
 

 

ANEXO VI – PORTARIA MROSC CULTURA 



 

 

PLANO DE TRABALHO DE TERMO DE FOMENTO OU ACORDO DE COOPERAÇÃO 
 

 

DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC  
Razão Social: ACESSO – Associação Cultural de Estudos Sociais e 
Sustentabilidade Organizada 

 

Endereço Completo: QNO 11 Conjunto D casa 21 – Setor `O` 

CNPJ: 12.772.072/0001-36 

Município: Brasília UF: DF CEP: 72.255-104 

Site, Blog, Outros: www.acessodf.org 

Nome do Representante Legal: Verônica Diano Braga 

Cargo: Presidente 

RG: 1.584.853  Órgão Expedidor: 
SSP/DF 

CPF: 689.780.491-68 

Telefone Fixo: Telefone Celular: 99137-7801 

E-Mail do Representante Legal: acessodf@gmail.com 
 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA  

Responsável pelo acompanhamento da parceria: André Felipe da Abadia 

Função na parceria: Coordenador Geral 

RG: 1.607.109 
Órgão Expedidor: 
SESPDS/DF 

CPF: 826.225.821-53 

Telefone Fixo: Telefone Celular: 99137-7801 

E-Mail do Responsável: acessodf@gmail.com 
 

OUTROS PARTÍCIPES (ATUAÇÃO EM REDE)  

Razão Social:  

Endereço Completo: 

CNPJ: 

Município: UF: CEP: 

Site, Blog, Outros: 

Nome do Representante Legal: 

Cargo: 

RG: Órgão Expedidor: CPF: 

Telefone Fixo: Telefone Celular: 

E-Mail do Representante Legal: 

Objeto da Atuação em Rede: 



 

 

ANEXOS 

 

[ ] Termo de Atuação em Rede 

[X] Portfólio da OSC 
 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO: 48° Aniversário de Ceilândia 

PERÍODO DE EXECUÇÃO:  

INÍCIO: 26/03/2019 TÉRMINO: 19/04/2019 

DESCRIÇÃO DO OBJETO:  

O 48° Aniversário de Ceilândia realizar uma série de atividades culturais nos dias 27, 

29,30 e 31 de março de 2019, na praça da Administração Regional, com apresentações 

musicais de artistas locais, além de um desfile cívico no dia 30.  

Além das apresentações artísticas, haverá uma feira de exposição de artesanato e 

comidas típicas. 

JUSTIFICATIVA:  

 

         Ceilândia comemora 48 anos e se consolida como uma cidade moderna, 

conectada com o mundo. Seus moradores se interligam por meio de várias áreas, desde 

a cultura efervescente até a gastronomia de qualidade, passando pelo forte comércio.  

É uma cidade de luta, de fibra e bem resolvida.  

            A cidade da Ceilândia surgiu em decorrência da Campanha de Erradicação de 

Favelas – CEI, que foi o primeiro projeto de erradicação de favelas realizado no Distrito 

Federal pelo governador Hélio Prates. As remoções para a nova cidade foram iniciadas 

em 27 de março de 1971, estabelecendo a data de sua fundação a partir da 

transferência de, aproximadamente, 80.000 moradores das favelas da Vila do IAPI, Vila 

Tenório, Vila Esperança, Vila Bernardo Sayão e Morro do Querosene. 

             A chegada constante de novos migrantes ao Distrito Federal e a criação do 

Programa Habitacional da Sociedade de Habitação de Interesse Social – SHIS levaram 

o governo a criar outras áreas em Ceilândia. Em 1976, foi criada a QNO (Quadra Norte 

“O”) e, em 1977, o Núcleo Guariroba, situado na Ceilândia Sul. Surgiram depois os 

Setores “P” Norte e “P” Sul (1979).  

           Atualmente a Ceilândia está subdividida em diversos setores: Ceilândia Centro, 



 

 

Ceilândia Sul, Ceilândia Norte, P Sul, P Norte, Setor O, Expansão do Setor O, QNQ, 

QNR, Setores de Indústria e de Materiais de Construção e parte do INCRA (área rural 

da Região Administrativa), Setor Privê, e condomínios que estão em fase de legalização 

como o Pôr do Sol e Sol Nascente. 

         Ceilândia expressa suas raízes culturais por meio de festas tradicionais, 

movimentos e pontos tradicionais de cultura. As manifestações que ali se fixaram, desde 

a transferência da capital, se fazem presentes na rotina da cidade. Ao longo de sua 

história a cidade consolidou e expandiu celebrações regionais. 

