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DESCRIÇÃO DO PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO: CIRCUITO TEATRO NAS CIDADES 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: Outubro 2019 

INÍCIO: 17/10/2019 TÉRMINO: 15/11/2019 

DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

Realizar o projeto Circuito Teatro nas Cidades que tem por objetivo promover 08 

apresentações teatrais em diferentes localidades do Distrito Federal, no sentido de 

formar novas plateias e levar vertentes de arte e cultura a crianças, adultos e moradores 

economicamente carentes. Os espetáculos teatrais aconteceram durante dois dias em 

Planaltina e três dias nas cidades de Ceilândia e Sol Nascente.  

 

JUSTIFICATIVA:  

 
A maior parte da população infanto-juvenil do Distrito Federal nunca teve acesso à 

espetáculos teatrais, sobretudo crianças e jovens que residem na periferia. 

 

A proposta em tela tem por finalidade, o resgate à imaginação, à criatividade das 

crianças, possibilitando a elas o despertar e o livre exercício suas capacidades 

cognitivas, sensitivas, afetivas e imaginações como ferramenta para trabalhar a 

expressividade cênica. 

 

A ideia é tranformar uma estrutura móvel em um palco, onde personagens alegres, 

coloridos, terão o propósito de contar histórias, de encenar, interpretar e levar a cultura 

criativa, a arte, o entretenimento a diversos cantos do Distrito Federal. 

 

O projeto Circuito Teatro nas Cidades tem a finalidade de levar a esta população a 

oportunidade de assistir a mágia e o encanto dos espetáculos teatrais.  

 

Assim, a proposta em tela não só tenta suprir a carência de espetáculos artísticos para 



crianças e jovens nas regiões de Planaltina, Ceilândia e Sol Nascente (ambas na 

periferia do Distrito Federal), mas oferecer a possibilidade destes terem acesso a uma 

obra artística calçada no lirismo, além das inúmeras atividades que serão dispostas para 

o entretimento dessas comunidades que vão poder assistir um espetáculo lúdico e 

gratuito no mês em que se comemora o Dia das Crianças.  

 

Essa proposta conta com a viabilidade de toda infraestrutura necessária, como o 

oferecimento de brinquedos infláveis, cama elástica, pintura de rosto, distribuição 

gratuita de pipoca e algodão doce, assim como espaço para brincadeiras e uma caixa 

fotografia que registra e imprimi fotos para que as crianças e familiares possam levar de 

recordação desse momento magico e lúdico desses dias de muitas alegrias. 

 

O projeto tem um espaço de acessibilidade para que pessoas com deficiência física, 

visual, auditiva, múltipla e intelectual, possam assistir os espetáculos teatrais em uma 

área reservada.  

 

LOCAIS DE REALIZAÇÃO DO PROJETO: 

- Região Administrativa do Sol Nascente/Pôr do Sol:  

Histórico: Por volta dos anos de 1990, o Sol Nascente foi deixando de ser uma área 

rural para se tornar uma grande cidade da capital. Organizado em três trechos, a região 

passa por um processo de de urbanização constante. Assim como o Pôr do Sol, situado 

ao sul da QNP 34, em Ceilândia. Juntos os dois locais abrigam cerca de 87.746 mil 

habitantes, sendo 50,3 homens e 49,7 mulheres, com maioria entre 15 a 19 anos. Os 

dados são da pesquisa Distrital por amostra de Domicílio ( PDAD), divulgados pela 

companhia de planejamento do DF ( Codeplan) este ano. 

 

- Região Administrativa de Ceilândia:  

Ceilândia é a localidade do Distrito Federal com a maior densidade urbana. Possui 

atualmente quase 600 mil habitantes. Tem um dinamismo próprio e oferece um terço 

dos postos de trabalho aos seus moradores. A cidade é lugar de oportunidades para 

quem quer investir e empreender, sendo hoje reduto da classe C.  

