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DESCRTçÃO DO PROJETO

T|TULO DO PROJETO: COMPLEXO DE LITERATURA, ARTE E CULTURA DE SÃO
seansrÃo/DF.
peRiooo oe execucÃo

rÉnmlruo: z2rilrzollIt¡fclo: 22110t2018

oescn¡çÃo Do oBJETo:
Realizar na Regiåo Administrativa de São Sebastiäo/DF o evento COÍIIPLEXO DE
LTTERATURA, ARTE E CULTURA DE SÃO SEBASïÃO-DF por meio de atividades culturais
em 03 (três) Escolas de Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino de São Sebastião-
DF, que consiste em contaçäo de histórias, teatro, dança e música, a partir de apresentaçöes,
exposiçäo e amostra de produçöes de artesanato e artes visuais.

JUSTIFICATIVA:

A educaçåo, arte e a cultura são essenciais à vida e as açöes que delas originam e deve, antes de
tudo, melhorar a qualidade de vida e incluir os excluldos, pois possibilita compartilhar conhecimento,
experièncias vividas, modos de pensar, ser e agir e os sonhos. É uma enorme oportunidade que se pode
oferecer para que se promovam relaçöes de reciprocidade e "ensinarem" palavra usada pela psicóloga
Colandi, significando que é quando se ensina que mais se aprende.

A produçäo de escritos possibilita que as pessoas reproduzirem suas histórias e conhecerem as
dos outros, de dar vida as suas ideias para se tornarem seres humanos melhores, sustentando os
relacionamentos no dia-a-dia de forma a favorecer o envolvimento da comunidade, dos estudantes,
professores, escritores, poetas, músicos, artistas locais, entes governamentais e a iniciativa privada.

Por outro lado, a dificuldade da produçåo literária e de obras plásticas ter espaço na sua própria

cidade é enorme levando muitas vezes os amantes da literatura e pintores ao desånimo ou a busca em
outros estados ou pafses.

Nesse sentido, a regiåo Administrativa de Såo Sebastiäo-DF, representa um rico celeiro de
artistas plásticos e da cultura popular como, por exemplo, cantores, músicos instrumentistas e outros
seguimentos. Também se destaca pelo expressivo número de grupos de artesanato, teatro e de dança.

Essa diversificaçäo se dá pelo fato de que grande parte da populaçäo da regiåo é formada por
pessoas provenientes de outros estados como Nordeste e Sudoeste que trazem, consigo, os traços
culturais e os hábitos sociais do seu estado de origem, cujas tradiçöes foram herdadas de seus pais e
avós.

Por outro lado, a ausência de iniciativas culturais voltadas à disseminaçåo e a popularizaçåo

dessas diferentes expressöes culturais acabam por prejudicar e, gradativamente, extinguir tais
manifestaçöes socioculturais na comunidade. Dessa forma, é extremamente necessário promover
eventos culturais que possibilitem a comunidade vivenciar e participar do "encontro de tradições e o
resgafe das ralzes cultttrais", a fim de que as geraçöes presentes também se apropriem dessa rica fonte
de cultura e possam repassar tais hábitos às geraçöes futuras.

Assim, a presente proposta fundamenta-se na realizaçåo de um evento cultural destinado a
facilitar a populaçäo, especialmente crianças, adolescentes e jovens oriundas de famflias em situaçåo de
vulnerabilidade e risco social, na Regiäo Administrativa de São Sebastiåo-DF, o acesso ås fontes de
cultura por meio de açöes capazes de incentivar e estimular a produçåo e difusäo cultural e artlstica
regional, valorizando as expressöes socioculturais da comunidade de forma a possibilitar à difusåo de
idéias, elementos da cultura, tradiçöes e hábitos sociais.

Para executar a presente proposta a entidade contará com a parceria da Secretaria de Estado de
Cultura do Distrito Federal através da celebraçäo da presente proposta de Termo de Fomento. Também
seråo estabelecidas parcerias com a Coordenaçåo Regional de Ensino que contribuirå na divulgaçåo
das atividades junto às escolas da Rede Pública de Ensino, bem como indicará as instituiçöes de ensino
de nfvelfundamental que seräo contempladas com evento cultural proposto.



