
ANEXO VI – PORTARIA MROSC CULTURA 

PLANO DE TRABALHO DE TERMO DE FOMENTO OU ACORDO DE COOPERAÇÃO 
 

 

DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC  

Razão Social: COMPANHIA VOAR ARTE PARA INFÂNCIA E JUVENTUDE 

Endereço Completo: Qd 01 Conjunto G casa 102 Setor Norte 

CNPJ: 01.601.749/0001-57 

Município: Brasília  UF: DF CEP: 72430100 

Site, Blog, Outros: https://www.facebook.com/voarteatrodebonecos1/?rf=182261201823048 

Nome do Representante Legal: Mariana Fernandes 

Cargo: presidente 

RG: 343654-9 
Órgão Expedidor: SSP 
DF 

CPF: 037.765.965-70 

Telefone Fixo: 33855648 Telefone Celular: 982256371 

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

 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA  

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Marco Augusto de Rezende 

Função na parceria: produtor executivo 

RG: 1103855 
Órgão Expedidor:  

ssp DF 
CPF: 553.802.631-00 

Telefone Fixo:33846793 Telefone Celular: 999013822 

E-Mail do Responsável: marcomarcolino@hotmail.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 

[ ] Portfólio da OSC 
 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO: Feira Cultural do Gama     

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 31 de outubro a  11 de dezembro de 2019 

INÍCIO: 31/10_/_2019 TÉRMINO: 11/12/2019 

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Feira Cultural do Gama     

A Feira Cultural do Gama consiste em realizar a curadoria, a organização de 
programações artístico-culturais com entrada franca durante três dias com atividades de 
artes cênicas e música na região administrativa do Gama DF. 

JUSTIFICATIVA:  
A cidade do Gama DF possui intensa produção cultural com destaque nas áreas do 

teatro e da música, a população superior a 120 mil habitantes possui pouca 

possibilidade acesso às produções culturais de sua própria cidade por falta de políticas 

públicas de acesso à cultural fora do Plano-piloto, pensado nessa situação de escassez 

de fruição artística na cidade foi idealizada a Feira cultural do Gama que consistirá em 

três dias de intensa programação cultural com entrada franca. 

  

A proposta será executada pela instituição cultural VOAR ARTE PARA INFÂNCIA E 

JUVENTUDE sediada na região administrativa do Gama. teve sua fundação em 2003, e 

em 2012 com nove anos de trabalho, conseguiu conquistar a honra de ter se 

apresentado em todos os estados brasileiros, uma meta atingida através de 

participações em importantes festivais e projetos de circulação, o grupo foi convidado 

para se apresentar na Espanha, México e Chile, recebeu prêmios de melhor espetáculo 

infantil pelo júri popular no festival de teatro de Americana SP, melhor direção e ator no 

festival de teatro de Guaçuí ES, sempre julgado por profissionais de notório saber. 

Possui mais de 5 espetáculos em repertório. A instituição possui trajetória e experiência 

para atender às demandas de realização Feira cultural do Gama. 

 

O projeto está contextualizado dentro do cenário cultural de Brasília, por prever contratar 

100% de artistas e mão de obra do DF e entorno, apresentando os seguintes 

diferenciais: promoção de troca de experiências entre artistas experientes e novatos nos 

mesmos espaços de apresentação, programação diversificada em linguagens artísticas 

e de faixa etária em horários e espaços adequados no parque infantil do setor leste e 

praça do cine Itapuã , o projeto vai contribuir para a política pública de cultura levando 

uma programação gratuita para população carente na cidade com pouca programação 

cultural apoiada pelo governo. Para fomentar a cultura a Economia Criativa no Distrito 

Federal o projeto está estabelecendo a 1º edição da feira cultural do Gama com 

potencial de gerar outras edições. A sua Importância social é grande, pois cultura é um 

direito fundamental garantido na constituição brasileira. 

 



 

A democratização e descentralização do acesso aos bens e produtos culturais é a 

essência da feira cultural que contará com 13 Apresentações cênicas e 10 

Apresentações musicais, totalizando 23 atrações no período de 3 dias da feira, fora do 

centro de Brasília e totalmente gratuito para a população. O estabelecimento de 

parcerias culturais é estratégia fundamental para o sucesso do projeto. A sinergia da 

feira cultural do Gama Implica na identificação de interesses comuns entre as partes 

envolvidas, gerando renda para os artistas, técnicos e para a comunidade, desde o 

vendedor de pipoca até os restaurantes localizados no prédio do cine itapuã, produzindo 

intercâmbios que multiplicam o alcance das ações e dos resultados do projeto.  