Data de Criação: 26 de março de 1971 (46 anos)  



População: 489 735 habitantes 

 

- Região Administrativa de Planaltina: 

A cidade mais antiga do Distrito Federal (os primeiros registros datam do século XVIII) é 

conhecida por celebrações tradicionais como a Folia do Divino, a Via-Sacra do Morro da 

Capelinha e o Vale do Amanhecer, que influenciam o turismo religioso. 

A vocação rural está presente desde a criação da cidade, em agosto de 1859. Até hoje 

as produções de feijão, milho, soja, trigo, café, hortaliças e frutíferas, além dos rebanhos 

bovino, suíno e aves movimentam a riqueza local. 

Data de Criação: 19 de agosto de 1859 (158 anos) 

População: 200 000 habitantes 

 

 

SINOPSE DO ESPETÁCULO:  

Os Saltimbancos Músicos de Brémen 

Classificação indicativa: Livre 

Duração: 60 minutos 

Inspirada no conto dos irmãos Grimm - os Músicos de Bremen -, narra a história do 

encontro de quatro animais (um jumento, um cachorro, uma galinha e uma gata), que 

sofrem maus tratos de seus donos e resolvem fugir. Juntos fazem uma jornada até a 

cidade em busca de seus sonhos: formarem um grupo musical.  

 

Mas nem tudo acontece facilmente. No caminho encontram seus antigos donos e, para 

não voltarem às péssimas condições em que viviam, resolvem enfrentá-los. Quando a 

peça está chegando ao seu final, o grande lema aparece para o público. Os bichos só 

conseguiriam passar por esses obstáculos se unissem suas forças. E assim ocorre o 

desfecho da trama, que encena a metáfora dos animais que representam muitos 

homens que vivem em subvidas.  

 

Peça apresentada é uma adaptação da original e o texto é de Tereza Padilha. Entre 



algumas das novidades estão colocações da cultura musical brasileira na história? 

Nessa adaptação colocamos samba, xaxado e até hip hop, tudo para ficar um pouco 

mais atual.  

 

O grupo já realizou turnê pelo Brasil com esse espetáculo que passou por diversas 

cidades como Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Ceará, São Paulo, Rio de 

Janeiro, Minas Gerias, Bahia, Pará, Espírito Santo, Sergipe, Pará e internacionalmente 

foi encenado na cidade de Luanda, em Angola. 

 

Por fim, estima-se atingir com o Circuito Teatro Nas Cidades (Ceilândia, Planaltina e Sol 

Nascente) atingir aproximadamente até 2000 pessoas. 

 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES: 

 

Realização de Pré-produção: 17 a 18 de Outubro de 2019.  

 Elaboração de identidade visual do projeto e impressão de materiais gráficos de 

acordo com a aplicação de marca da Secretaria de Estado de Cultura e 

Economia Criativa do Distrito Federal; 

 Contratação de pessoal (RH e artistas); 

 Definição de logradouros e obtenção de autorizações para realização das 

atividades do Circuito Teatro Nas Cidades nas regiões de Planaltina, Ceilândia e 

Sol Nascente; 

 Contração de prestadores(as) de serviços de infraestrutura (palco, som, luz, 

gerador, fechamentos, brinquedos e etc.). 

Realização da produção/Execução: 18 a 30 de Outubro de 2019 

 Realização de 08 (oito) apresentações teatrais nas regiões de Planaltina, 

Ceilândia e Sol Nascente com entrada gratuita ao público. 

 

Região 

Administrativa 

Local Data Horário 

Sol Nascente (SHSN 
Chácara 81, 
Área Especial 
S/N – Feira do 
Sol Nascente). 

18 de Outubro 14h até 22h 



Sol Nascente (SHSN 
Chácara 81, 
Área Especial 
S/N – Feira do 
Sol Nascente). 

19 de Outubro 14h até 22h 

Sol Nascente (SHSN 
Chácara 81, 
Área Especial 
S/N – Feira do 
Sol Nascente). 

