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PLANO DE TRABALHO 
Projeto: Feira Cultural de Ceilândia – 4º Edição 

1. DADOS CADASTRAIS 

Órgão/Entidade Proponente: 

 ARTECEI Produções Artísticas e Culturais 

CNPJ: 

07.480.912/0001-57 

Endereço: 

QNM 17 Conjunto E Casa 49 

Cidade: 

Ceilândia 

UF: 

DF 

CEP: 

72.215-170 

DDD/Telefone fixo 
 

DDD/Telefone celular 

(61) 9.8124-1913 

E-mail(s): 

artecei@hotmail.com  
Nome do Responsável jurídico da entidade: 

Rosângela Dantas de Almeida 

CPF: 

143.342.518-11 

CI/Órgão Expedidor/UF: 

25.203.910-5 SSP-SP 

Cargo: 

Presidente 

Função: 

Coordenadora 

Endereço residencial: 

Quadra 203 Conjunto 01 Lote 10 n.º 03, Recanto das Emas 

CEP: 

72.610-301 

 
2. OUTROS PARTICIPANTES (se for o caso) 

Órgão/Entidade: 
 

CNPJ: 
 

Nome do Responsável: 
 

CPF: 
 

C.I./Órgão Expedidor/UF: 
 

Cargo: 
 

Função: 
 

Endereço: 
 

Cidade: 
 

CEP: 
 

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Título do Projeto:  
Feira Cultural de Ceilândia – 4.ª Edição                                             

Período de execução: 

Início:  
26 de julho de 2018 

Término:  
14 de setembro de 2018 

Identificação do Objeto:  
 
Realizar o projeto “Feira Cultural de Ceilândia – 4.ª Edição” em duas etapas nos meses de agosto a 
setembro na Casa do Cantador do Brasil em um formato de “Feira de Cultura”, reunindo diversas 
vertentes e segmentos culturais como a música, o artesanato, a poesia, o repente e o teatro de 
bonecos, resgatando e fortalecendo nossas raízes culturais com espetáculos de qualidade e com 
acesso livre à população em geral. 
 

mailto:artecei@hotmail.com
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Justificativa da proposição:  
 
Ceilândia tem a maior população urbana do Distrito Federal, são 489.351 habitantes, segundo a 
Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) realizada em 2015 pela Companhia de 
Planejamento do Distrito Federal (Codeplan) e também é uma das Regiões Administrativas mais 
atuantes no campo cultural. 
 
Este celeiro de várias formas de expressões culturais abriga, em seu seio, produtores e artistas que se 
encontram nas ruas, nas feiras populares, nas praças, mostrando as mais variadas formas de fazer 
cultura, como o hip hop, dança de rua, capoeira, forró, samba, rock, MPB e tal. 
 
Esses profissionais da cultura, estão cada vez mais ávidos por espaços e por oportunidades para 
divulgarem sua arte cada vez mais, por isso a necessidade de se resgatar, fomentar, apoiar e divulgar 
essas ações à toda sua população, visando a promoção da cultura e a ampliação dos seus meios de 
fruição. 
 
A Feira Cultural de Ceilândia - 4.ª Edição se apresenta como elo para essas necessidades e 
possibilidades, sendo sua realização “diversificada, cosmopolita, sintética e universal”, evidenciando 
que a nossa intenção é fazer com que o público sinta a produção artística, de forma interativa, 
participativa e essencial. Provar que a arte sintetiza tudo e que cada um de nós somos multiplicadores 
de sua personalidade – porque somos arte multiplicadores.   
 
A Casa do Cantador do Brasil é o espaço escolhido para promover mais esta ação de suma importância 
para a comunidade não só local, mas como todo o Distrito Federal. O projeto vai transformar esta Casa 
em uma grande Feira de Cultura,  sendo toda essa diversidade artística manifestada sobre o palco da 
Feira Cultural de Ceilândia, e também com os feirantes culturais promovendo economia criativa 
comercializando, em suas barracas, produtos culturais (artesanatos, CDs, produções literárias, entre 
outros). 
 
Temos ainda a convicção que a transmissão de conhecimentos e habilidades necessárias à produção 
de nossa cultura gera atividades, formam públicos, ampliam o acesso aos bens e às manifestações 
culturais, criam espaços próprios e promovem a inclusão cultural. Estes são fatores que favorecem as 
condições de reprodução, continuidade, florescimento e que promovem o conhecimento e o 
reconhecimento da importância de seus agentes e das diferentes expressões musicais e das culturas 
populares no Brasil. 
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OBJETIVOS 

 
Objetivo geral 
 
Promover a realização de 02 (dois) eventos com 
espetáculos diversos no intuito de afirmar a 
identidade cultural de Ceilândia por meio da 
produção artística de grupos de diversos 
segmentos atuantes em Ceilândia. 
 

 
Objetivos específicos 

1. Propiciar à população de Ceilândia a oportunidade de 
reconhecer sua pluralidade cultural por meio da 
confluência de manifestações artísticas locais de 
diferentes estilos; 

2. Dar acesso gratuito à comunidade de baixa renda de 
Ceilândia a espetáculos de alta qualidade; 

3. Promover a integração da população de Ceilândia por 
meio do intercâmbio cultural de públicos de diferentes 
estilos artísticos ocorrentes num mesmo território; 

4. Expressar a diversidade cultural de Ceilândia e reforçar 
sua identidade plural através de espetáculos de 
diversificados segmentos artísticos; 

5. Divulgar o trabalho dos profissionais, artistas e técnicos 
que atuam na área cultural em Ceilândia. 

 

Descrição da realidade objeto da parceria, com a demonstração de nexo entre a realidade, o projeto e metas 
a serem atingidas: 
 
A realização do projeto “Feira Cultural de Ceilândia – 4.ª Edição” em duas etapas nos meses de agosto a 
setembro na Casa do Cantador do Brasil no formato de “Feira de Cultura”, se dará em 05 Metas, sendo elas: 

● 01 - Planejamento e Logística;  
● 02 - Divulgação e Marketing;  
● 03 - Produção/Execução (Realização);  
● 04 - Controle e Monitoramento;  
● 05 - Pós-Produção (Encerramento). 

 
A imagem (Estrutura Analítica do Projeto - EAP) abaixo detalha a ordem e as demandas centrais em cada uma 
das metas a serem atingidas na implantação do projeto Feira Cultural de Ceilândia - 4.ª Edição: 
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Descrição de metas: 
 
Descrevemos as Metas do projeto “Feira Cultural de Ceilândia – 4.ª Edição” da seguinte forma: 
 

● 01 - Planejamento e Logística;  
Desenvolver os planos e a logística do projeto em 20 (vinte) dias antes da execução do projeto. 
 

● 02 - Divulgação e Marketing;  
Desenvolver planos de divulgação mensal de 20 (vinte) dias para cada mês do projeto. 
 

● 03 - Produção/Execução (Realização);  
Realizar o projeto em 02 (duas) etapas, sendo a primeira em agosto e a segunda em setembro. 
 

● 04 - Controle e Monitoramento;  
Controlar e monitorar, do início ao fim, os planos para manutenção da ordem e qualidade do projeto. 
 