 

Ações previstas de acessibilidade: Montagem da estrutura em praça pública recém 

reformada com rampa de acesso, estacionamento para deficientes e idosos, assistentes 

de produção para auxiliar pessoas com dificuldade de locomoção, Banheiros químicos 

apropriados para deficientes. Ações previstas de sustentabilidade: Orientação para 

diminuição de geração de resíduas, orientação para o correto descarte do resíduos 

durante o evento, doação dos resíduos recicláveis produzidos no eventos para 

catadores, contribuindo com a geração de renda desses trabalhadores. 

 

 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES: 

 

1.    Pré-produção 

Divulgação 

Elaboração de releases e textos informativos do evento e envio para os veículos de 
comunicação; 

Criação de artes gráficas de divulgação em redes sociais; 

Seleção de atrações de tetro e música por meio de curadoria com os seguintes critérios: 
Qualidade e diversidade de conteúdo artístico, boa estética teatral e musical, diversidade de 
linguagens e técnicas artísticas praticadas no DF, adequação dos espetáculos aos recursos e 
espaços disponíveis; faixa etária definida abrangendo espetáculos para crianças e adultos.  

 

2.    Produção 

Contratações de prestadores de serviço; 

Reuniões preparatórias com equipe apoiadores e colaboradores; 

Providenciar alvarás e autorizações; 

Produção montagem de estrutura;  

Realização das apresentações; 

Apresentações 13 teatrais no teatro de arena do parque infantil do setor leste ao lado do cine 

Itapuã. Nos dias 8 e 10 de novembro da seguinte forma: 



 

Dia 08/11 sexta feira 2 apresentações de peça infantil para público escolar, turno matutino início 
as 10:00 e término às 11:00 e turno vespertino, início às 15:00 término às 16:00; 

Dia 10/11 haverá 11 apresentações de artes cênicas com início 10:00 e termino às 17:00; 

Apresentações musicais 10 apresentações musicais no palco a ser montado na praça do cine 

Itapuã dia 09 de novembro com início às 10:00 e término as 23:50; 

 

3.    Pós produção 

Divulgação dos resultados alcançados após realização do evento a realização do evento; 

Pós-produção valoração de mídia, clipping; 

Reunião de avaliação; 

Redação relatórios; 

Realização da prestação de contas. 

 

OBJETIVOS E METAS: 

Objetivo  

Atender aos moradores da região administrativa com atividades artístico-

culturais a serem realizadas com entrada franca durante três dias de 25 

atrações de artes cênicas e música na cidade do Gama DF. 

 

 Planejar e preparar as atividades de pré-produção da Feira cultural do Gama de 

modo a garantir uma execução organizada para atingir as metas quantitativas e 

qualitativas; 

 Selecionar atrações que apresentem alto nível de qualidade artística com 

predominância de artistas gamenses 13 grupos teatrais e 10 atrações musicais; 

 Estimular e buscar apoios e patrocínio para realizar outras edições do evento; 

 Estimular a economia criativa durante 03 dias de realização do evento; 

 Incentivar estudantes em novas pesquisas direcionadas à nossa produção 

cultural com convite de escolas para assistirem as apresentações; 

 Promover o intercâmbio artístico com as 23 atrações do evento; 

 Despertar interesse no grande público de Brasília em conhecer os trabalhos 

artísticos produzidos na região administrativa do Gama; 

 Propiciar visibilidade e repercussão nacional à produção dos artistas envolvidos; 

 Possibilitar trabalho de mais de 60 profissionais da cultura entre grupos de teatro, 

músicos, produtores, técnicos, estudantes e vários outros profissionais durante o 

período de execução da proposta. 

 



 

PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO: 

Estudantes, donas de casa e trabalhadores residentes na região administrativa do 
Gama. 

 

CONTRAPARTIDA: 

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

[IDENTIFICAR CONTRAPARTIDA, QUANDO APLICÁVEL] 
 

 
 

 

CRONOGRAMA EXECUTIVO 

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

Divulgação elaboração de releases e artes gráficas de 
divulgação em redes sociais, divulgação dos resultados 
alcançados com a realização do evento. 