O evento será divulgado com a distribuiçåo de folderes/filipetas para que as crianças façam a
abordagem e convite de seus familiares incentivando a participaçåo popular. Seråo fixados cartazes e
banne/s nos locais de realizaçåo das atividades como forma a atrair e divulgar o evento a ser realizado.

A expectativa é que se faça presente um priblico de aproximadamente 2.000 (duas mil) pessoas
entre alunos e educadores, especialmente àqueles que devido as condiçöes financeiras pouco
favoráveis estäo privados de participar de atividades socioculturais, cuja proposta aqui apresentada
envolverá a participaçäo de cerca de 45 (quarenta e cinco) artistas locais, entre cantores, atores e
mrlsicos instrumentistas, artesöes e integrantes de grupos de teatro e dança, o que contribuirá de forma
singular para a divulgaçäo e o fortalecimento da identidade cultural da regiåo.

Assim, a participaçäo de crianças e jovens contribuirá na formaçåo e no desenvolvimento de
competências cognitivas, pois as mudanças provocadas pelas inovaçöes tecnológicas torna, cada vez
mais urgente promover e estimular o aprofundamento da reflexäo crftica dos estudantes e sua
capacidade de criar e inventar.

O lnstituto Colmêia de Desenvolvimento, Cultura e lnclusåo Social entidade sem fins lucrativos,
de direito privado e gestäo comunitária, foi constitufda em 17 de fevereiro de 1993, com o objetivo de
atuar no desenvolvimento e na inclusäo social por meio de açöes para o enfrentamento da pobreza e o
fomento de estimulo a promoçäo sociale cultural.

Assim, ao longo dos riltimos anos o lnstituto Colméia tem promovido e fomentado a realizaçåo
de diversas açöes focadas em facilitar à populaçåo, em especial aos mais carentes, o acesso às fontes
da cultura, bem como o estimulo a produçåo e difusåo cultural e artlstica regional como, por exemplo, a
realizaçâo do projeto Tenda de Cultura Popular (FAC) e o apoio a comunidade para realizar, todos os
anos, a tradicionalVia Sacra Viva de Såo Sebastiäo-DF.

O Complexo de Literatura, Arte & Cultura de Säo Sebastiåo-DF é um projeto de integraçäo
sociocultural que facilitará a comunidade, especialmente estudantes (crianças e adolescentes) o livre
acesso à leitura e a apreciaçäo de manifestaçöes culturais como condutor de crescimento pessoal e
coletivo, criando oportunidades pa'a divulgaçåo e o conhecimento de produçöes literárias
contemporåneas, bem como o estlmulo a leitura, a apreciaçåo do artesanato com caracterfsticas
regionais, as artes visuais, a dança, o teatro e a música folclórica e popular tåo importante para afirmar e
fortalecer a identidade cultural da regiåo.

DETALHAiTENTO DAS AçÖES:

O evento será inteiramente gratuito ao público escolar, o qual será realizado entre outubro e
novembro do corrente ano, em 03 (três) escolas da Rede Pública de Säo Sebastiåo/DF, contando
com toda a infraestrutura (equipamento de som, iliminagåo, box truss e gerador de energia) com a
contrataçäo de 01 (um) Coordenador de Produçåo e 01 (um) Coordenador Administrativo para dirigir
os trabalhos, pata realizaçäo de contaçåo de histórias será contratado 01 (um) profissional do ramo
cultural em contaçåo de história de forma lúdica que farâ 02 (duas) apresentaçöes (01 turno matutino
e 01 turno vespertino) em cada institutiçåo de ensino, da mesma forma os grupos teatrais e de música
larâo 02 (duas) apresentaçöes (01 turno matutino e 01 turno vespertino) cada grupo cultural, já o
grupo de dança estilho quadrilha junina îarâ 02 (duas) apresentaçöes (01 turno matutino e 01 turno
vespertino) somente em uma instituiçåo de ensíno.

Quanto a exposiçäo de artesanatos (demonstraçåo de peças frabricadas com material
reciclado) e obras de arte (quadros) será realizado nos dois turnos nas 03 (três) instituiçöes de
ensino, previsto a participaçäo de 02 (dois) artesöes - Maria Freitas e lvonete Escórcio e 01 (um)
astista plástico - Hosana Bezeffa, afim de manifestar e expor seus "produtos culturais". A dinâmica
detalhada de cada açäo prevista: contaçäo de histórias, apresentaçöes teatrais, apresentaçåo do
grupo de dança, apresentaçäo do grupo músical e exposiçäo de artesanatos e obras de arte
(quadros) segue discriminda logo abaixo no detalhamento das açÕes.