● 05 - Pós-Produção (Encerramento). 
Finalizar o projeto, consolidando os seus produtos em até 10 (dez) dias após a execução. 
 

Forma de execução do projeto e de cumprimento das metas (detalhamento e descrição objetiva): 
 
As Metas do projeto “Feira Cultural de Ceilândia – 4.ª Edição” serão executadas conforme detalhamento 
abaixo: 
 

01 - PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA 
Desenvolver os planos e a logística do projeto em 20 (vinte) dias antes da execução do projeto. 

 
Descrição objetiva e detalhamento da Meta: 

● Formação, seleção e contratação de equipe e de fornecedores, criação dos planos de gestão e logística 
para orientar o desenvolvimento global do projeto, desenvolvida a programação, fechada a agenda com 
bandas e grupos que se apresentarão no evento os artistas, passagens adquiridas, hospedagens 
reservadas e elaborados os modelos de documentos a serem empregados na execução do projeto. 

 

02 - DIVULGAÇÃO E MARKETING 
Desenvolver planos de divulgação mensal de 20 (vinte) dias para cada mês do projeto. 

 
Descrição objetiva e detalhamento da Meta: 

● Desenvolvimento dos fluxos de comunicação entre equipe, parceiros, apoiadores e público, aprovação 
da arte gráfica e dos tipos e layout das peças gráficas, aprovação dos textos, aprovação e inclusão das 
marcas parceiras e apoiadoras, gravação de vinheta, divulgação em carro de som, impressão, 
distribuição das peças gráficas, desenvolvimento de clipping de assessoria de imprensa e divulgação, 
geração de mídia paga (anúncios facebook) e espontânea para o alcance de público de modo eficiente 
de forma física e virtual e a divulgação das marcas parceiras. 

 

03 - PRODUÇÃO/EXECUÇÃO (REALIZAÇÃO) 
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Realizar o projeto em 02 (duas) etapas, sendo a primeira em agosto e a segunda em setembro. 

 
Descrição objetiva e detalhamento da Meta: 

● Realização das atividades de produção em geral, alocação de equipe, logística e distribuição de serviços 
essenciais de segurança, socorro e limpeza, realização do registro fotográfico de todas as ações, 
continuidade da geração de conteúdo e divulgação pela assessoria de imprensa, montagem e instalação 
das estruturas e equipamentos, realização da feira de cultura, realização dos espetáculos, 
desmontagem das estruturas e asseio do local, realização de pagamentos. 

 

04 - CONTROLE E MONITORAMENTO 
Controlar e monitorar, do início ao fim, os planos para manutenção da ordem e qualidade do projeto. 

 
Descrição objetiva e detalhamento da Meta: 

● Controle de todas as atividades, fiscalização das operações de fornecedores e da equipe, manutenção 
ou melhoria da qualidade dos serviços e produtos do projeto, conclusão e aprovação dos Planos de 
Gestão. 

 

05 - PÓS-PRODUÇÃO (ENCERRAMENTO) 
Finalizar o projeto, consolidando os seus produtos em até 10 (dez) dias após a execução. 

 
Descrição objetiva e detalhamento da Meta: 

● Conclusão do relatório final, bem como dos clippings (mídias sociais e imprensa) da coordenação de 
comunicação, queima de mídia com fotos do registro fotográfico, juntada de toda documentação 
comprobatória sobre o alcance pleno do objeto do projeto e protocolo (físico/digital). 

 

Definição de indicativos quantitativos e qualitativos a serem utilizados para aferição do cumprimento das 
metas: 
 
Os melhores indicativos para aferir o cumprimento das metas do projeto “Feira Cultural de Ceilândia - 4.ª 
Edição” são os produtos que cada uma delas irá gerar. Para isso, definimos quais serão: 
 

01 - Pré-Produção (Planejamento e Logística) 
● Indicativos: Planos de Gestão desenvolvidos e Programação Concluída 

02 - Divulgação e Marketing 
● Indicativos: Plano de Comunicação e Divulgação, Peças Promocionais e Release de Imprensa. 

03 - Produção/Execução (Realização) 
● Indicativos: Realização das Atividades fins e Registros afins. 

04 - Controle e Monitoramento 
● Indicativos: Plano de Controle e Monitoramento, Material de Transparência e Pesquisas de Satisfação. 

05 - Pós-Produção (Encerramento) 
● Indicativos: Relatório de Cumprimento do Objeto, Registros, Clippings e Chekings. 
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4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase) 

Meta 
Etapa/ 

Fase 
Especificação 

Duração 

Mês/Ano 

Início Término 

01  Pré-Produção (Planejamento e Logística) Julho/2018 Agosto/2018 

 01 Realização da Reunião de Iniciação do projeto Julho de 2018 Julho de 2018 

 02 Realização de Reuniões de Planejamento Julho de 2018 Agosto de 2018 

02  Divulgação e Marketing Agosto/2018 Setembro/2018 

 01 Realização da criação de arte Agosto de 2018 Agosto de 2018 

 02 Realização da divulgação do projeto Agosto de 2018 Setembro de 2018 

03  Produção/Execução (Realização) Agosto/2018 Setembro/2018 

 01 Realização da Feira Cultural de Ceilândia – Etapa 01 Agosto de 2018 Agosto de 2018 

 02 Realização da Feira Cultural de Ceilândia – Etapa 02 Setembro de 2018 Setembro de 2018 

04  Controle e Monitoramento Julho/2018 Setembro/2018 

 01 Realização da fiscalização e controle dos planos de gestão Julho de 2018 Setembro de 2018 

 02 Realização do controle de transparência e qualidade Julho de 2018 Setembro de 2018 

05  Pós-Produção (Encerramento) Setembro/2018 Setembro/2018 

 01 Realizar a finalização do relatório de cumprimento do objeto Setembro de 2018 Setembro de 2018 

 02 Realizar a juntada final de documentos comprobatórios Setembro de 2018 Setembro de 2018 

 03 Protocolo da prestação de contas do Termo de Fomento Setembro de 2018 Setembro de 2018 
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4. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (dados de eventos, para fins de fiscalização) 

Descrição da atividade 

Nome do local e endereço completo de onde a 
ação será realizada 

Data 

Horários 
de 

início/térm
ino 

Reunião de Planejamento 
Escritório de Projetos ADM Projetos® 

QR 412 Conjunto 05 Casa 21, Samambaia 
1.ª quarta-feira, após o 

depósito em conta 

Previsão:  
Das 10h às 

12h 

Comissão de Planejamento Escritório de Projetos ADM Projetos® 
QR 412 Conjunto 05 Casa 21, Samambaia 