31/10/2019 11/12/2019 

Pré-produção, seleção de atrações, contratações, reuniões 
preparatórias, alvarás e autorizações. 

31/10/2019 06/11/2019 

Produção montagem de estrutura e realização das 
apresentações 

07/11/2019 11/11/2019 

Pós-produção, valoração de mídia, clipping, reunião de 
avaliação, relatório e prestação de contas. 

12/11/2019 11/12/2019 

   

   

 

MARCOS EXECUTORES [SE HOUVER]  

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 
Abertura do feira no teatro de arena do parque infantil do Setor 
Leste com apresentações de peça infantil para público escolar 
as 10:00 e 15:00. 

08/11/2019 08/11/2019 

Segundo dia da feira apresentações de música e artes cênicas 
na praça do cine Itapuã no horário de 10:00 até 23:50. 09/11/2019 09/11/2019 

Terceiro dia de feira apresentações de artes Cênicas do parque 
infantil do Setor Leste de 10:00 até as 17:00 

10/11/2019 10/11/2019 

   

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Mês 01 de execução outubro de 2019 parcela única R$ R$ 79.676,66 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Item Descrição Quanti
dade 

Unidade 
de medida 

Valor 
unitário 

Valor 
total 

 



 

1.1 

Produtor executivo pré-produção 
profissional com mais de 10 anos 
de experiência, função Realizar a 
curadoria das atrações, a 
organização da programação 
cultural dar entrada em 
autorizações e alvará, seleção e 
contração de prestadores de 

serviço. Jornada de trabalho 
16/10/2018 a 23/10/2019 8h diárias 

1 semanal 
 R$ 

2.418,64  
R$ 

2.418,64 
 

1.2 

Produtor executivo produção 
profissional com mais de 10 anos 
de experiência executar a 
programação autorizações e 
alvará dar entrevistas dobre a 
programação, coordenação geral 

. Jornada de trabalho 24/10/2018 a 
29/10/2019 8h diárias 

1 semanal 
 R$ 

2.418,64  
R$ 

2.418,64 
 

1.3 

Produtor executivo pós-produção 
profissional com mais de 10 anos 
de experiência reuniões de 
avaliação, elaborações de 
relatorias, planilhas e prestação 

de contas Jornada de trabalho 
29/10/2018 a 16/11/2019 8h diárias 

1 semanal 
 R$ 

2.418,64  
R$ 

2.418,64 
 

1.4 

Diretor de produção   trabalho no 
período de produção profissional 
com mais de 5 anos de experiência 
acompanhar os contratos, 
montagem de estrutura e conferir as 
especificações técnicas, 
levantamento das necessidades 
técnicas dos artistas. Jornada de 
trabalho 23/10/2018 a 29/10/2019 
8h diárias 

1 semanal 
 R$ 

2.569,08  
R$ 

2.569,08 
 

1.5 

Coordenador de produção trabalho 
no período de produção profissional 
com mais de 5 anos de experiência 
coordenar todos os contratados 
monitoramento de prazos e 
qualidade dos serviços. Jornada de 
trabalho 23/10/2018 a 29/10/2019 
8h diárias 

1 semanal 
 R$ 

2.460,00  
R$ 

2.460,00 
 

1.6 

Assistentes de produção 2 
profissionais, trabalho no período de 
produção, profissionais com mais de 
5 anos de experiência atividades, 
distribuição física e digital de 
material informativo, atendimento 
ao público, serviços gerais, 

2 semanal 
 R$ 

1.346,50  
R$ 

2.693,00 
 



 

recepcionar artistas. Jornada de 
trabalho 23/10/2018 a 29/10/2019 
8h diárias 

1.7 

SEGURANÇA DE SHOW - 
Fornecimento de locação e de 
prestação de serviços de mão de 
obra de Segurança Desarmada, para 
atuar como segurança de show em 
área específica de eventos, 
uniformizado com camiseta e 
identificação da empresa, com carga 
horária de 12h, Com registro na 
Secretaria de Segurança Pública ou 
Órgão equivalente, conforme 
previsto no art. 14 c/c art. 20 da Lei 
nº Lei Nº 7.102, de 20 de Junho de 
1983. 

