO

As etapas de trabalho devem ser detalhadas pelo proponente de acordo com proposta 
inscrita. Considera-se que o CIRCUITO terá início no dia 09 de junho com data limite 
para término no dia 29 de julho de 2018.

Exemplo de cronograma de execução, cujo modelo pode ser adaptado:

Etapa Ação Duração (dias) Previsão de Início Previsão de Término
Pré-produção

Produção

Pós-produção
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