Permanente Permanent
e 

Realização da Programação da 
Feira Cultural de Ceilândia 

ETAPA 01 

Casa do Cantador 
Quadra 32 Área Especial G, P-Sul Ceilândia, 

Brasília - DF 
18 de Agosto de 2018 

Das 11h00 
Às 23h30 

Margô - Poesia Casa do Cantador 18 de Agosto de 2018 12h30 

Dupla André e Adriano - Sertanejo Casa do Cantador 18 de Agosto de 2018 13h20 

Chico de Assis e João Santana - 
Repentistas 

Casa do Cantador 18 de agosto de 2018 14h10 

Rejane Pitanga - MPB Casa do Cantador 18 de agosto de 2018 15h00 

Lília Diniz - Poesia Casa do Cantador 18 de agosto de 2018 15h50 

Beto Amazonas - Música Regional Casa do Cantador 18 de agosto de 2018 16h40 

Grupo Mamulengo Fuzuê - Teatro de 
Bonecos 

Casa do Cantador 18 de Agosto de 2018 17h30 

Grupo Paraibola - Forró Casa do Cantador 18 de Agosto de 2018 18h20 

Grupo Fuzuê Candango - Música 
Regional 

Casa do Cantador 18 de Agosto de 2018 19h10 

Marcelo Café - Samba Casa do Cantador 18 de Agosto de 2018 20h00 

Grupo Caco de Cuia - Forró Pé de Serra Casa do Cantador 18 de Agosto de 2018 20h50 

Banda Elffus - Rock n'Roll Casa do Cantador 18 de Agosto de 2018 21h40 

GOG - R.A.P. Casa do Cantador 18 de Agosto de 2018 22h30 

Realização da Programação da 
Feira Cultural de Ceilândia 

ETAPA 02 

Casa do Cantador 
Quadra 32 Área Especial G, P-Sul Ceilândia, 

Brasília - DF 
01 Setembro  de 2018 

Das 12h00 
Às 23h30 

Marília Abreu - Palhaça Felomena Casa do Cantador 01 Setembro  de 2018 12h30 

Compadre Ancelmo - Música Regional Casa do Cantador 01 Setembro  de 2018 13h20 

Humberto Fernandes - Música Regional Casa do Cantador 01 Setembro  de 2018 14h10 

Chico de Assis e João Santana - 
Repentistas 

Casa do Cantador 01 Setembro  de 2018 15h00 

Grupo Mamulengo Fuzuê - Teatro de 
Bonecos 

Casa do Cantador 01 Setembro  de 2018 15h50 

Grupo Som de Classe - Música Regional Casa do Cantador 01 Setembro  de 2018 16h40 

Lília Diniz - Poesia Casa do Cantador 01 Setembro  de 2018 17h30 

Grupo Caco de Cuia - Forró Pé de Serra Casa do Cantador 01 Setembro  de 2018 18h20 

Grupo Fuzuê Candango - Música 
Regional 

Casa do Cantador 01 Setembro  de 2018 19h10 

Marcelo Café - Samba Casa do Cantador 01 Setembro  de 2018 20h00 

Paulo Araújo - Música Regional Casa do Cantador 01 Setembro  de 2018 20h50 

Japão - R.A.P.  Casa do Cantador 01 Setembro  de 2018 21h40 

Chico César - Atração Nacional MPB Casa do Cantador 01 Setembro  de 2018 22h30 
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5. CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (R$1,00) 

Meta 
Etapa 
/Fase 

Especificação Qtde 
Und. De 
 Medida 

Valor Unit. (R$) Valor Total (R$) 
Convenente 

(R$) 
Concedente 

(R$) 

1 

RECURSOS HUMANOS PARA PRODUÇÃO  R$         80.500,00  
 R$                         

-    
 R$         

80.500,00  

1.1 

► COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO 
01 Profissional capacitado responsável por dirigir e coordenar os trabalhos 
necessários para a execução global do projeto em nível estratégico, mantendo 
reuniões periódicas com a produção executiva e as coordenações específicas do 
empreendimento, a fim de monitorar e controlar a execução das atividades para 
o alcance de metas e objetivos, além de garantir a qualidade dos produtos 
previstos bem como as datas de entrega no prazo programado, contando com o 
assessoramento produção executiva. 
→ TABELA FGV (Mão de Obra): Item 109 

8 Semana R$ 2.500,00  R$ 20.000,00  
 R$                         
-    

R$ 20.000,00  

1.2 

► PRODUÇÃO EXECUTIVA 
01 Profissional capacitado e treinado para assessorar a Coordenação Geral do 
Projeto e prestar serviços de fiscalização e supervisão das Coordenações 
específicas e executar as atividades em nível estratégico e tático no 
gerenciamento das operações financeiras, administrativas, jurídicas, estruturais, 
comerciais, de marketing e de logística. 
→ TABELA FGV (Mão de Obra): Item 109 

8 Semana R$ 2.400,00  R$ 19.200,00  
 R$                         
-    

R$ 19.200,00  

1.3 

 ► COORDENAÇÃO DE DIREÇÃO (ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA) 
01 Profissional capacitado e treinado para executar atividades em nível 
estratégico e tático de gestão administrativo-financeira, responsável por 
coordenar o receptivo, o serviço de credenciamento, cadastramento e 
identificação, manutenção da ordem administrativa produção de documentos 
(correspondências, relatórios, cadastros, tabelas, etc) e aprovação para a 
realização de todos os pagamentos que se façam necessários, e para execução de 
atividades em nível estratégico e tático, responsável por elaborar e coordenar 
plano de segurança, prevenção e conservação, envolvendo os requisitos de 
Segurança, UTI Móvel, Brigada, Extintores de Incêndio e Limpeza, monitoramento 
do serviço de vigilância e distribuição das equipes de segurança, supervisão do 
cumprimento dos requisitos de segurança patrimonial e do público, 
acompanhamento das equipes de brigada (inclui a véspera e o dia seguinte ao 
período de realização do evento), controle da equipe de limpeza e asseio do 
evento nos pontos determinados quando da execução do projeto em parceria 
com produção executiva. 
→ TABELA FGV (Mão de Obra): Item 153 

8 Semana R$ 1.612,50  R$ 12.900,00  R$ -  R$ 12.900,00  
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1.4 

► ASSISTENTE DE PRODUÇÃO (ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA) 
01 Profissional treinado para a execução de atividades em nível operacional, 
responsáveis pela produção de documentos, recebimento e arquivamento de 
documentos (correspondências, relatórios, cadastros, tabelas, etc), operação de 
sistema financeiro, controle e realização de pagamentos, lançamento dessas 
operações em software específico, além de formulários de prestação de contas, 
requisição, análise e aprovação de documentos fiscais e financeiros, feitos 
estritamente sob orientação e supervisão da coordenação de direção 
administrativa e financeira. 
→ TABELA FGV (Mão de Obra): Item 22 

8  Semana  R$               800,00   R$            6.400,00  
 R$                         
-    

 R$            
6.400,00  

1.5 

► DIRETOR DE PALCO 
01 Profissional treinado para execução de atividades em nível estratégico e 
tático, responsável por coordenar os serviços realizados nos palcos do projeto 
pelo roadies e apresentadores, monitoramento todas as apresentações, sendo o 
guardião da ordem, dos palcos e da programação estabelecida, gerenciando os 
riscos de atrasos e aplicando as soluções cabíveis para os ajustes necessários, em 
parceria com produção executiva. 
→ TABELA FGV (Mão de Obra): Item 58 

