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DESCRIÇÃO DO PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO: FESTNOÁ 

PERÍODO DE EXECUÇÃO:  

INÍCIO: 05 de 
Dezembro 2019 

TÉRMINO: 07 de Janeiro 2020 

DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

Contratação de 2 (Dois) Djs (DJ Carlinhos e DJ Rilmix) e 12(deze) Bandas (Diego e Nanda-Os 
Cobrinhas do forro, DF Mania, Sensação, Joaquim Mineiro, Rosalvo Brasileiro, Sool favela, 
Wendel Borges, Poesia Letal, Swing Capital, Pilek Swingão, Nossa Turma, Juninho Show), para 
a realização do projeto FESTNOÁ – Em comemoração ao Aniversário do Paranoá na praça 
Central do Paranoá, contando com uma série de eventos com atividades artísticas, culturais nos 
dias 06 e 07 de dezembro de 2019. 

 

 

 

 



 

JUSTIFICATIVA:  

 
A cidade do Paranoá completou 62 anos no último dia 25 de outubro. A região nasceu com a 

chegada dos primeiros pioneiros, para a obra da Barragem do Lago Paranoá. Em 1957, foi 

inaugurada a Vila Paranoá, que abrigou os operários. Após a inauguração da nova capital, em 

1960, esses pioneiros permaneceram na cidade para a conclusão das obras da usina. A região 

administrativa do Paranoá foi criada em 1989, abrigando trabalhadores da região. Atualmente, 

Paranoá é uma das mais importantes cidades de Brasília. 

Uma das principais convicções do evento 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. 

A realização do FESTNOÁ busca a valorização e fortalecimento da cultura local 

transformando esta iniciativa numa ferramenta essencial à construção da identidade da 

cidade do Paranoá, e um meio eficaz na promoção da cidadania, ao tempo que promoverá o 

fortalecimento a diversidade cultura tradicional, assim como as demais culturas que se 

encontram nessa cidade, ao tempo em que oferece oportunidade e maior visibilidade às 

comunidades envolvidas, estimulando a economia criativa local. 

 Com a realização do FEST NOÁ, o Grêmio Recreativo Arraia Formiga da Roça estará 
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, com a 
execução do Projeto em parceria com essa conceituada Pasta de Cultura, 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, 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. 
 
GRÊMIO RECREATIVO ARRAIA FORMIGA DA ROÇA: é uma entidade filantrópica sem fins 
lucrativos, e tem por finalidade desenvolver ações para defesa, elevação e manutenção da 
qualidade de vida do ser humano e do meio ambiente, através das atividades culturais, 
folclóricas, esportivas, pedagógicas, comunicativas, educacionais, profissional, ambientais, de 
assistência social, socioeducativas, e de lazer, junto a crianças, jovens, adolescentes, adultos e 
a terceira idade e outras mais que surgirem podendo realizar trabalhos em conjunto com outros 
grupos.  
A entidade tem um histórico de participação e realização de festivais e eventos culturais 
há pelo menos 23 anos, o que a credencia a está firmando parceria com a Secretaria de 
Estado de cultura e Economia Criativa do distrito Federal. 
 
Estimamos que o projeto atenderá, por meio de suas atividades, a aproximadamente 5 a 
10 mil pessoas, público rotativo, de forma direta e indireta, entre instituições culturais, 
coletivos e grupos culturais, produtores e o público geral, compreendido por crianças, 
jovens e adultos. 
 



A realização do projeto está em consonância com o Plano Nacional de Cultura (Lei n° 12.343, 
de 2 de dezembro de 2010), atendendo aos seguintes critérios: 

I. Reconhecer e valorizar a diversidade cultural, étnica e regional. 
II. Valorizar e difundir as criações artísticas e os bens culturais. 
III. Universalizar o acesso à arte e à cultura. 
IV. Reconhecer os saberes, conhecimentos e expressões tradicionais e os direitos de 
seus detentores. 
V. Ampliar a comunicação e possibilitar a troca entre os diversos agentes culturais, 
criando espaços, dispositivos e condições para iniciativas compartilhadas, o intercâmbio 
e a cooperação, aprofundando o processo de integração nacional, absorvendo os 
recursos tecnológicos, garantindo as conexões locais com os fluxos culturais 
contemporâneos e centros culturais internacionais, estabelecendo parâmetros para a 
globalização da cultura. 

