
 

 

PLANO DE TRABALHO DE TERMO DE FOMENTO  
 

DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC  

Razão Social: INSTITUTO SER CRIANÇA 

Endereço Completo: Q QR 406 CONJ 15 CASA 23 

CNPJ: 07.686.180/0001-56 

Município: 
SAMAMBAIA NORTE  

UF: DF CEP: 72.601.400 

Site, Blog, Outros: 

Nome do Representante Legal: Rogério Barbosa de Almeida 

Cargo: PRESIDENTE 

RG: 1.017.694  
Órgão Expedidor: 
SSP/DF 

CPF: 505.603.601-34 

Telefone Fixo: 61 981583970 Telefone Celular: 61 981583970 

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

 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA  

 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Rogério Barbosa de Almeida 

Função na parceria: Coordenador Geral 

RG: 1.017.694 
Órgão Expedidor: 
SSP/DF 

CPF: 505.603.601-34 

Telefone Fixo: 61 981583970 Telefone Celular: 61 981583970 

E-Mail do Responsável: rogerionegocios@gmail.com 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO: “PARANOÁ SOCIOCULTURAL“ 

PERÍODO DE EXECUÇÃO:  

INÍCIO: 23.11.2019 TÉRMINO: 23.12.2019 

DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

Realização do projeto “PARANOÁ SOCIOCULTURAL“, no dia 23/11/2019, voltado para 
a Região Administrativa do Paranoá, tendo como objetivo à integração social da 
comunidade por meio da arte e da cultura, com apresentações de artistas locais e apoio 
da Administração Regional local com a prestação de serviços sociais para a 
comunidade. 

 

 



 

 

 

JUSTIFICATIVA:  

A presente proposta tem como objetivo a realização do projeto “PARANOÁ 
SOCIOCULTURAL“, que se justifica pela participação da comunidade da Região 
Administrativa do Paranoá, tendo como objetivo à integração social da comunidade com 
a arte e a cultura, aliando-se ao poder público a fim de que seja desenvolvida ações 
voltadas para circulação da produção cultural, contribuindo inclusive, com a Segurança 
Pública e Órgãos de Ação Social e Saúde. 

 

Importância Social e Cultural: 

O Paranoá, uma das primeiras invasões coletivas que virou cidade. Vem registrando 
números altíssimos de violência durante os últimos anos, um dos fatores que sem 
dúvida nenhuma, causam esse crescimento é a carência de atividades culturais e 
sociais de forma gratuita para toda população, por ser uma região afastada da capital, e 
com relativo baixo poder aquisitivo, média de menos mil reais por família, a dificuldade 
de deslocamento e acesso aos espaços destinados a realização de atividades culturais 
e sociais se torna ainda mais difícil. 

 

Valorização da Cultura do DF: 

Por esta razão, o INSTITUTO SER CRIANÇA em parceria com a Secretaria de Estado 
de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, por meio da Lei Nº 33.019 /2014 e 
Decreto Distrital nº 37.843/2016, busca a realização de atividades artísticas e culturais, 
com a apresentação de artistas locais, valorizando dessa forma a prata da casa, 
gerando emprego e renda para o Distrito Federal, Região Administrativa do Paranoá, 
bem como, a promoção da integração social, com a arte e a cultura. 

Serão apresentações de estilos variados, (conforme “Detalhamento das Ações), para 
atendimento a população de forma ampla e de excelente qualidade técnica e artística, 
abrangendo todas as faixas etárias e classes sociais. 

 

Das Estruturas: 

Será montada uma arena de eventos, com a estrutura necessária para a realização de 
atividades artísticas e culturais, será disponibilizado aos artistas e população, 
equipamentos profissionais, incluindo palco, sonorização e iluminação, gerador entres 
outros, conforme planilhamento físico/financeiro do projeto, garantindo assim, segurança 
e conforto para os profissionais envolvidos e principalmente para o público em geral. 

 

Apoios Institucionais: 

A Administração Regional do Paranoá em comum acordo com a TV Record, estarão 
presentes na realização do projeto, onde disponibilizarão para a população uma grade 
de serviços sociais destinados a comunidade e transmissão pela TV aberta, não 
gerando custos adicionais ao projeto. 

 

Acessibilidade: 

Serão disponibilizados banheiros químicos adaptados para portadores de necessidades 
especiais. 



 

 

 

Conclusão: 

Mediante o exposto, com a realização do projeto estaremos cumprindo parte dos 
objetivos fundamentais da OSC, bem como, temos a certeza de que estaremos 
contribuindo com a sociedade e principalmente com a difusão da cultura local,  levando 
para a população do DF, arte, cultura, lazer e entretenimento, de forma democrática, 
gratuita e valorizando ainda mais o artista local com apresentações de altíssimo nível 
técnico, artístico e cultural, e também de cunho social, evidenciando desta forma uma 
das principais atribuições da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do 
Distrito Federal, que é: Promover, apoiar e patrocinar eventos de cunho artístico e 
cultural da cidade e Região Integrada de Desenvolvimento e Entorno, conforme Decreto 
Nº. 20.264/99, Anexo 1, Artigo 2º, Inciso IX. 