2  Semana  R$            1.300,00   R$            2.600,00  
 R$                         
-    

 R$            
2.600,00  

1.6 

► ROADIES 
02 Profissionais treinados para a execução de atividades em nível operacional, 
responsáveis pelo cuidado com os instrumentos dos artistas contratados, que 
tenha amplo conhecimento em leitura de rider/mapa de palco e experiência na 
função, conforme orientações prestadas e sob supervisão da coordenação de 
palco. 
→ TABELA FGV (Mão de Obra): Item 123 

2  Semana  R$               400,00   R$               800,00  
 R$                         
-    

 R$               
800,00  

1.7 

► APRESENTADOR DE PALCO 
01 Profissional treinado para a execução de atividades em nível operacional, 
responsável pela comunicação entre o evento e o público, instigando sua 
participação, discursos e apresentações das atrações de acordo com as regras de 
cerimonial estabelecidas do início ao encerramento do projeto, conforme 
orientações prestadas e sob supervisão da coordenação de palco. 
→ TABELA FGV (Mão de Obra): Item 123 

2  Semana  R$               800,00   R$            1.600,00  
 R$                         
-    

 R$            
1.600,00  
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1.8 

► COORDENAÇÃO DE MONITORES (INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS) 
01 Profissional treinado para execução de atividades em nível estratégico e 
tático, responsável por coordenar os serviços de carregamento, montagens, 
operação e desmontagem de toda a estrutura (palco, estandes, etc) e 
equipamentos (som, luz, gerador, etc), além de realizar ações para identificação 
de ameaças, vulnerabilidades e recursos, articular, mobilizar, prevenir e 
coordenar meios para a redução dos riscos, em parceria com produção 
executiva. 
→ TABELA FGV (Mão de Obra): Item 180 

2  Semana  R$            1.300,00   R$            2.600,00  
 R$                         
-    

 R$            
2.600,00  

1.9 

► MONTADORES (INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS) 
02 Profissionais treinados para a execução de atividades em nível operacional, 
responsáveis por atividades técnicas e gerais prestando auxílio à coordenação 
com serviços de montagem, desmontagem, afixação de banners, locomoção de 
estrutura, transporte de materiais e equipamentos, sendo supervisionado pela 
coordenação de infraestrutura e equipamentos. 
→ TABELA FGV (Mão de Obra): Item 83 

4  Semana  R$               500,00   R$            2.000,00  
 R$                         
-    

 R$            
2.000,00  

1.10 

► ASSISTENTES DE EXPOSIÇÃO (FEIRA CULTURAL) 
05 Profissionais treinados para execução de atividades em nível operacional, 
responsáveis pela organização e manutenção da ordem da Feira Cultural e 
orientação do público para o consumo dos produtos culturais. 
→ TABELA FGV (Mão de Obra): Item 22 

10  Semana  R$               500,00   R$            5.000,00  
 R$                         
-    

 R$            
5.000,00  

1.11 

► COORDENAÇÃO DE LOGÍSTICA 
01 Profissional treinado para execução de atividades em nível estratégico e 
tático, responsável pelos serviços de logística que envolvem as atribuições de 
transporte, hospedagem, alimentação, programação dos eventos e demais 
atividades que direta ou indiretamente sirvam ao público, equipe, fornecedores, 
patrocinadores, artistas e autoridades em parceria com produção executiva. 
→ TABELA FGV (Mão de Obra): Item 153 

2  Semana  R$            1.300,00   R$            2.600,00  
 R$                         
-    

 R$            
2.600,00  

1.12 

► ASSISTENTE DE PRODUÇÃO (ÁREA: ALIMENTAÇÃO E ABASTECIMENTO DE 
CAMARIM) 
02 Profissionais treinados para a execução de atividades em nível operacional, 
responsáveis pelo levantamento, listagem, providenciamento e suprimento das 
necessidades de alimentação da equipe e dos artistas convidados, conforme 
orientações prestadas e sob supervisão da coordenação de logística. 
→ TABELA FGV (Mão de Obra): Item 22 

4  Semana  R$               800,00   R$            3.200,00  
 R$                         
-    

 R$            
3.200,00  



4 

1.13 

► COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE 
01 Profissional treinados para a execução de atividades em nível operacional, 
responsáveis pelo levantamento das necessidades e providenciamento de 
transporte (interestadual, local, passagens aéreas, traslado, etc)  da equipe e dos 
artistas convidados, conforme orientações prestadas e sob supervisão da 
coordenação de logística. 
→ TABELA FGV (Mão de Obra): Item 180 

1  Semana  R$               800,00   R$               800,00  
 R$                         
-    

 R$               
800,00  

1.14 

► ASSISTENTE DE PRODUÇÃO (ÁREA: HOSPEDAGEM) 
01 Profissional treinado para a execução de atividades em nível operacional, 
responsáveis pelo levantamento das necessidades de Hospedagem para as 
atrações artísticas (regionais e estaduais), e negociação com hotéis, pousadas, 
etc. a fim de se obter acomodações de acordo com o acordado e contratado, 
conforme orientações prestadas e sob supervisão da coordenação de logística. 
→ TABELA FGV (Mão de Obra): Item 22 

1  Semana  R$               800,00   R$               800,00  
 R$                         
-    

 R$               
800,00  

2 

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ESPECIALIZADOS 
 R$            

5.740,00  
 R$                         

-    
 R$            

5.740,00  

2.1 

► SEGURANÇA PATRIMONIAL (NOTURNO) 
08 (oito) Profissionais treinados para a execução de atividades em nível 
operacional, fornecidos de empresa devidamente cadastrada na Secretaria de 
Segurança Pública, munido de celular para comunicação, responsáveis pela 
guarda patrimonial, segurança, zelando pela segurança do patrimônio montado 
na arena do projeto, executando suas funções conforme o plano de segurança, 
prevenção e conservação elaborado pela coordenação de serviços especializados 
e sob sua supervisão. 
→ Pregão Eletrônico 09/2016 - SEC 

8  Serviço  R$               150,00   R$            1.200,00  
 R$                         
-    

 R$            
1.200,00  

2.2 

► SEGURANÇA DESARMADOS (DIURNO) 
16 (dezesseis) Profissionais treinados para a execução de atividades em nível 
operacional, fornecidos de empresa devidamente cadastrada na Secretaria de 
Segurança Pública, munido de celular para comunicação, responsáveis pela 
guarda patrimonial, segurança, acesso, contenção e distúrbios do público, 
zelando pela segurança do projeto, executando suas funções conforme o plano 
de segurança, prevenção e conservação elaborado pela coordenação de serviços 
especializados e sob sua supervisão. 
→ Pregão Eletrônico 09/2016 - SEC 

16  Serviço  R$               150,00   R$            2.400,00  
 R$                         
-    

 R$            
2.400,00  
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2.3 

► BRIGADISTA/SOCORRISTA 
08 (oito) Profissionais treinados para a execução de atividades em nível 
operacional e tático, responsáveis pela prevenção, isolamento e extinção de 
princípios de incêndio, abandono de área, técnicas de primeiros socorros em 
situações emergências e habituais para adequação do projeto às legislações 
específicas, executando suas funções conforme o plano de segurança, prevenção 
e conservação elaborado pela coordenação de serviços especializados e sob sua 
supervisão. 
→ Pregão Eletrônico 09/2016 - SEC 