 Umas das principais convicções do projeto proposto é o de poder impactar 

positivamente no processo de fortalecimento do exercício da participação cidadã da 

comunidade envolvida, valorizando experiências de ação social dos protagonistas e 

criando uma ação coletiva que envolve todos os participantes, inclusive os próprios 

cidadãos.  

           Pretende proporcionar um espaço de entretenimento e diversão, dando 

visibilidade aos grupos e projetos socioculturais, contribuindo para o desenvolvimento de 

potencialidades e talentos que neles emergem ao mesmo tempo em que se cria para a 

população local, um ambiente de conscientização, lazer e contato com a diversidade 

cultural existente na cidade. 

 Todos os artistas que se apresentarão no evento serão selecionados por uma 

curadoria especializada, a qual contará com profissionais consagrados no segmento 

cultural, contratados em caráter voluntário, e que reconhecerá a importância da 

participação e envolvimento dos eleitos, promovendo uma ideia de 'arte para todos. 

 A música, é a principal vertente integra este projeto, tem uma expressiva 

influência na nossa sociedade e cultura. O projeto traz as apresentações dos artistas: 

Sabrina Vaz, Nanci Araújo, Marcelo Café, Batucadeiros, Grupo Bateria nota show, 

Marquim da Tropa, Duorrots, Alisson e Ariel, Barbarella B, Luciano Ibiapina. E os DJ’s: 

Chokolaty, Hércules, Kazuza, Marquinhos Smurphies, Rubão. 

            Terá espaço dedicado ao artesanato, valorizando e potencializando a economia 

criativa da região.  

 Este projeto visa promover atividades culturais democratizantes e de livre acesso, 

beneficiando de maneira direta a população do Distrito Federal, seus frequentadores e 



 

 

turistas, realizando atividades artístico-culturais estruturantes e de entretenimento.  

 

 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES:  
 

Pré-Produção:  
 
No dia 26/03 será realizada a montagem de toda a estrutura, reunião da equipe de 
trabalho e adequações aos horários da programação. 
 

Execução:  
 
Nos dias 27, 29,30 e 31 de março de 2019 na praça da Administração de Ceilândia, 
acontecerão as seguintes atividades: 
 
27/03 
 18h - Apresentação de Artistas Locais 
 20h - Apresentação da Orquestra Sinfônica de Brasília. 
 
29/03 
           19h – Apresentação de artistas locais e feira de artesanato e comidas típicas. 
 
30/03 

09h - Desfile Cívico Tema: Educação e Crescimento; 
13h às 17h - Feira de artesanato e comidas típicas; 
18h às 00h - Shows com artistas locais. 
 

31/03 
14h às 20h - Apresentação de artistas locais e feira de artesanato e comidas 
típicas.      
          

Pós-Produção: 

 De 01 a 19/04/2019  

Será realizado o processo de desmontagem da estrutura, a prestação de contas e 
emissão de relatório final do projeto. 

 



 

 

OBJETIVOS E METAS:  
 
Realização do 48° Aniversário de Ceilândia, na praça da Administração Regional, 
contando com 15 (quinze) apresentações artísticas e uma feira de artesanato e comidas 
típicas. 
 
Objetivos específicos: 
 

• Proporcionar a vivência do diálogo, da negociação e a convivência com as diferenças; 

• Valorizar as manifestações artísticas, que ainda são vistas como marginalizadas, 
considerando a qualidade artística e o público cativo; 

• Aproximar os grupos que produzem cultura do Poder Público, e seus agentes, bem 
como parceiros e patrocinadores, fortalecendo a ideia de cooperação institucional e 
interação progressiva e inclusiva entre esses e a comunidade; 

• Estimular a participação social dos jovens, contribuindo não apenas com o seu 
desenvolvimento pessoal, mas com o desenvolvimento dos espaços de convivência 
social em que estão inseridos; 

• Contribuir para a formação de pessoas mais autônomas e comprometidas socialmente. 

 

 

METAS:  

 

Meta 1: Realizar apresentações culturais com excelência 

Meta 2: Divulgar a produção musical e cultural de artistas da cidade 

Meta 3: Contribuir para a projeção de artistas de excelência do Distrito Federal 

 

 Artistas: 

Sabrina Vaz 

Nanci Araújo 

Marcelo Café 

 Batucadeiros 

Grupo Bateria nota show 

Marquim da Tropa 

 Duorrots 

Alisson e Ariel 

Barbarella B 

Luciano Ibiapina. 