20 de Outubro 13h até 21h 

Planaltina Arapuanga 22 de Outubro 14h até 22h 

Planaltina Arapuanga 23 de Outubro 14h até 22h 

Ceilandia Praça da 

Administração 

Regional de 

Ceilandia 

25 de Outubro 14h até 22h 

Ceilandia Praça da 

Administração 

Regional de 

Ceilandia 

26 de Outubro 14h até 22h 

Ceilandia Praça da Biblia 27 de Outubro 14h até 21h 

 

Realização da pós-produção:27 á 30 de Outubro de 2019. 

 Realização de pagamento de RH e fornecedores(as); 

 Realização de relatório de cumprimento de objeto e envio à Secretaria de Cultura. 

 

 

OBJETIVO GERAL: 

 

Realizar o projeto Circuito Teatro nas Cidades que tem por objetivo promover 08 

apresentações teatrais em diferentes localidades do Distrito Federal, no sentido de 

formar novas plateias e levar vertentes de arte e cultura a crianças, adultos e moradores 

economicamente carentes. Os espetáculos teatrais aconteceram durante dois dias em 

Planaltina e três dias nas cidades de Ceilândia e Sol Nascente.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 



 Fruição de bens culturais e entretenimento em regiões periféricas no DF; 

 Promover a arte e cultura produzida no Distrito Federal à toda a comunidade das 

regiões de Ceilândia e Sol Nascente; 

  Objetivando ampliar acesso a informação, a cultura, a formar plateias através do 

entretenimento. 

 Democratizar e descentralizar o acesso a bens e produtos culturais.  

 Realizar espetáculos teatrais, como atividades pedagógicas, brincadeiras, 

diversão e entretenimento para crianças e toda a familia.  

 Descentralizar e democratizar o acesso a bens e produtos culturais; 

 Realizar atividades culturais com apuro estético e profissional em regiões do 

Distrito Federal com ausência de equipamentos fixos culturais e/ou fruição de 

bens culturais;  

 Realizar atividades abertas ao público, ou seja, sem cobrança de ingressos. 

 

PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO: 

Público Alvo: Estimativa de público nas 08 apresentações, 2.000 no total. 

Faixa Etária: Crianças, Adolescentes, Jovens e Adultos: A partir de 03 anos de idade. 

 

Descrição das Metas: 

Realização do projeto CIRCUITO TEATRO NAS CIDADES, com o objetivo de levar 
apresentações teatrais a várias regiões admistrativas: 

Etapa 1.1 – Realização de divulgação do projeto nas cidades administrativas. 

Etapa 1.2 – Realização de 08 eventos nas Cidades de Planaltina, Ceilandia e Sol 
Nascente. 

Etapa 1.3 – Desenvolvimento das atividades de gestão administrativa do projeto. 

 

MEIOS DE COMPROVAÇÃO: 

 

                
META 

INDICADORES DE 
MONITORAMENTO 

MEIOS DE 
VERIFICAÇÃO 

 Atingir um público 
de 2.000 pessoas, 
nos 08 eventos nas 
cidades.  

 Número de 
pessoas que vão 
participar dos 
eventos nas 08 
Apresentações.  

 Relatório 
com Fotos 
do público 
presente. 

 
 
 



 Realização das 
apresentações 
finais.  

 Apresentações 
realizadas nas 
cidades. 

 Ofícios das 
Administraç
ões 
Regionais. 

 Contratação dos 
serviços de gestão, 
execução e 
prestação de 
contas do projeto, 
incluindo: 
acompanhamento 
técnico de todo o 
processo de 
execução do 
projeto; 
estruturação da 
gestão e execução 
dos contratos, conf. 
exigências de 
parceiros/apoiador, 
visando o 
atendimento às 
normas e 
contrapartidas; 
elaboração da 
prestação de 
contas de acordo 
com normas legais 
e contratuais; 
acompanhamento e 
fiscalização da 
execução. 

 

 Elaboração de 
relatório final de 
avaliação e 
prestação de 
contas com a 
demostração de 
documentos 
contábeis.  