Nota.l: O processo seletivo pa'a escolha dos profissionais (Coordenador de Produçåo e
Coordenador Administrativo) será viabilizado logo após assinatura do Termo de fomento do projeto
Complexo de Literatura, Arte e Cultura de Såo Sebastiäo/DF, com a devida definiçåo exata da data
de inlcio e término das atividades. Após a contrataçäo dos profissionais de coordenaçåo a OSC se
comprometerá a enviar os currfculos dos escolhidos para a comissåo gestora da parceria.



eatro), Mambém Brincantes (Mtisica Folclórica), Bol

Os artistas e Grupos Musical/ Teatral a serem contratados para realizar as apresentaçöes seräo
confirmados após a assinatura do Termo de Fomento, no caso seja necessário a substituiçåo de
algum grupo e/ou artista por impossibilidade de contrataçäo por motivos justificados será selecionado
outro grupo/ artista do mesmo gênero/ estilo culturaljá pré-definidos (contator de hietória, folclore
braslleiro, teatro de bonecos e dança eatilo quadrilha junlna) no ato da contrataçäo dos artistas
será exigido experiência prévia de no mfnimo 02 anos de atividades, podendo ser comprovada
mediante contratos de prestraçäo de serviços, notas fiscais, notas de empenhos e outros documentos
equivalentes, sendo comunicado e enviado as comprovaçäo à comissåo gestora da parceria.

Nota 03: A definiçäo das escolas a serem atendidas somente poderá se dar após a assinatura do
termo de fomento a ser apresentado na regional de ensino paÊ a execuçäo do projeto com
comunicaçäo prévia à comissåo gestora do projeto das escolas selecionadas.

Bagagem
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Nota.2:
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Está previsto a Contrataçäo do Grupos Culturais
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OBJETIVOS E METAS:

Obietivos:
- Valorização da literatura, arte e cultura popular;
- lncentivo a formação de novos artistas, escritores e leitores;
- Estímulo ao desenvolvimento literário, artístico e cultural da cidade e entorno;
- Criação de espaços de expressão literária, artística e cultural;
- Mobilizaçåo da comunidade, despertando na criança, jovens e adultos o interesse pela

literatura, arte e cultura;
- Facilitar o acesso da comunidade as produçöes literárias, o artesanato, as artes visuais, o

teatro, a dança e música popular;
- Fomentar e estimular a juventude em situaçäo de vulnerabilidade social a conhecer e "lazer"

cultura;
- Proporcionar um espaço de integraçäo e troca de experiências sociais e culturais;
- Formação pare e cidadania e a cultura de paz.

Descrição das äetas:
lUeta 1. Equipe de Produçäo

Fasel Etapa l.l

Contratação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica e/ou MEI - Microempreendedor

lndividual para fornecer os serviços de Coordenador de Produçåo durante a

pré-produção, execução e pós-produçäo pelo período de 04 semanas.

Fase/ Etapa1.2

Contrataçäo de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica e/ou MEI - Microempreendedor

lndividual para fornecer os serviços de Coordenador Administrativo durante a pré-produção,

execuçäo e pós-produçåo pelo período de 04 semanas.

illeta 2. Apresentações Culturais

Fasel Êtapa2.1
Contrataçäo de Serviços de Terceiros Pessoa Jurldica e/ou MEI - Microempreendedor

Individual de Grupo Musical - Estilo Folclore Brasileiro para apresentaçåo cultural durante a

execuçåo do evento, sendo 02 apresentações em cada escola (01 matutino e 01 vespertino),

totalizando 06 apresentaçöes.

Fase/ Êtapa2.2
Contrataçåo de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica e/ou MEI - Microempreendedor

Individual de Grupo Teatral - Estilo Bonecos/Fantoches e Palhaços para apresentaçäo cultural

durante a execuçåo do evento, sendo 02 apresentaçöes em cada escola (01 matutino e 01

vespertino), totalizando 06 apresentações.