 
* ETAPAS 
Etapa 1.1 – Desenvolvimento de atividades e ações de coordenação e produção do projeto. 
Etapa 1.2 - Realização de curadoria ártica  
Etapa 1.3 - Realização das apresentações artísticas e demais ações no evento. 
_________________________________________________________________________ 
DETALHAMENTO DAS AÇÕES 

 

(Em anexo) 

 
OBJETIVOS E METAS: 
 
Realização do FESTNOÁ em comemoração do aniversário do Paranoá, na praça Central do 
Paranoá, contando com 14 (Quatorze) apresentações artísticas e comidas típicas / regionais. 

 
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 

PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO: COMUNIDADE DA CIDADE DO PARANOÁ 

 

 

CONTRAPARTIDA: 

[ x] NAO SE APLICA (PARCERIA INFERIOR A R$ 80.000,00) 

 

 

 

 

 



 

 

CRONOGRAMA EXECUTIVO 

 

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

Divulgação do projeto. 05/12 08/12 

Vistoria e Checagem dos grupos e 
bandas selecionados. 05/12 07/12 

Execução do Projeto – Produção. 06/12 07/12 

Acompanhamento e registro 
fotográfico. 06/12 08/12 

  
 

 

MARCOS EXECUTORES  

AÇÃO: Execução do Projeto: INÍCIO TÉRMINO 
Praça Central, s/n - Paranoá, Brasília - 
DF, 06/12 07/12 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Parcela Única:  

Desembolso em uma única parcela de R$ 78.257,84 (Setenta e oito mil, duzentos e cinquenta e 
sete reais e oitenta e quatro centavos) no mês 12/2019, via emenda parlamentar do deputado 
Eduardo Pedrosa. 
 

 

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 

 

Ite
m 

Descrição 
Unidade 
de Media 

Qtde Valor Unitário Valor Total 

Meta 1 - Pré-produção / Produção [as metas neste modelo são exemplificativas] 

1.1 

Coordenador Geral: 
Responsável por coordenar o 
projeto em sua totalidade (do 
dia da assinatura do fomento 
até o dia da prEstação de 
contas, que se dará no prazo 
de 14 dias). 01 PROFISSIONAL  

semana 3 R$      1.250,00 R$ 3.750,00 

1.2 

Assistente de produção 
administrativo - Reponsável 
por todos os trâmites 
administrativos, 
agendamentos dos artistas, 
organização de credenciais, 
elaboração de declaração e 
anuência quando houver 
necessidade. 

semana 4 R$         750,00 R$ 3.000,00 



1.3 

diretor de palco - coordenar as 
apresentaçoes e cronograma 
do evento em sua totalida , 
locuções e apresentações. 

diria 2 R$         525,50 R$ 1.051,00 

1.4 

Assistente de Produção: 
Responsável pela organização 
do cronograma de 
apresentações. 
02PROFISSIONAL por dia de 
Evento 

diaria 4 R$         252,50 R$ 1.010,00 

 
R$ 8.811,00 

Meta 2 - Custeio e Insumos [as metas neste modelo são exemplificativas] 

2.1 
ECAD - DIREITOS AUTORAIS 
DAS OBRAS A SEREM 
APRESENTADAS. 

serviço 1 R$      1.852,25 R$ 1.852,25 

 
R$ 1.852,25 

Meta 3 - Locação de Equipamentos / Veículos / Imóveis [as metas neste modelo são 
exemplificativas] 

3.1 

Sonorização: Médio porte para 
atender às apresentações 
artísticas. 01 Sistema - PARA 
CADA DIA DE EVENTO. 