8  Serviço  R$               150,00   R$            1.200,00  
 R$                         
-    

 R$            
1.200,00  

2.4 

► EQUIPE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 
03 (três) Profissionais treinados para a execução de atividades em nível 
operacional, responsáveis pela pela organização, coleta, varrições, lavagens, 
retirada de lixos ou entulhos e conservação do ambiente de todo o projeto, 
executando suas funções conforme o plano de segurança, prevenção e 
conservação elaborado pela coordenação de serviços especializados e sob sua 
supervisão. 
→ TABELA FGV (Serviços): Item 145 

6  Serviço  R$               130,00   R$               780,00  
 R$                         
-    

 R$               
780,00  

2.5 

► EXTINTORES DE INCÊNDIO 
Locação de 04 (quatro) extintores de incêndio classe A, B e C de 6kg para 
instalação em locais estratégicos em conformidade com o plano de segurança, 
prevenção e conservação elaborado pela coordenação de serviços 
especializados. 
→ TABELA FGV (Serviços): Item 162,3 

4 
 

Unidades 
 R$                  40,00   R$               160,00  

 R$                         
-    

 R$               
160,00  

3 

SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS 
 R$            

3.400,00  
 R$                         

-    
 R$            

3.400,00  

3.1 

► UTI MÓVEL 
Contratação de empresa especializada em prestar serviços especializados que 
compreendem a Assistência de Pronto Socorro Móvel de Emergências e 
Urgências Médicas aos participantes do evento e eventual deslocamento de 
pacientes até um centro hospitalar, sendo prestado por uma UTI-Móvel que 
ficará no local durante todo o projeto, sendo orientado pela coordenação de 
serviços especializados. 
→ Pregão Eletrônico 09/2016 - SEC 

2  Serviço  R$            1.700,00   R$            3.400,00  
 R$                         
-    

 R$            
3.400,00  

4 SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, CRIAÇÃO, REGISTRO E DIVULGAÇÃO  R$         23.520,00  
 R$                         

-    
 R$         

23.520,00  
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4.1 

► IMPULSIONAMENTOS EM REDES SOCIAIS 
Pagamentos de anúncios e impulsionamentos de postagens relativas às ações do 
projeto, atrações artísticas da programação, imagens, fotos, vídeos, etc. para o 
melhor alcance do público engajado com as redes e mídias sociais (facebook, 
instagram, etc.). Serviço gerenciado pela coordenação de comunicação e 
imprensa. 
→ Tabela Facebook 

26  Serviço  R$               150,00   R$            3.900,00  
 R$                         
-    

 R$            
3.900,00  

4.2 

► COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA 
Empresa responsável por planejar e desenvolver o projeto de assessoria 
comunicação para o projeto utilizando principalmente as mídias digitais e a mídia 
espontânea, propondo ideias, desenvolvendo conteúdo institucional, compra de 
mídias, coordenação e orientação do trabalho do design e acompanhamento da 
produção de material gráfico, fechamento de parcerias, realização da assessoria 
de imprensa, promoção de avaliações periódicas dos resultados e exploração dos 
mais diversos recursos e ferramentas oferecidos pelas redes sociais, de forma 
inteligente e planejada, visando o mapeamento e o engajamento do público para 
o maior alcance possível de pessoas, além de coordenar os serviços prestados 
pelos profissionais contratados para fotografia, filmagem, arte final e 
distribuição. A prestação do serviços desta empresa, será alinhado, avaliado, 
monitorado e aprovado pela direção geral e produção executiva  
→ TABELA FGV (Mão de Obra): Item 6 

2  Serviço  R$            1.700,00   R$            3.400,00  
 R$                         
-    

 R$            
3.400,00  

4.3 

► DESIGNER GRÁFICO 
Profissional capacitado para a execução de atividades em nível tático, 
responsável pelos serviços de criação e desenvolvimento de logotipo e 
identidade visual, diagramação e organização campanhas impressa e 
promocionais do projeto (folder, cartaz, banner, etc.), sendo orientado e 
supervisionado pela coordenação de comunicação e imprensa. 
→ TABELA FGV (Mão de Obra): Item 50 

2  Serviço  R$            1.500,00   R$            3.000,00  
 R$                         
-    

 R$            
3.000,00  

4.4 

► FOTÓGRAFO STILL 
01 Profissional treinado para a execução de atividades em nível tático e 
operacional, responsáveis pela realização de atividades técnicas de fotografia 
com equipamento digital profissional reflex, mínimo de 8.5 megapixel, que 
registrem todos os recursos (humanos, equipamentos, estrutura, material de 
divulgação, atrações artísticas) e entreguem o material em DVD, editado e 
tratado, incluindo a cessão de direitos de uso de imagem, tanto nas atividades da 
Feira Cultural de Ceilândia, quanto para registros dos demais serviços, tal como 
exigido em lei, sendo supervisionado pela coordenação de comunicação e 
imprensa. 
→ TABELA FGV (Serviço): Item 52 

3  Mês  R$            1.100,00   R$            3.300,00  
 R$                         
-    

 R$            
3.300,00  
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4.5 

► JINGLES (VINHETA) 
Serviços de gravação de jingles (vinhetas) de aproximadamente 45 segundos em 
estúdio com músico convidado. O jingle será utilizado na divulgação do projeto 
via carro de som, redes e mídias sociais (facebook, instagram, whatsapp, etc), sob 
a supervisão da coordenação de comunicação e imprensa. 
→ TABELA FGV (Serviço): Item 81 

2  Serviço  R$               360,00   R$               720,00  
 R$                         
-    

 R$               
720,00  

4.6 

► CARRO DE SOM 
Serviços de reprodução das vinhetas (jingles) em carro de som para a divulgação 
do projeto e da programação artística, sendo supervisionado pela coordenação 
de comunicação e imprensa. 
→ TABELA FGV (Serviço): Item 176 

80  Hora  R$                  40,00   R$            3.200,00  
 R$                         
-    

 R$            
3.200,00  

4.7 

► REGISTRO AUDIOVISUAL 
Serviços de captura audiovisual, entrevistas e edição de MIniDoc (documentário 
curto, média 10-15min) sobre a 4.ª Edição do Feira Cultural de Ceilândia em HD. 
→ TABELA FGV (Serviços): Item 60 

1  Serviço  R$            6.000,00   R$            6.000,00  
 R$                         
-    

 R$            
6.000,00  

5 

MATERIAIS GRÁFICOS E PROMOCIONAIS 
 R$            

7.360,00  
 R$                         

-    
 R$            

7.360,00  

5.1 

► BANNER I - 07x03m 
Banner em lona brilho, cores 4x0 (impressão colorida na frente), com 
acabamentos de dobras e ilhós em toda volta. 
→ TABELA FGV (Serviços): Item 156 

21  M²  R$                  60,00   R$            1.260,00  
 R$                         
-    

 R$            
1.260,00  

5.2 

► BANNER II - 1,5x1,00m 
Banner em lona brilho, cores 4x0 (impressão colorida na frente), com 
acabamentos de dobras e ilhós em toda volta. 
→ TABELA FGV (Serviços): Item 156 