 

 Relatório 
com 
prestação 
de contas 
com 
comprovaçã
o de 
despesas, 
contratos, 
notas fiscais 
e 
comprovant
es de 
pagamentos 
aos 
prestadaore
s de 
serviços.  
 

 

 

 

 

CONTRAPARTIDA: 

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

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

Visitar os locais onde os eventos aconteceram em 17/10/2019 17/10//2019 



Planaltina, Sol Nascente e Ceilandia. 

Produção e confecção do material de divulgação ( 

Folder e Cartazes).  
17/10/2019 18/10//2019 

Contratação de Recursos Humanos ( Coordenação e 

Produção) 
17/10/2019 17/10//2019 

Contratação dos prestadores de serviços 17/10/2019 17/10//2019 

Realização das 08 apresentações teatrais nas cidades 

do Sol Nascente, Planaltina e Ceilandia. 
18/10/2019 27/10/2019 

Elaboração de prestação de contas 18/10/2019 30/10/2019 

Emissão de relatórios 18/10/2019 30/10/2019 

 
 

CRONOGRAMA EXECUTIVO 

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

1 – PRÉ - PRODUÇÃO 17/10/2019 18/10/2019 

2 – PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO 18/10/2019 30/10/2019 

3 – REALIZAÇÃO DOS EVENTOS NAS CIDADES DE 

PLANALTINA, SOL NASCENTE E CEILANDIA. 
18/10/2019 27/10/2019 

4 – PÓS PRODUÇÃO – EMISSÃO DE RELATÓRIOS 

FINAIS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.  
27/10/2019 30/10/2019 

 
 

MARCOS EXECUTORES  

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

Elaboração de identidade visual do projeto e impressão 

de materiais gráficos de acordo com a aplicação de 

marca da Secretaria de Estado de Cultura e Economia 

Criativa do Distrito Federal 

17/10/2019 17/10/2019 

Contratação de pessoal (RH e artistas) 17/10/2019 18/10/2019 

Contração de prestadores(as) de serviços de infra 

estrutura (palco, som, luz, gerador, fechamentos, 
17/10/2019 18/10/2019 



brinquedos e etc.). 

Realização do Circuito Teatro nas Cidades, Planaltina 22/10/2019 23/10/2019 

Realização do Circuito Teatro nas Cidades, em Sol 

Nascente 
18/10/2019 20/10/2019 

Realização do Circuito Teatro nas Cidades, Ceilandia – 

Praça da Administração 
25/10/2019 26/10/2019 

Realização do Circuito Teatro nas Cidades, Ceilandia – 

Praça da Biblia 
20/10/2019 20/10/2019 

Realização de pagamento de RH e fornecedores(as). 17/10/2019 30/10/2019 

Realização de relatório de cumprimento de objeto e 

envio à Secretaria de Cultura. 
17/10/2019 30/11/2019 

   

   

   

 
 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

  Concedente 

META ETAPA                                           DESCRIÇÃO  

1, 2, e 3   R$ 0,00 

                                            Valor total R$ 0,00 

                                              Valor total R$ 0,00 
 

 

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$ 399.179,48   
 

 
 
 
 
 



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Item Descrição 
Quantida

de 
Unidade de 

medida 
Valor unitário Valor total  

1.1 

DIRETOR ARTÍSTICO 
E MUSICAL DO 
ESPETÁCULO - 
Diretor artístico 

responsável pela 
criação, concepção e 
desenvolvimento do 

projeto artístico, 
musical e técnico do 

espetáculo. 

8 Diárias R$900,00 R$ 7.200,00  

1.2 

COORDENAÇÃO 
GERAL - Profissional 

responsável pela 
produção geral do 
evento, incluindo, 

produção, 
acompanhamento da 

equipe de campo, 
supervisão de toda a 

montagem, 
operacionalização dos 
projetos estruturais, é 
um quadro externo ao 

Instituto contratado 
com o objetivo de 

agregar experiência de 
produção de eventos 

ao projeto. 