 

 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES: 

 

 

Dia: 23.11.2019 – Apresentações ARTISTICAS (Grupos/Bandas e Artistas locais):  

 

BANDA HORARIO (início e Termino) 

SENSAÇÃO 20H AS 21H 

SWING CAPITAL 21H AS 22H 

DIEGO E NANDA 22H AS 23H 

NOSSA TURMA 23H AS 24H 

DF MANIA 24H AS 1H 

PILEKI SWINGÃO 1H AS 2H 
 

OBJETIVOS E METAS:  

 

 Fortalecer a cadeia produtiva da cidade; 

 Valorização do Artista local; 

 Incentivo a formação de novos talentos; 

 Estímulo ao desenvolvimento cultural e Social da comunidade envolvida; 

 Criação de espaços de expressão da arte e da cultura. 

 Mobilização das comunidades, despertando nos jovens, o interesse pela arte e 
pela 

 Cultura; 

 Proporcionar espaços de intercâmbio sociocultural. 

 Geração de emprego e renda (para os profissionais envolvidos na promoção dos 

 Espetáculos); 

 Incentivo ao desenvolvimento do comércio local; 

 Possibilitar abertura de intercambio e a promoção dos artistas em trabalhos 
remunerados. 

 



 

 

PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO: 

 Aproximadamente 2.000 pessoas (Público Rotativo). 

 Para toda a população da Região Administrativa e adjacências, das diversas 
faixas etárias, sem limites de idade e classes sociais.  

 

CONTRAPARTIDA: 

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

 

CRONOGRAMA EXECUTIVO 

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

MONTAGEM DA ESTRUTURA  23.11.2019 23.11.2019 

 
 

MARCOS EXECUTORES  

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

Atividades Artísticas e Culturais. 23.11.2019 23.11.2019 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

 
R$ 59.677,50 (cinquenta e nove mil setecentos e setenta reais e cinquenta 
centavos)  -  EM PARCELA ÚNICA PAGA EM NOVEMBRO/2019 

 

CRONOGRAMA FISÍCO FINANCEIRO 

Item Descrição Unidade 
de 

Media 

Qtde Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

Meta 1 - Contratações de Recursos Humanos e Serviços de Produção 

1.1 Coordenador Geral - Responsável 
geral pelas ações do projeto, gerindo 
toda a equipe de projeto e atuando em 
todas as áreas na pré produção, 
produção e no período de pós-
produção. (atuará em todo o período 
do projeto) 

Semana 3  R$  
1.680,00  

R$ 
5.040,00 

1.2 Coordenador Administrativo - 
Responsável por gerir os serviços e 
fornecedores bem como verificar e 
acompanhar a execução dos serviços 
e auxiliar o coordenador geral em sua 
atuação (atuará em todo o período do 
projeto). 

Semana 3  R$  
1.580,00  

R$ 
4.740,00 

SUB-TOTAL >>>>> R$ 



 

 

9.780,00 

Meta 2 - Contratações Artísticas 

2.1 Apresentação de Artistas/Bandas 
Locais - Para realizar as 
apresentações de artistas revelação, 
sendo artistas ou bandas locais. 
Descrição dos artistas e cronograma 
no Plano de Trabalho. 

Cachê 6  R$  
2.000,00  

R$ 
12.000,00 

SUB-TOTAL >>>>> R$ 
12.000,00 

Meta 3 - Contratações de Equipamentos e Serviços Diversos 

3.1 Alambrado - Fornecimento estrutura 
disciplinadora de público, com grade 
em módulos de 2,00 x 1,00, do tipo 
metálica tubular com acabamento em 
pintura metalizada na cor alumínio ou 
zincada, fixados ao solo por pés 
tubulares com altura de 1,20m de 
altura, fixadas as demais peças com 
abraçadeiras estruturais de encaixe. 

Metro 
Linear / 
Diária 

150  R$         
6,00  

R$ 900,00 

3.2 Banheiros Químicos Standard - Para 
comodidade sanitária do público. Em 
estrutura em formato de cabine de 
polipropileno ou material similar, com 
tanque de contenção de dejetos, porta, 
papeleira, assento com tampa, cano de 
respiro, masculinos e femininos. 

Unidade 
/ Diária 

12  R$       
85,00  

R$ 
1.020,00 

3.3 Banheiros Químicos PNE - Para 
comodidade sanitária do público 
portador de necessidades especiais, 
sendo uma unidade masculina e outra 
feminina. Em estrutura em formato de 
cabine de polipropileno ou material 
similar, com tanque de contenção de 
dejetos, corrimão, porta, papeleira, 
assento com tampa, cano de respiro, 
piso e rampa de acesso apropriado 
para cadeirantes sem nenhum ponto 
de retenção. 

Unidade 
/ Diária 

4  R$     
197,50  

R$ 790,00 

3.4 Tendas do Tipo Calhada 06x06m - 
Estrutura piramidal com 04 (quatro) 
águas/pés, armada com barras 
montáveis de ferro quadrado 
galvanizado, cobertura em lona de 
PVC de cor branca anti-chama, 
estaqueadas com cabos de aço e 
estacas arredondadas, com calha de 
captação de águas pluviais. 