 

 



 

 

 

DJ’s:  

DJ Chokolaty 

DJ Kazuza 

DJ Marquinhos Smurphies 

 DJ Rubão  

DJ Hércules  

PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO: População de Ceilândia e cidades vizinhas. 

 

CONTRAPARTIDA: 

[X] NAO SE APLICA (PARCERIA INFERIOR A R$ 600.000,00) 

 
 

CRONOGRAMA EXECUTIVO 

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

Divulgação do evento  26/03/2019 31/03/2019 

Pré-Produção – Reunião da equipe de trabalho, ações de 
coordenação, produção, serviços operacionais (segurança) e 
montagem da estrutura. 

26/03/2019 27/03/2019 

Execução - Realização das apresentações artísticas e demais 
ações no evento. 

27/03/2019 31/03/2019 

Pós-Produção – Desmontagem da estrutura, a prestação de 
contas e emissão de relatório final do projeto. 

01/04/2019 19/04/2019 

 

MARCOS EXECUTORES  

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

Contratação das estruturas e RH 26/03/2019 26/03/2019 

   

Evento das ações do projeto  27/03/2019 31/03/2019 

Elaboração da prestação de contas 01/04/2019 19/04/2019 

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

MODALIDADE: Repasse único 

MÊS: Março 

VALOR: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) 

 
Item Descrição Quant. Unidade de medida Valor unitário Valor total 

1 Coordenação Geral - Coordenar todos os 1 período de 26/03 a R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 



 

 

aspectos do evento para que ele se efetive 
como o planejado. Delegar funções, 
acompanhar o planejamento, a divulgação e a 
motivação da equipe. Acompanhar com check-
list todas as fases do plano de trabalho, desde 
o tema até a escolha dos prestadores de 
serviço, além de acompanhar toda a execução. 

19/04/2019 

2 Coordenação de Operações - É o elo de ligação 
entre o Coordenador Geral e o restante da 
equipe. Recebe as informações e pulveriza aos 
responsáveis, para que coloquem em prática o 
que foi determinado, como também são os 
responsáveis em monitorar se as atividades 
estão em conformidade com o que foi 
estrategicamente solicitado pela Coordenação. 

1 
período de 26/03 a 

19/04/2019 
R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

3 Assistente de Produção - Responsável em 
monitorar a eficácia nas tarefas, objetivando 
que as metas de uma determinada tarefa ou 
área sejam alcançadas. 

2 
período de 26/03 a 

19/04/2019 
R$ 1.820,00 R$ 3.640,00 

4 Assistente Administrativo e Financeiro - Auxiliar 
em atividades da área financeira de controle 
bancário e de contas, cuidar do fluxo de caixa, 
contas a pagar e receber, lançamento de 
cheques e organização de documentos. 
Responsável pela elaboração integral do 
projeto, emitir o relatório final de prestação de 
contas, selecionar pessoal que irá compor a 
equipe de trabalho, autorizar todas as 
contratações e pagamentos. 

2 
período de 26/03 a 

19/04/2019 
R$ 3.933,43 R$ 7.866,87 

5 Seleção de Bandas ou Grupos por Curadoria 
Especializada - Máximo Mansur, Marcelo Café, 
Galinha Preta, Duo Roots, Messias & Ramalho 
de Oliveira, Bateria Nota Show, Marquinho da 
Tropa, Batucadeiros, Nanci Araújo, Sabrina Vaz 

10 Cachê R$ 2.500,00 R$ 25.000,00 

6 Seleção de DJs por Curadoria Especializada - 
DJ Chokolaty, DJ Kazuza, DJ Marquinhos 
Smurphies, DJ Rubão e DJ Hércules 

5 Cachê R$ 1.000,00 R$ 5.000,00 

7 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE 
 01 Consoles de iluminação de 2048 canais 

sendo 1 de standby (Avolites pearl 2010, 
Avolites tiger touch, grand MA pc wing ou 
similar); 

 Rack de dimmer com 32 canais de 4000 
watts; 

 36 canais de pro power; 
 32 refletores de led de 12 watts; 
 8 elipsoidais de 36 graus; 
 16 lâmpadas par 64 foco 2 ou 5; 
 06 strobos atômic 3000; 
 2 máquinas de fumaça de 3000 watts; 
 2 ventiladores; 
 24 Movings beams; 
 3 refletores minibrutt de 6 lâmpadas. 