15  M²  R$                  60,00   R$               900,00  
 R$                         
-    

 R$               
900,00  

5.3 

► CARTAZ A3 
Projeto Gráfico + Impressão de Cartaz Colorido 4x0, Formato padrão A3, Papel 
Couche fosco.  
→ Referência: Pregão Eletrônico 07/2017 

275 
 

Unidades 
 R$                    4,00   R$            1.100,00  

 R$                         
-    

 R$            
1.100,00  

5.4 

► FOLDER COLORIDO 
Projeto Gráfico + Impressão de Folder Colorido 4x4, Formato 15 x 21cm, 02 
Dobras, Papel Couche liso. 
→ Referência: Pregão Eletrônico 07/2017 

3000 
 

Unidades 
 R$                    0,60   R$            1.800,00  

 R$                         
-    

 R$            
1.800,00  
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5.5 

► AVENTAL FEIRANTES 
Confecção de avental (Figurino Feira) para a equipe do projeto, público e 
apoiadores em MATERIAL, tamanho único, com bolso frontal. 
→ 3 (três) Orçamentos 

60 
 

Unidades 
 R$                   15,00   R$               900,00  

 R$                         
-    

 R$               
900,00  

5.6 

► BOLSA ECOLÓGICA (ECOBAG) 
Confecção de bolsa ecológica (Figurino Feira) para a equipe do projeto, público e 
apoiadores em MATERIAL, tamanho único. 
→ 3 (três) Orçamentos 

56 
 

Unidades 
 R$                  25,00   R$            1.400,00  

 R$                         
-    

 R$            
1.400,00  

6 

INFRAESTRUTURA  R$         14.480,00  
 R$                         

-    
 R$         

14.480,00  

6.1 

► PALCO 08x12m 
Locação, montagem e desmontagem de 02 (dois) palcos de  08x12m com 
dimensões de 02m de altura, 08m de largura e 12m de comprimento com 
estrutura metálica tubular, projeto especial, incluindo cobertura em estrutura 
metálica tubular e lona AP, fechamentos laterais, aba para P.A. piso chapeado, 
montado em estrutura metálica. 
→ TABELA FGV (Serviços): Item 31 

2  Diária  R$            5.000,00   R$         10.000,00  
 R$                         
-    

 R$         
10.000,00  

6.2 

► BARRICADA 
Barricadas conjugadas para contenção de público, confeccionadas em 
duralumínio fixadas com mão de força em diagonal, para contenção medindo 
1,10x1,00m. Sistema de fixação com pés e pinos metálicos. 
→ Pregão Eletrônico 06/2016 - SEC) 

40 
 Metro 
Linear 

 R$                  18,00   R$               720,00  
 R$                         
-    

 R$               
720,00  

6.3 

► ALAMBRADO  
Alambrado para fechamento de área, em modelo inter-traváveis em estrutura de 
tubo galvanizado e tela em malha de ferro, acabamento superior sem ponteira. 
→ Pregão Eletrônico 09/2016 - SEC 

30 
 Metro 
Linear 

 R$                    6,00   R$               180,00  
 R$                         
-    

 R$               
180,00  

6.4 

► TENDA PIRAMIDAL 10x10m 
Montagem, manutenção e desmontagem de coberturas tipo pirâmide de quatro 
águas medindo 10x10m, totalizando 100m² cada, com estrutura metálica, dotada 
com calhas metálicas, cobertura em lona leitosa devidamente estabilizada com 
cabos de aço encapados com fixação no piso com ponteira metálicas ou com 
contrapesos apropriados, devidamente estabilizado e aterrado conforme norma 
ABNT. 
→ Pregão Eletrônico 09/2016 - SEC 

4  Diária  R$               500,00   R$            2.000,00  
 R$                         
-    

 R$            
2.000,00  
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6.5 

► BANHEIRO QUÍMICO  
Material em polipropileno ou material similar, com teto translúcido, tubo de 
suspiro de 3” do tipo chaminé, com caixa de dejeto com capacidade para 220lts, 
com porta objeto, porta papel higiênico, mictório, assento sanitário com tampa. 
Piso fabricado em madeira emborrachada e/ou revestido em fibra de vidro, do 
tipo antiderrapante. Paredes laterais e fundo com ventilação. Banheiro contendo 
adesivo identificador de masculino e/ou feminino, fechadura da porta do tipo 
rolete com identificação de livre/ocupado. O banheiro deverá ter as dimensões 
de 1,22mx1,16m x 2,30m. Porta com sistema de mola para fechamento 
automático quando não está em uso. 
→ TABELA FGV (Serviços): Item 45 

10  Diária  R$               130,00   R$            1.300,00  
 R$                         
-    

 R$            
1.300,00  

6.6 

► BANHEIRO QUÍMICO PNE  
Composto por vaso sanitário com tampa e descarga, capacidade 220l, mictório, 
lavabo com água, reposição de papel higiênico, sabonete líquido, papel toalha 
branca. Piso fabricado em madeira emborrachada e/ou revestido em fibra de 
vidro, do tipo antiderrapante. Paredes laterais e fundo com ventilação, fechadura 
da porta do tipo rolete com identificação de livre/ocupado e com sistema de 
mola para fechamento automático quando não está em uso.adesivo com o 
símbolo de acessibilidade e iluminação interna. 
→ TABELA FGV (Serviços): Item 45 

2  Diária  R$               140,00   R$               280,00  
 R$                         
-    

 R$               
280,00  

7 

GERAÇÃO DE ENERGIA 
 R$            

9.400,00  
 R$                         

-    
 R$            

9.400,00  

7.1 

► GERADOR DE 250 Kva 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de 
GERADOR com potencia individual mínima em regime de trabalho de 80Kva, com 
combustível, operador e cabos elétricos para ligação. 
→ 3 (três) Orçamentos 

2  Diária  R$            2.500,00   R$            5.000,00  
 R$                         
-    

 R$            
5.000,00  

7.2 

► ATERRAMENTO 
Aterramento de estrutura: Palcos, geradores, tendas, camirins e estandes. 
Prestação de UNDS de aterramento - locação de sistema de aterramento em 
linha (nos termos da NBR 5410, NBR 5419 e NR 10), cada ponto deverá cubrir 3 
metros lineares, que compreende o NDS de instalação elétrica, os sistema de 
aterramento em linha para proteção contra falha de isolação elétrica e descargas 
atmosféricas, com contração de empresa especializada para prestação de UNDS 
de aterramento. elétricos para ligação. 
→ Pregão Eletrônico 09/2016 - SEC 

2  Serviço  R$            1.300,00   R$            2.600,00  
 R$                         
-    

 R$            
2.600,00  
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7.3 

► INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
Pontos de instalações elétricas compreendendo: disjuntores, estabilizadores de 
tensão, condutores, interruptores, tomadas, iluminação, lampadas, reatores, 
passa cabos e atmosféricos e aterramento conforme normas da ABNT. 
→ TABELA FGV (Mão de Obra): Item 66 

2  Serviço  R$               900,00   R$            1.800,00  
 R$                         
-    

 R$            
1.800,00  

8 

SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO  R$         13.000,00  
 R$                         