Fase/ Etapa 2.3
Contrataçåo de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica e/ou MEI - Microempreendedor

lndividual de Grupo Dança - Estilo Quadrilha Junina para apresentaçåo cultural durante a

execuçäo do evento, sendo 02 apresentações em uma escola (01 matutino e 01 vespertino),

totalizando 02 apresentações.



Fasel Etapa2.4
Contrataçäo de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica e/ou MEI - Microempreendedor

lndividual de Artista Contador de História para apresentaçåo de contaçäo de história durante a
execução do evento, sendo 01 apresentaçâoldiária em cada escola (01 matutino e 01

vespertino), totalizando 03 apresentações,

Os profissionais serão contratados via Pessoa Jurídica e/ou MEI - Microempreendedores do
ramo cultural e remunerados conforme custos estipulados na Planilha de Memória de Cálculo
aprovada.

Meta 3. Locaçäo de Estruturas de Uso Temporårio

Fase/ Etapa 3.1 a 3.4
Contratação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica e/ou MEI - Microempreendedor para

fornecer estruturas e serviços de uso temporário em eventos (Box truss, sistema de iluminação
e sonorizaçåo e grupo gerador de energia). Na perspectiva de atender os princípios da
economicidade e qualidade dos serviços, foi realizada a coleta de pesquisa de preços em
empresas do ramo cultural, cuja empresa selecionada apresentou melhor qualidade e preço

não superior ao valor estimado dos produtos/ serviços.

illeta 4. Aquisição de Material de Divulgação

Fase/ Etapa 4.1 a 4.3

Aquisiçäo de Materiais de Consumo/ Divulgação do Projeto. Na perspectiva de atender os
princlpios da economicidade e qualidade dos serviços a tomada de preço foi baseada na Ata
de Registo de Preço no 0112018-SEC, Pregão Eletrônico no 1712017-SEC.

PÚ BLIcO.ALvo BENEFIGIADo:
Estudantes de 03 (três) Escolas de Ensino Fundamental da Rede de Ensino Público do Distrito
Federal.

CONTRAPARTIDA:

tx I NAO SE APLTCA (PARCER|A |NFERIOR A R$ 600.000,00)

I I DE NTt Ft CAR CO NTRAPARTT DA, Q UAN DO APL| CÁVEL]

CRONOGRAIUA EXECUTIVO

AGÃO tNlcþ TÉRMINO

Contrataçäo de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
e/ou MEI - Microempreendedor Individual, sendo:

Coordenador de Produçåo; Coordenador Administrativo;
Grupo Artístico Musical; Grupo Artístico Teatral; Grupos
Artístico de Dança;Artistas de Literatura e Contação de

Histórias.

22t',t0t2018 22t11t20'18



Aquisiçåo de Materiais de Consumo/ Divulgação do
Projeto. Confecçåo de materiais gráficos de divulgação e

contrataçåo de serviços técnicos, artísticos e culturais e de
locação de equipamentos necessários para realizar o

evento.

Realizar as atividades do Complexo de Literatura, Arte e
Cultura na segunda Escola de Ensino Fundamental da Rede

Pública de Ensino de São Sebastiäo/DF - Evento n 02.

22t1012018 14t11t2018

22t10t2018 22t10t2018

Reunião com a Coordenaçäo da Regionalde Ensino de
Såo Sebastiäo/DF para definição das 03 (três) escolas a

serem realizados os eventos, com envio/ comunicação a
comissão qestora da parceria.

14t11t201824t1012018

Distribuiçäo de folderes/filipetas para que as crianças
façam a abordagem e convite de seus familiares

incentivando a participaçäo popular. Seräo fixados
cartazes e banner's nos locais de realização das

atividades como forma a atrair e divulgar o evento a ser
realizado.

25t10t201825t10t2018Realizar as atividades do Complexo de Literatura, Arte e
Cultura na primeira Escola de Ensino Fundamentalda

Rede Pública de Ensino de São Sebastião/DF.

08t11120',8 08t11t2018Realizar as atividades do Complexo de Literatura, Arte e
Cultura na segunda Escola de Ensino Fundamental da

Rede Pública de Ensino de São Sebastião/DF.