5 
Unid./Diária 
12hrs 

 R$ 
224,35  

R$ 
1.121,75 

 

1.8 

BRIGADISTAS DE EMERGÊNCIA DE 
PRIMEIROS SOCORROS – 
Fornecimento de locação e de 
prestação de serviços de mão de 
obra de socorrista/brigadista – 
serviço de brigada anti-pânico para 
atuar em primeiros socorros em 
linha de show, uniformizado com 
carga horária de 12h, de acordo com 
a portaria n° 016 - CBMDF, de 28 de 
fevereiro de 2011. 

5 
Unid./ Diária 

12h 
 R$ 

254,97  
R$ 

1.274,85 
 

1.9 ecad 1 taxa 
 R$ 

345,76  
R$ 345,76  

2.1 show musical estilo livre 10 
apresenta-

ção 
 R$         
2.000,00  

R$ 
20.000,00 

 

2.2 Atrações teatrais 13 
apresenta-

ção 
 R$         
1.500,00  

R$ 
19.500,00 

 

3.1 

PRATICÁVEL ROSCO TELESCÓPICA 
Fornecimento de locação e serviços 
de Montagem, manutenção e 
desmontagem de Praticável em aço 
galvanizado com compensado naval 
antiderrapante de 25mm e quatro 
pés articulados, com altura regulável 
entre mínima de 20cm e máxima de 
1,60m e 90cm, e módulos de 
comprimento de 1mt e largura de 
2mt . Destinado à composição de 
Tablados e montagem de 
apresentação de grupos musicais, 
carpetado. 

20 Unid/diaria  R$ 57,52  
R$ 

1.150,40 
   



 

3.2 

TENDAS MED 10X10 Com Cobertura 
- Tenda tipo piramidal com armação 
em ferro tubular galvanizado e 
revestida em lona de PVC Branca 
anti-chama, altura mínima de 2 
metros e máxima de 6 metros de 
seus pés de sustentação, 
estaqueadas com cabos de aço e 
estacas arredondadas. OBS: A 
estrutura da tenda (Ferragens e 
lona) 

6 Unid./Diária 
 R$ 

520,97  
R$ 

3.125,82 
   

3.3 

ATERRAMENTO TENDAS 10x10 - 
(compreendendo: tendas piramidais, 
torres de delay, barricadas, estruturas 
de octanorm, estrutura PNE, house mix, 
etc.) Ponto de aterramento para 
estruturas especiais: Serviço de 
fornecimento e instalação de serviço de 
ponto de aterramento para estruturas 
especiais de diversos tamanhos, 
atendendo a NBR 5410, NBR 5419 e NR 
10. Cada haste deverá cobrir 03 (três) 
metros lineares, para proteção contra 
falha de isolação elétrica e descargas 
atmosféricas. Materiais: 01 hastes de 
aterramento 5/8” x 3m tipo copeld; 01 
fio de cobre com área transversal de 
16mm², medindo 01 metro; 01 conector 
de compressão em latão ou cobre; Gel 
para tratamento de solos de alta 
resistividade; 01 abraçadeiras em aço 
inox de 50mm. 

6 serviço 
 R$ 

410,80  
R$ 

2.464,80 
   

3.4 
ALUGUEL DE CAIXA DE SOM 
AMPLIFICADAS 

8 diária 
 R$ 

164,46  
R$ 

1.315,68 
   

3.5 ALUGUEL DE MICROFONE SEM FIO 6 diária 
 R$ 

116,54  
R$ 699,24   

3.6 aluguel mesa de som 24 canais 1 diária 
 R$ 

193,88  
R$ 193,88    

3.7 

Kit c/04 LAMPADAS HQI 400w - 
Contratação de empresa para 
montagem, operação, manutenção 
e desmontagem de: serviços de 
locação e instalação de lâmpadas 
tipo “refletor tipo HQI de 400 
watts”,conforme NBR 5410, NBR 
5419 E NR 10. (Item destinado a 
iluminação de tendas 10x10). 

6 
Kit/ 

Serviço 
 R$ 

230,02  
R$ 

1.380,12 
  

3.8 

JOGO DE CABO PARA DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA: Contratação de 
empresa para montagem, operação, 
manutenção e desmontagem de: 

6 jogo/serviço  R$ 96,00  R$ 576,00   



 

fornecimento de jogo de cabos para 
distribuição de energia com 100m. 
Prestação de serviços de LOCAÇÃO E 
INSTALAÇÃO DE “JOGO DE CABOS 
COMPOSTO POR 5 (CINCO) LANCES 
DE CABO DE 35 ATÉ 120 MM, 
FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO MÍNIMA 1 Kv, 
CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5. 
Composição de sistemas de 
proteção contra descargas 
atmosféricas e aterramento 
conforme normas ABNT. 