-    
 R$         

13.000,00  

8.1 

► SONORIZAÇÃO PARA SHOW DE MÉDIO PORTE 
Serão contratadas 02 diárias de sistema de sonorização completo, com operador, 
incluindo PAs, caixas de retorno, mesa de som, potencias e multicabo para 
atender com ótima qualidade aos espetáculos dos 2 eventos do projeto. 
→ Pregão Eletrônico 09/2016 - SEC 

2  Locação  R$            4.000,00   R$            8.000,00  
 R$                         
-    

 R$            
8.000,00  

8.2 

► ILUMINAÇÃO PARA SHOW DE MÉDIO PORTE 
Serão contratadas 02 diárias de sistema de iluminação e operador, com 
refletores, mesa de luz, suportes e cabos, para atender com ótima qualidade aos 
espetáculos dos 2 eventos do projeto. 
→ Pregão Eletrônico 09/2016 - SEC 

2  Locação  R$            2.500,00   R$            5.000,00  
 R$                         
-    

 R$            
5.000,00  

9 

TRASLADO LOCAL 
 R$            
3.600,00  

 R$                         
-    

 R$            
3.600,00  

9.1 

 ► LOCAÇÃO DE VAN 
Aluguel de 06 vans, com capacidade para 15 passageiros, com ar condicionado e 
motorista para transporte de equipe e artistas. Distribuição: 02 para Etapa 01 (18 
de agosto), 02 para Etapa 02 (01 de setembro) e 01 para chegada de artista 
nacional e 01 para partida de artista nacional.  
→ Pregão Eletrônico 17/2017 - SEC 

6 Diárias  R$            600,00   R$            3.600,00  
 R$                         
-    

 R$            
3.600,00  

10 

SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS  R$       189.000,00  
 R$                         

-    
 R$       

189.000,00  

10.1 

► COMPADRE ANCELMO - Música Regional 
Apresentação de música regional com Compadre Ancelmo (músico) no projeto 
Feira Cultural de Ceilândia, com duração aproximada de cinquenta minutos. 
→ TABELA FGV (Mão de Obra): Item 93 

1 Cachê  R$            1.000,00   R$            1.000,00  
 R$                         
-    

 R$            
1.000,00  

10.2 

► MARÍLIA ABREU - Palhaça Felomena 
Apresentação da Palhaça Felomena (ator/atriz) no projeto Feira Cultural de 
Ceilândia, com duração aproximada de cinquenta minutos. 
→ TABELA FGV (Mão de Obra): Item 24 

1 Cachê  R$            1.000,00   R$            1.000,00  
 R$                         
-    

 R$            
1.000,00  
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10.3 

► MARGÓ OLIVEIRA – Poesia e Música 
Declamação poética e música com Margô Oliveira, incluindo as ações do projeto 
Feira Cultural de Ceilândia em seu repertório, com duração aproximada de 
cinquenta minutos. 
→ TABELA FGV (Mão de Obra): Item 93 

1 Cachê  R$            1.500,00   R$            1.500,00  
 R$                         
-    

 R$            
1.500,00  

10.4 

► ANDRÉ E ADRIANO - Dupla Sertaneja 
Apresentação de música sertaneja com André e Adriano (músicos 
base/intérprete) no projeto Feira Cultural de Ceilândia, com duração aproximada 
de cinquenta minutos. 
→ TABELA FGV (Mão de Obra): 93 e 90 

1 Cachê  R$            2.000,00   R$            2.000,00  
 R$                         
-    

 R$            
2.000,00  

10.5 

► BETO AMAZONAS - Música Regional 
Apresentação de música regional com Beto Amazonas (músico) no projeto Feira 
Cultural de Ceilândia, com duração aproximada de cinquenta minutos. 
→ TABELA FGV (Mão de Obra): 93 

1 Cachê  R$            2.000,00   R$            2.000,00  
 R$                         
-    

 R$            
2.000,00  

10.6 

► PAULO ARAÚJO - Música Regional 
Apresentação de música regional com Paulo Araújo (músicos base/intérprete) no 
projeto Feira Cultural de Ceilândia, com duração aproximada de cinquenta 
minutos. 
→ TABELA FGV (Mão de Obra): 93 

1 Cachê  R$            3.100,00   R$            3.100,00  
 R$                         
-    

 R$            
3.100,00  

10.7 

► HUMBERTO FERNANDES - Música Regional 
Apresentação de música regional com Humberto Fernandes (músico) no projeto 
Feira Cultural de Ceilândia, com duração aproximada de cinquenta minutos. 
→ TABELA FGV (Mão de Obra): 93 

1 Cachê  R$            2.000,00   R$            2.000,00  
 R$                         
-    

 R$            
2.000,00  

10.8 

► SOM DE CLASSE - Grupo de Música Regional 
Apresentação de música regional com o Grupo Som de Classe no projeto Feira 
Cultural de Ceilândia, com duração aproximada de cinquenta minutos. 
→ TABELA FGV (Mão de Obra): 93 

1 Cachê  R$            3.000,00   R$            3.000,00  
 R$                         
-    

 R$            
3.000,00  

10.9 

► REJANE PITANGA - MPB 
Apresentação de Música Popular Brasileira com Rejane Pitanga no projeto Feira 
Cultural de Ceilândia, com duração aproximada de cinquenta minutos. 
→ TABELA FGV (Mão de Obra): 93 

1 Cachê  R$            3.000,00   R$            3.000,00  
 R$                         
-    

 R$            
3.000,00  

10.10 

► CACO DE CUIA - Grupo de Forró Pé de Serra  
Apresentação de Forró Pé de Serra com o Grupo Caco de Cuia [03 (três) músicos 
de base  e 1 (um) intérprete] no projeto Feira Cultural de Ceilândia, com com 
duração aproximada de cinquenta minutos. 
→  3 (três) Notas Fiscais 

2 Cachê  R$            8.000,00   R$         16.000,00  
 R$                         
-    

 R$         
16.000,00  
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10.11 

► JAPÃO - Grupo de R.A.P.  
Apresentação de Hip Hop com o Rapper Japão e Grupo no projeto Feira Cultural 
de Ceilândia, com duração aproximada de cinquenta minutos. 
→  3 (três) Notas Fiscais 

1 Cachê  R$            4.000,00   R$            4.000,00  
 R$                         
-    

 R$            
4.000,00  

10.12 

► MAMULENGO FUZUÊ - Grupo de Teatro de Bonecos 
Apresentação de Teatro de Mamulengos com o grupo Mamulengo Fuzuê no 
projeto Feira Cultural de Ceilândia (ator, músicos), com duração aproximada de 
cinquenta minutos. 
→ Referência: 03 Notas Fiscais 

2 Cachê  R$         12.000,00   R$         24.000,00  
 R$                         
-    

 R$         
24.000,00  

10.13 

► LÍLIA DINIZ - Apresentação e Poesia 
Apresentação e Poesia com Lília Diniz e Grupo (Atriz e músicos) no projeto Feira 
Cultural de Ceilândia, com duração aproximada de cinquenta minutos. 
→  3 (três) Notas Fiscais 