4 Diárias R$ 2.575,00 R$ 10.300,00 

8 SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE PARA 
ORQUESTRA - PA necessariamente Line Array 
com no mínimo 12 caixas com freqüencias 
médias e altas por cada lado suspensas e 12 
caixas de subgraves por cada lado também. 
Sistemas sugeridos: Electro Voice, Nexo, 
Norton, Adamsom...Amplificação e 
Processamento da mesma marca do fabricante 
das caixas de som, fazendo com que a 
fidelidade do sistema não tenha prejuízos 
sonoros. 

 02 consoles digitais com capacidade de 
entrada de 48 canais cada uma, totalizando 96 
canais. Ex: Digico SD8, Digidesign Mix Rack, 
Yamaha PM 5D RH. 

 02 multicabos balanceados com 48 canais 
cada e com 80 metros de comprimento. 

1 Diária R$ 15.514,28 R$ 15.514,28 



 

 

 06 sub snakes com 12 canais cada com 
multipino. 

 75 MICROFONES seguindo a relação e 
ordem do Imput List monitor 02 consoles digitais 
com capacidade de entrada de 48 canais cada 
uma, totalizando 96 canas. Ex: Digico SD8, 
Digidesign Mix Rack, Yamaha PM 5D RH. 
Essas mesas obrigatóriamente terão que 
oferecer 32 saídas de áudio independentes. 

 16 caixas de monitor modelo spots com 02 
alto falantes de 12” e um drive. Modelo 
sugerido: EAW SM 400, EAW SM 222. 

 08 amplificadores de potência ( estéreo ), 
com capacidade de produzir 600 watts por 
canal sem distorções ou ruídos. 

 Side Fill duplo com um sistema four way, 
modelo EAW KF 850 e EAW SB 850, 
processado eletronicamente. 

 Aproximadamente 150 cabos de microfones 
com no mínimo 12 metros cada . 

9 SISTEMA DE SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE 
SISTEMA DE P.A. 

 01 Mix Console Digital com no mínimo 48 
canais para P.A 

 16 Caixas para subgraves (32 falantes, 18 
polegadas com 800W RMS 
cada); 

 16 Caixas vias médio grave e médio agudo 
(1.000W RMS cada); 

 Amplificadores compatíveis com o sistema de 
PA; 

 01 Processador digital 
 01 Multicabo com no mínimo 48 vias (60mts); 
 01 Aparelhos de CD Player; 

MONITOR 
 01 Mixing Console Digital com no mínimo 48 

canais contendo o mínimo de 08 subgrupos, 24 
vias auxiliares máster LR, 04 bandas de 
equalização mais 01 paramétrico com ponto de 
INSERT em todos os canais; 

 10 Monitores tipo Spot passivo/ativo com 
800W RMS cada; 

 Amplificadores compatível com o sistema de 
monitores; 

 01 sistema de Side Fill contendo 02 Caixas 
para subgraves (04 falantes, 18 polegadas com 
800W RMS cada);02 Caixas vias médio grave e 
médio agudo (1.000W RMS cada); 

 01 Processador digital 
 01 multicabo com spleeter consert 48 com 04 

sub snake com multipinos ou similar; 
BACK LINE 

 01 bateria completa Pearl, Yamaha, Tama, 
Premier ou similar; 

 01 kit de microfones para bateria 
 01 amplificador para baixo GK 800 RB, 

Ampeg ou similar; 
 01 amplificador para guitarra (fender twin 

reverbtwin, marshall, jazz chorus ou similar); 
 16 microfones (shure SM 58 ou similar);04 

microfones sem fio UHF; 
 24 pedestais modelo Boom; 
 12 direct box; 
 04 sub Snake com multipinos; 
 01 kit de microfones para percussão com no 

mínimo 08 microfones (shure ou similar) 
 Mainpower trifásico de 125 ampères por fase, 

regulador de tensão, voltímetro, amperímetro e 
transformador isolador de 5.000 watts para 
alimentação em 110 volts. 

3 Diárias R$ 3.030,00 R$ 9.090,00 

10 Grupo gerador singular de 180kva – Container 
tratado acusticamente (nível de 75 db a 5mt de 
distância), com regulador automático de tensão 

5 Diária R$ 1.000,00 R$ 5.000,00 



 

 

frequência, painel elétrico completo (voltímetro, 
amperímetro, comandos), disjuntor geral 
tripolar, nas tensões de 220 volts, 380 volts ou 
440 volts. Com potência máxima de regime de 
trabalho de 180kvas, com combustível, 
operador, cabos elétricos com comprimento de 
até 50 metros, até 50 metros de passa cabos, 
extintor de incêndio ABC, caixa intermediária de 
distribuição elétrica com medidas de 
50x40x20cm contendo internamente 05 barra 
de cobre sendo 03 fazes 01 neutro e 01 terra 
isolado por epóxi, proteção externa e altura do 
solo de 10cm. Período de utilização do gerador 
de 12 horas e sistema de aterramento com no 
mínimo 03 haste de 5/8 e de 2,40 de 
comprimento. 