14t11t201814t11t20't8Realizar as atividades do Complexo de Literatura, Arte e
Cultura na terceira Escola de Ensino Fundamental da

Rede Pública de Ensino de Säo Sebastião/DF.

16t11t2018 22t11t2018Elaborar relatório com informações acerca da realização e
os impactos alcançados em funçäo da execuçåo do

proieto.

IUARCOS EXECUTORES

TÉRMINOtNíctoACÃo

22t10t2018 22t10t2018
Reuniäo com os Gestores do Projeto, Diretores das Escolas

e Equipe de Trabalho apresentando o planejamento
estratégico das ações a serem desenvolvidas na execuçäo

do proieto.

22t10t201822t10t2018

Reunião de alinhamento com os Gestores e Equipe de
Trabalho para avaliação do plano de divulgação,
mobilização do público e execução das atividades

(montagem das estruturas e apresentaçóes culturais) nos
Eventos 01,02 e 03.

25t10t201825t1012018Realizar as atividades do Complexo de Literatura, Arte e
Cultura na primeira Escola de Ensino Fundamentalda Rede

Pública de Ensino de São Sebastiäo/DF - Evento n 01.

081'1112018 o8t11t2018



Realizar as atividades do Complexo de Literatura, Arte e
Cultura na terceira Escola de Ensino Fundamental da Rede

Pública de Ensino de Såo Sebastião/DF - Evento n 03.
1411112018 14t11t2018

Reunião de Avaliaçäo das Açöes Desenvolvidas no âmbito
do proieto. 19t11t2018 19t11t20',18

Elaborar relatório com informaçöes acerca da realização e
os imoactos alcancados em funcão da execução do proieto

16t1112018 22t11t2018

CRONOGRAMA DE DESEIUIBOLSO

CONCEDENTE

CONVENENTE
* Registra-se que, nåo haverå indicaçäo de contrapartida nos termos do art. 35, $lo da

Lei Nacional no 13.01912014 - MROSC.

iIETAS Mês 0l Mês 02 Mês 03 lllês 04 Mês 05 lllês 06

I a3

tlês 07 [,]ês 08 Mês 09 lllês l0 Mês 11 illêsl2

79.680,10

CRONOGRAII'IA FíSICO.FI NANCEIRO

Item/ Meta Descrição Quant.

1.1

Prestaçäo de
Serviço de

Coordenador
Produçåo.

1.2

Prestaçåo de
Serviço de

Coordenador
Administrativo.

Valor total

Semana R$1.300,00 R$ 5.200,0004

04

06 ApresentaçÕes R$ 2.750,00 R$ 16.500,00

Semana R$ 1.100,00 R$ 4.400,00

R$ 2.750,00

Unidade de
medida

Valor
unitário

2.',|

Contrataçäo
Grupo Artfstico
- Estilo Música

Folclóricas
Brasileira.

Apresentaçäo
Grupo Artfstico

- Grupo de
Teatro.

ú

2.2 06 Apresentaçðes R$16.500,00



2.3 02

Apresentaçäo
de Grupo
Artfstico -
Quadrilha

Junina Mirin.

Apresentaçöes R$ 3.180,00 R$ 6.360,00

R$ 500,00

Brasília/DF, 03 de outubro de 2018.

03

Diretor Presidente

Prestaçäo de
Serviço Artiste

Gontator de
Histórias.

Apresentaç6es R$1.500,002.5

R$ 1.080,00
Locaçäo de
Box Truss

Q30.
m2 R$ 12,003.1 90

R$ 7.500,003.2

Sistema de
lluminaçäo
Pequeno

Porte.

3.3

Sistema de
Sonorizaçäo

Pequeno
Porte.

03 Diárias

03 Diárias R$ 12.000,00

R$ 6.000,003.4

Grupo
Gerador de

Energia
180Kva.

03 Diárias

100

R$ 2.500,00

R$ 4.000,00

R$ 2.000,00

R$ 5,804.1
Confecçåo de

Cartaz.

2.000 R$ 0,354.2
Filipeta 4/4

cores tamanho
l5x11cm.

4.3

Unidade

Unidade

mz

R$ 1.050,00

R$ 1.010,10

R$ 580,00

Confecçäo de
Banner.

79.680,10

21 R$ 48,10