2 Cachê  R$            8.000,00   R$         16.000,00  
 R$                         
-    

 R$         
16.000,00  

10.14 

► CHICO DE ASSIS E JOÃO SANTANA - Repentistas 
Apresentação de Repente com a dupla Chico de Assis e João Santana (músicos) 
no projeto Feira Cultural de Ceilândia, com duração aproximada de cinquenta 
minutos. 
→  3 (três) Notas Fiscais 

2 Cachê  R$            6.200,00   R$         12.400,00  
 R$                         
-    

 R$         
12.400,00  

10.15 

► GRUPO FUZUÊ CANDANGO - Música Regional 
Apresentação de Música Regional com o Grupo Fuzuê Candango no projeto Feira 
Cultural de Ceilândia, com duração aproximada de cinquenta minutos. 
→  3 (três) Notas Fiscais 

2 Cachê  R$            8.000,00   R$         16.000,00  
 R$                         
-    

 R$         
16.000,00  

10.16 

► PARAIBOLA - Grupo de Forró 
Apresentação de Forró Pé de Serra com o Grupo Paraibola [04 (quatro) músicos 
de base  e 1 (um) intérprete] no projeto Feira Cultural de Ceilândia, com com 
duração aproximada de cinquenta minutos. 
→  3 (três) Notas Fiscais 

1 Cachê  R$            8.000,00   R$            8.000,00  
 R$                         
-    

 R$            
8.000,00  

10.17 

► MARCELO CAFÉ - Grupo de Samba 
Apresentação de Samba com o Grupo Marcelo Café (músicos base/intérprete) no 
projeto Feira Cultural de Ceilândia, com com duração aproximada de cinquenta 
minutos. 
→  3 (três) Notas Fiscais 

2 Cachê  R$            8.000,00   R$         16.000,00  
 R$                         
-    

 R$         
16.000,00  

10.18 

► BANDA ELFFUS - Rock n'Roll  
Apresentação de Rock com a banda Elffus (músicos) no projeto Feira Cultural de 
Ceilândia, com com duração aproximada de cinquenta minutos. 
→ Referência: 03 Notas Fiscais 

1 Cachê  R$         20.000,00   R$         20.000,00  
 R$                         
-    

 R$         
20.000,00  
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10.19 

► CHICO CÉSAR - Atração Nacional MPB 
Apresentação de Atração Nacional de Música Popular Brasileira (músicos 
base/intérprete) no projeto Feira Cultural de Ceilândia, com duração aproximada 
em 1h (uma hora). 
→  3 (três) Notas Fiscais 

1 Cachê  R$         30.000,00   R$         30.000,00  
 R$                         
-    

 R$         
30.000,00  

10.20 

► GOG - Grupo de R.A.P.  
Apresentação de Hip Hop com o Rapper Genival Oliveira Gonçalves e Grupo no 
projeto Feira Cultural de Ceilândia, com duração aproximada de cinquenta 
minutos. 
→  3 (três) Notas Fiscais 

1 Cachê  R$            8.000,00   R$            8.000,00  
 R$                         
-    

 R$            
8.000,00  

             R$       350.000,00  
 R$                         

-    
 R$       

350.000,00  

OBS: Anexar, obrigatoriamente, a Memória de Cálculo com a descrição detalhada dos serviços ou bens, com unidade de medida, quantidade, valor unitário e total.
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6. PLANO DE APLICAÇÃO (R$1,00) 

Especificação Total (R$) Convenente (R$) Concedente (R$) 

LOTE 01 RECURSOS HUMANOS PARA PRODUÇÃO R$  80.500,00 R$  0,00 R$  80.500,00 

LOTE 02 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ESPECIALIZADOS R$  5.740,00 R$  0,00 R$  5.740,00 

LOTE 03 SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS R$ 3.400,00 R$  0,00 R$ 3.400,00 

LOTE 04 PUBLICID., CRIAÇÃO, REGISTRO E DIVULGAÇÃO R$ 23.520,00 R$  0,00 R$ 23.520,00 

LOTE 05 MATERIAIS GRÁFICOS E PROMOCIONAIS R$ 7.360,00 R$  0,00 R$ 7.360,00 

LOTE 06 INFRAESTRUTURA R$ 14.480,00 R$  0,00 R$ 14.480,00 

LOTE 07 GERAÇÃO DE ENERGIA R$ 9.400,00 R$  0,00 R$ 9.400,00 

LOTE 08 SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO R$ 13.000,00 R$  0,00 R$ 13.000,00 

LOTE 09 TRASLADO LOCAL R$ 3.600,00 R$  0,00 R$ 3.600,00 

LOTE 10 SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS R$ 189.000,00 R$  0,00 R$ 189.000,00 

 R$ 350.000,00 R$ 0,00 R$ 350.000,00 

 
 

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Concedente 

META Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 

   - - - - 

META Mês 07 Mês 08 Mês 09- Mês 10 Mês 11 Mês12 

 R$  350.000,00      

 
*Considerar o número do mês como os meses do ano. Ex: Mês 01 = Janeiro. 

Proponente (contrapartida, quando houver) 

META Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 

   - - - - 

META Mês 07 Mês 08 Mês 09- Mês 10 Mês 11 Mês12 

       

*Considerar o número do mês como os meses do ano. Ex: Mês 01 =  Janeiro.  
 
 

Glossário de Apoio 
 
Concedente  
Órgão ou entidade da administração pública, responsável pela transferência dos recursos financeiros e pela descentralização dos créditos 
orçamentários destinados à execução do objeto da parceria.   
 
Convenente  
Entidade privada sem fins lucrativos, com a qual a administração pública pactua a execução de projetos e atividades de interesse recíproco; 
também entendido como contratado no âmbito do Contrato de Repasse. 
 
Contrapartida  
É a parcela de recurso próprio que as entidades privadas sem fins lucrativos (atuando no polo convenente) devem aplicar na execução do objeto da 
parceria, devendo ser estabelecida de modo compatível com a capacidade financeira da respectiva unidade beneficiada, em conformidade com os 
percentuais fixados na Lei de Diretrizes Orçamentárias –LDO para o exercício.  
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8. DECLARAÇÕES 

 
SOBRE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
Na qualidade de representante legal do Convenente, declaramos, para fins de prova junto à Secretaria de Estado de Cultura 
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. 
 
Por ser a expressão da verdade eu afirmo e dou fé nos termos da Lei. 
 

Brasília-DF, 21 de maio de 2018. 

 
 
 
 

Nome: Rosângela Dantas de Almeida 
CPF: 143.342.518-11 
PRESIDENTE 

 
SOBRE RECURSOS FINANCEIROS COMPLEMENTARES 

 
Declaramos, para os devidos fins, que o Projeto “Feira Cultural de Ceilândia - 4.ª Edição”.  
 
(   ) POSSUI recursos financeiros complementares, no valor total de R$ 0,00, que custearão os itens discriminados na 
planilha orçamentária global, parte integrante deste Plano de Trabalho. 
 
( X ) NÃO POSSUI recursos financeiros complementares. 
 
Por ser a expressão da verdade eu afirmo e dou fé nos termos da Lei. 
 

Brasília-DF, 21 de maio de 2018. 

 
 
 
 

Nome: Rosângela Dantas de Almeida 
CPF: 143.342.518-11 
PRESIDENTE 

 

 
 