3.9 

GRUPO GERADOR SINGULAR DE 
180KVA – Container tratado 
acusticamente (nível de 75 db a 5mt 
de distância), com regulador 
automático de tensão 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 250kvas, 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. 

1 unid/diária 
 R$ 

1.656,64  
R$ 

1.656,64 
  

3.10 

BANHEIRO QUÍMICO PORTÁTIL 
MODELO STANDARD - Fornecimento 
de locação e serviços de Banheiro 
químico portátil, em polipropileno 
ou material similar, com teto 
translúcido, tubo de suspiro de 3” 
do tipo chaminé, com caixa de 
dejeto com capacidade para 220 lts, 
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 

6 unid/diária 
 R$ 

138,00  
R$ 828,00   



 

masculino e/ou feminino, fechadura 
da porta do tipo rolete com 
identificação de livre/ocupado. O 
banheiro deverá ter as dimensões 
de 1,22m x 1,16m x 2,30m. Porta 
com sistema de mola para 
fechamento automático quando não 
está sendo usado. 

3.11 

BANHEIRO QUÍMICO PORTÁTIL 
PARA PORTADORES DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS - 
Fornecimento de locação e serviços 
de Banheiro químico, em 
polipropileno ou material similar, 
com as seguintes especificações: 
Descrição do banheiro 
/Componentes cabine Tanque de 
contenção de dejetos Piso e 
corrimão em polietileno 
rotomoldado; Laterais; Porta; 
Batente; Papeleira; Assento; Tampa 
de Assento; Teto; Cano de respiro; 
Chapéu do Teto e Painel da Porta 
em polietileno termoformado 
Especificações Técnicas Altura: 
2200mm; Largura: 1100mm; 
Comprimento: 1800mm; Altura do 
assento: 460 mm; Volume do 
Tanque: 280 Litros; Peso: 102 Kg 
Informações Gerais Banheiro 
compacto, com piso e rampa de 
acesso apropriado para cadeirantes; 
Proporciona ao cadeirante total 
segurança praticidade de acesso; 
Barras laterais compõem a 
segurança ao usuário; Conforto, 
comodidade e segurança para as 
pessoas que requerem cuidados 
especiais em banheiros portáteis; 
Nenhum ponto de retenção; Fácil 
abertura da porta; Acesso fácil e 
seguro para a cadeira de rodas. 

4 
Unid./ 
Diária 

 R$ 
180,06  

R$ 720,24   

4.1 

FOTOGRAFIA - Serviço de fotografia 
para registro fotográfico do evento, 
 entrega do material em alta 
resolução, entrega em mídia digital 

3 Unid./diária 
 R$ 

662,50  
R$ 

1.987,50 

 

4.2 

cinegrafista registro em video de 
todas as atividades, making off 
edição do material entraga editado 
em midia digital. 

1 semanal 
 R$ 

1.823,00  
R$ 

1.823,00 

 



 

4.3 

DESIGNER grafico fazer todas as 
artes para divulgação em redes 
sociais e impressos. Jornada de 
trabalho 4/11/2018 a 6/11/2019 8h 
diárias 
 

3 diárias 
 R$ 

550,00  
R$ 

1.650,00 

 

4.4 

assessor de imprensa fazer relasase, 
contato com meis de divulgação, 
postagens em redes sociais, 
clippagem, valoração de midia, 
elaboração de relatorio. Jornada de 
trabalho 31/10/2018 a  a 
30/11/2019 8h diárias 

1 mensal 
 R$ 

2.430,00  
R$ 

2.430,00 

 

4.5 

PLOTAGEM - Plotagens (Lonas 
Vinílicas) – Impressão de lona para 
ambientação e sinalização do 
espaço expositivo, bem como 
instalação e desinstalação das 
peças. 

10 m2/Diária  R$ 65,00  R$ 455,00 

 

 
TOTAL 

R$ 79.676,68 

 

 
 
 
 

ANEXOS 

[ ] EQUIPE DE TRABALHO (OBRIGATÓRIO) 

[ ] PLANO DE COMUNICAÇÃO 

[ ] PLANO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPLEMENTARES 

[ ] OUTROS. Especificar: __________________ 
 