8 Diárias R$500,00 R$ 4.000,00  

1.3 

Contratação da Cia de 
Teatro (Profissionais 

Envolvidos: 01 Contra 
– Regra, 08 Atores. 

Materiais Envolvidos: 
Figurinos, Adereços 
diversos. Duração 

Espetáculo: 60 
minutos. 

8 Diárias R$21.000,00 R$ 168.000,00  

1.4 

Contratação de 
seguranças 

uniformizados (02), 
diurnos e noturnos 
para o período do 

evento, considerando 
08 dias. Total 16 

diárias. 

16 Diárias R$190,00 R$ 3.040,00  

1.5 

Contratação de um  
FOTOGRAFO - 

contratação de 
profissional para 

registro fotográfico 
durante os 08 eventos, 

cobertura completa. 
 

8 Serviço R$ 440,00 R$ 3.520,,00  



1.6 

"Locação de Extintores 
pó químico e CO2 
Equipamentos de 
segurança para 

extinguir ou controlar 
princípios de incêndios 

em casos de 
emergência para 

serem distribuídos por 
todo o site do evento, 
incluindo tenda. Serão 

contratados 05 
unidades por evento." 
Total 5 unidades x 8 
eventos. Total: 40 

Unidades 

40 Unidades R$50,02 R$ 2.000,80  

1.7 

Produção e Filmagem: 
Serviço de filmagem 

digital, em alta 
definição (HD) 
prestado por 

profissional cinegrafista 
com pelo menos duas 
câmeras digitais com 
iluminação auxiliar. A 
filmagem deverá ser 

entregue com edição. 
Produzir 20 vídeos com 
histórias de superação 
de moradores de rua, 
com duração de dois 
minutos. ( captação, 

edição e entrega) 

8 Diárias R$1.400,00 R$ 11.200,00  

1.8 

Locação de Brinquedos 
- Cama Elástica - 

Grande 4,3 metros ( 
Duração 06 horas de 

serviço. 

8 Diárias R$270,00 R$ 2.160,00  

1.9 

Locação de Barraca de 
Pipoca - Incluiu até 300 
saquinhos com pipoca 
de sal por 6 horas de 

serviço. 

8 Diárias R$300,00 R$ 2.400,00  

1.10 

Locação de Barraca de 
Algodão Doce - Incluiu 
até 300 unidades de 

algodão doce no palito 
por 6 horas de serviço. 

8 Diárias R$300,00 R$ 2.400,00  

1.11 

Locação de Brinquedo 
- Piscina de Bolinha 2m 

com 2.000 bolinhas. 
Duração 06 horas de 

serviço 
 

8 Diárias R$270,00 R$ 2.160,00  

1.12 
Locação de 

Equipamentos 
fotográficos Interativos: 

8 Diárias R$1.800,00 R$ 14.400,00  



Especificação: Espelho 
Mágico com 01 

Computador i7 com 
placa de vídeo e saída 

de vídeo HDMI, 1 
Monitor touchscreen ,1 

Cabo HDMI, 1 Cabo 
USB monitor, 1 

Webcam FullHD, 1 
Impressora de fotos, 01 
Câmara Cânon T6 e Kit 

para 200 fotos. 

1.13 

Locação de Brinquedo 
Inflável - Futebol de 
Sabão 10,00 x 5,00 ( 
Duração 06 horas de 

serviços). 

8 Diárias R$450,00 R$ 3.600,00  

1.14 

Prestação de Serviço 
para Pintura Facial - 02 

profissionais por 6 
horas para execução 

dos serviços de pintura 
para até 200 crianças. 