11 Piso com Carpete para camarote medidas (L x 
P x A) 8mt x 8,80mt x 1mt 

4 Diária R$1.000,00 R$ 4.000,00 

12 Alambrado 300 mt 4 Diária R$ 500,00 R$ 2.000,00 

13 Banheiro Químico Standard azul - 18 unidades 4 Diária R$ 78,75 R$ 5.670,00 

14 Banheiro Químico PNE  - 2 unidades 4 Diária R$ 100,00 R$ 800,00 

15 Arquibancada com 20 mt de largura e 4 
degraus 

1 Diária R$ 1.250,00 R$ 1.250,00 

16 Barricadas 20 mt linear 4 Diária R$ 100,00 R$ 400,00 

17 36m² piso Easyfloor para tenda 6mt x 6mt 4 Diária R$ 56,50 R$ 656,50 

18 Tendas 6mt x 6mt fechamento em formato de U 
- 9 unidades 

4 Diária R$ 900,00 R$ 3.600,00 

19 Tenda 10mt x 10mt para camarote com pés de 
3,5mt de altura 

1 Diária R$ 1.463,25 R$ 1.463,25 

20 Palco de 12mt x 8mt com gride e fly e sem 
cobertura 

4 Diária R$ 1.900,00 R$ 3.600,00 

21 Back Drop medindo 3mt x 3mt com pés de 
50cm - 3 unidades 

10 Diária R$ 600,00 R$ 6.000,00 

22 Túnel Geo Space medindo 19 x 60mt 4 Diária R$ 9.000,00 R$ 36.000,00 

23 Brigadistas - 22 pessoas sendo 4 no dia 27/03 e 
6 nos dias 29, 30 e 31/03 

4 Diária R$ 180,00 R$ 3.960,00 

24 Ambulância UTI Móvel -  Prancha para 
transporte de vítimas;  

 Material para atendimento médico: oxigênio, 
nebulizador, umidificado de O2, materiais para 
curativo e uma mala tipo resgate contendo: 
estetoscópio biauricular, ambú, kit para 
hemorragia, kit para queimados, material e talas 
para imobilização de transporte, colar cervical 
(P, M, G), desfibrilador automático (DEA);  

 Equipamentos de comunicação;  
 (02) macas;  
 (02) cadeiras de rodas;  
 U. T.I Móvel;  
 Extintor de incêndio;  
 01 Técnico em enfermagem;  
 01 Motorista;  
 01 Enfermeiro. 

4 Diária R$ 1.500,00 R$ 6.000,00 

25 ECAD - Pagamento de Direitos Autorais 1 Serviço R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 

26 Confecção de bolo de Aniversário - 560 kg de 
bolo embalado 

560 Quilo R$ 30,36 R$ 17.000,00 

27 Confecção de camisetas - Camiseta em malha 
fria com impressão digital 

120 Unidade R$ 29,00 R$ 3.480,00 

28 Kit Lanches - 01 Suco de fruta; 
- 01 Fruta (Banana ou Maçã); 
- 01 Bombom; 
- 01 Sanduíche assado ou um pacote de 
biscoito. 

2.500 Unidade R$ 7,00 R$ 17.500,00 



 

 

29 Locação de Ônibus - Modelo escolar com 48 
assentos para transporte dos alunos da rede 
pública de ensino que participarão de desfile 
cívico 

40 Unidade R$ 150,00 R$ 6.000,00 

30 Seguranças - 135 pessoas, sendo 2 vigias 
patrimoniais noturnos de 25/03 a 01/04/2019, 1 
vigia patrimonial diurno de 27, 28, 29 e 
31/03/2019.  O restante da equipe será dividida 
entre os dias da programação oficial do evento. 

4 Diária R$ 180,00 R$ 24.300,00 

 TOTAL 249.090,90 

 
 

ANEXOS 

[X] EQUIPE DE TRABALHO (OBRIGATÓRIO) 

[x ] PLANO DE COMUNICAÇÃO 

[ ] PLANO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPLEMENTARES 

[ ] OUTROS. Especificar: _ Requerimento de parceria com OSC sem chamamento público 
 
 