Unidade 
/ Diária 

10  R$     
300,00  

R$ 
3.000,00 



 

 

3.5 Tendas do Tipo Calhada 10x10m - 
Estrutura piramidal com 04 (quatro) 
águas/pés, armada com barras 
montáveis de ferro quadrado 
galvanizado, cobertura em lona de 
PVC de cor branca anti-chama, 
estaqueadas com cabos de aço e 
estacas arredondadas, com calha de 
captação de águas pluviais. 

Unidade 
/ Diária 

2  R$     
587,50  

R$ 
1.175,00 

3.6 Grupo Gerador de 250 KVA - 
Locação de estrutura de geração de 
energia em container tratado 
acusticamente, com regulador 
automático de tensão frequência, 
painel elétrico com voltímetro, 
amperímetro e comandos, disjuntor 
geral tripolar, tensões de 220 volts, 380 
volts ou 440 volts, com potência 
máxima de regime de trabalho de 
250kvas, com combustível, operador, 
cabos elétricos, extintor de incêndio 
ABC, caixa intermediária de 
distribuição elétrica com 03 fazes 01 
neutro e 01 terra.  (02 
unidades/diárias) 

Unidade 
/ Diária 

2  R$  
2.600,00  

R$ 
5.200,00 

3.7 Sistema de Sonorização - Locação 
de sistema de sonorização 12 line; 06 
caixas sub; 01 rack amplificador; 01 
mesa m32 canais; 01 multicabo 
analógico 48 vias + split; 01 sistema 
AC mainpower. Back line; 04 retornos 
de vai ativos; 01 sistema fone (fones 
não inclusos); 01 bateria acústica; 01 
sistema baixo (4x10+15); 01 
amplificador guitarra valvulado AC30; 
01 kit microfone bateria; 01 kit 
microfone perdição; 08 microfones 
sm58; 04 microfones sem fio 
sennheiser com antenas; 12 direct box 
passivos. 

Unidade 
/ Diária 

1  R$  
6.212,50  

R$ 
6.212,50 

3.8 Sistema de Iluminação - Locação de 
sistema de iluminação com 12 
refletores fresneis 1000w (Iluminacao 
frente); 08 refletores Led contra; 08 
moving beam 200 5r; 01 mesa 
Iluminacao; 01 rack dimmer 12ch; 
Máquina fumaça. 

Unidade 
/ Diária 

1  R$  
3.500,00  

R$ 
3.500,00 



 

 

3.9 Palco Sem Cobertura 08mx06m - 
Locação com montagem, operação, 
manutenção e desmontagem de 
estrutura para realização das 
atividades de apresentação artísticas, 
grid para iluminação e LED. Em 
estrutura de duralumínio tipo Box Truss 
760x660 - Q50 - soldado com liga 6351 
– T6, sustentado em torres de EQ50 
de duralumínio soldado com liga 6351 
– T6 com medidas de 08,00m  de 
largura, 06,00m de profundidade e de 
até 1,20m de altura. Acabamento do 
palco com saia de madeira revestida 
em TNT preto e pintura do piso em 
tinta PVA preta. 

Unidade 
/ Diária 

1  R$  
2.200,00  

R$ 
2.200,00 

3.10 Tenda Galpão 26mx30m - 
Implantação, manutenção e 
desmontagem de uma cobertura tipo 
Túnel de 30 m de comprimento por 26 
m de largura por 5m de altura, 
montado em estrutura Box truss Q-30 
em alumínio, composto em módulos, 
inter-travados por cinco vigas de 
ligação, formando uma cobertura tipo 
Galpão. Estrutura estaiada e fixada a 
pinos fincados ao chão com 60cm 
estanhados com cabos de aço 5/8. 
Cobertura em lona branca anti-chama 
e anti-fungo e com reforço em cintas 
nylon catracas. 

Unidade 
/ Diária 

1  
R$12.900,00  

R$ 
12.900,00 

SUB-TOTAL >>>>> R$ 
36.897,50 

Meta 4 - Contratações de Comunicação 

4.1 Impressão de Banner - Para a 
divulgação de informações do projeto a 
serem afixados no local de realização 
das atividades tanto nos pórticos 
quanto em outras estruturas. 

M² 20  R$       
50,00  

R$ 
1.000,00 

SUB-TOTAL >>>>> R$ 
1.000,00 

TOTAL >>>>> R$ 
59.677,50 

 
 

 

ANEXOS 

[ x ] EQUIPE DE TRABALHO (OBRIGATÓRIO) 

[ x ] PLANO DE COMUNICAÇÃO 



 

 

[    ] PLANO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPLEMENTARES 

[    ] OUTROS. Especificar: __________________ 

 
Recanto das Emas-DF, 22 de novembro de 2019. 

    
 
 
 
 
 
 
 

ROGÉRIO BARBOSA DE ALMEIDA 
INSTITUTO SER CRIANÇA 

PRESIDENTE 