8 Diárias R$300,00 R$ 2.400,00  

1.15 

Locação de Banheiro 
Químico Adaptado 
para Cadeirantes - 

para melhor 
acomodação do 

publico cadeirante - 
Sendo 01 por evento -  

total 08 diárias 

8 Diárias R$140,00 R$ 1.120,00  

1.16 

Locação de 06 
BANHEIROS 

QUIMICOS portáteis 
(03 masculino e 03 
feminino) - modelo 

standard - com limpeza 
e higienização, 8 

eventos, sendo 6 por 
evento, total 48 

unidades 

48 Diárias R$100,00 R$ 4.800,00  

1.17 

Tenda 10 x 10 - 
medindo 10,00 x 10,00 
(COM CALHA) 4 águas 
com armação em ferro 
quadrado galvanizado 
dotadas com calhas 
metálicas e revestida 

em lona de PVC 
Branca anti-chama, 

com altura de 4 metros 
de seus pés de 
sustentação, 

estaqueadas com 
cabos de aço e estacas 

arredondadas de no 
mínimo 40 cm de 

profundidade 

8 Diárias R$700,00 R$ 5.600,00  



1.18 

Locação de estruturas 
de ALAMBRADOS 

(gradil) para contorno 
de parte da área do 

evento. 10 metros por 
evento. Total 80 m² 

80 M² R$ 9,75 R$ 780,00  

1.19 

Contratação de 
serviços de limpeza 

(02)  para o período do 
evento (dias 04 a 
11/10), incluindo 

material de limpeza 
(lixeiras de apoio, 

sacos de lixo, materiais 
e equipamentos afins) 

16 Diárias R$136,60 R$ 2.185,60  

1.20 Ecad 1 Unidade R$ 1.942,08 R$ 1.942,08  

1.21 

Contratação de 03 
brigadistas para o 

período do evento (04 
a 11/10/2019) - 

primeiros socorros 

24 Diárias R$201,42 R$ 4.834,08  

2.1 

FORNECIMENTO DE 
ÁGUA MINERAL – 

garrafa de 500ml com 
gás e natural. 

 

500 Unidades R$ 2,50 R$ 1.250,00  

3.1 

LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTO PARA 
AS APRESENTAÇÕES 
DO ESPETÁCULO DE 
TEATRO - SISTEMA 

DE UNIDADE MÓVEL 
COM SOM, LUZ, 
PAINEL DE LED, 

GERADOR, PALCO, 
SALAS 

CLIMATIZADAS E 
DEMAIS 

EQUIPAMENTOS.  
Conforme 

especificação técnica 
no projeto 

8 Diárias R$ 17.000,00 R$ 136.000,00  

3.2 

VAN EXECUTIVA - 
Fornecimento de 

Serviços de transporte 
em VAN EXECUTIVA 

com capacidade 
mínima para 12 (doze) 
passageiros sentados, 

em bom estado de 
conservação e limpeza, 
equipado com todos os 

equipamentos de 
segurança, idade 

máxima do veículo de 
02 (dois) anos a partir 
da data de fabricação 

8 Diárias R$ 700,00 R$ 5.600,00  



até a data de início da 
prestação dos serviços, 
com ar condicionado, 

vidros fumê, com 
poltronas 

estofadas, com 
motorista habilitado 

para a categoria, 
uniformizado de “Terno 

e Gravata”, e 
devidamente 

identificado com crachá 
da empresa, com 

celular, com 
combustível diesel, 
com seguro total e 

quilometragem livre, 
diária mínima de 10h. 

 

4.1 

Camisetas para equipe 
de produção pretas - 

Confecção de 
camisetas conforme 
grade da equipe em 
malha fio 30.1 com  
Silkscreen em 4/4 

cores. 

100 unidades R$ 25,70 R$ 2.570,00  

4.2 

Cartazes confecção 
60x40- Contratação de 
empresa de impressão 

de Cartazes para 
divulgar o projeto nas 

cidades. 

355 Unidades R$ 5,40 R$ 1.917,00  

4.3 

FOLDERS em couchê 
até 170g, policromia 

60X20 
 

1000 Unidades R$ 2,10 R$ 2.100,00  

TOTAL 
R$ 

399.179,48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXOS 

[ X ] EQUIPE DE TRABALHO (OBRIGATÓRIO) 

[ X ] PLANO DE COMUNICAÇÃO 

[ ] PLANO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPLEMENTARES 

[ X ] OUTROS. Especificar: __________________ 

 
 

 
 

 