serviço 2 R$      3.030,00 R$ 6.060,00 

3.2 

Iluminação: Pequeno porte 
para o elevado de 
apresentação das bandas. 01 
Sistema Para cada dia de 
evento. 

diária 2 R$      1.766,50 R$ 3.533,00 

3.3 

Serviço de Aterramento: Para 
às diversas estruturas do 
evento. Para segurança de 
todos os participantes do 
evento, item exigido pela 
defesa civíl. 01 serviço por 
etapa do evento. 

serviço 1 R$         358,33 R$ 358,33 

3.4 

Palco de 12mt x 8mt com gride 
e fly Palco medindo 11,20 x 
8,80 com altura do piso 
regulável de 0,50cm até 2,00 
metros de altura, 
confeccionado em estrutura 
tubular industrial do tipo aço 
carbono (liga 6013), com gride 
necessário para suportar 
equipamentos de iluminação. 
revestido em compensado 
multi laminado, fenólico, de 
20mm de espessura, fixado ao 
palco por parafuso e porca, 
sem ressalto. Acabamento do 
palco em saia de TNT preto e 
pintura do piso em tinta 
PVA/similar preta. Toda 
estrutura de palco recebe 

diaria 2 R$      1.900,00 R$ 3.800,00 



guarda corpo de proteção nas 
laterais e no fundo em grade 
metálica com altura de 1,10 e 
espaçamento entre tubos de 
0,11cm conforme exigências 
técnicas do CBM-DF e Defesa 
Civil, o palco deverá ter escada 
de acesso em material 
antiderrapante com largura 
mínima de 1,20m 

3.5 

Fechamento Cego: Placas 
2x2m  - limitador de toda area 
do evento. 178M por dia de 
evento. 

metro 
linear 

350 R$             5,00 R$ 1.750,00 

3.6 

Alambrado: grades 2x1m - 
limitador da area de 
apresentações. 30m por dia de 
evento. 

metro 
linear 

60 R$                   2,24 R$ 134,10 

3.7 
Banheiros Quimicos PNE: 
Ambos os generos. 02 und. 
Por dia de evento. 

diária 4 R$         100,00 R$ 400,00 

3.8 

Banheiros Quimicos Standard: 
Ambos os generos  - Publico 
em geral. 8 und. Por dia de 
evento. 

diária 16 R$           78,00 R$ 1.248,00 

3.9 
Gerador 180 KVA : Fonte de 
eletricidade da arena. 01 unds. 
Por dia de evento 

diária 2 R$      1.226,28 R$ 2.452,56 

3.1
0 

Brigadista: para atendimento 
as pessoas em toda area do 
evento. 04 por dia de evento. 

diaria 8 R$         130,00 R$ 1.040,00 

3.1
1 

Seguranças: equipe não 
armada para area do evento e 
vigilancia patrimonial. 12 por 
dia de evento divididos em 
turnos para segurança 24h da 
arena. 

diaria 24 R$         130,00 R$ 3.120,00 

3.1
2 

Serviço de Auxiliar de 
Limpeza: Profissionais 
responsáveis para higiene e 
limpeza de toda area de 
evento. 03 por dia de evento. 

diaria 6 R$         126,50 R$ 759,00 

 
R$ 24.654,99 

Meta 4 - Divulgação [as metas neste modelo são exemplificativas] 

4.1 Serviços de Designe serviço 1 R$         920,00 R$ 920,00 



Gráfico para criação de peça 
de comunicação 

4.2 
Registro Fotográfico (com 
Edição) 

diária 2 R$         500,00 R$ 1.000,00 

4.3 

Camisetas com impressão - 
Item necessario a 
padronização de equipe de 
trabalho , apoio e divulgação 
dos realizadores. Para todo 
periodo de atividades. 

um 44 R$           19,90 R$ 875,60 

4.4 

Banner -  Para 
divulgação/identide visual do 
evento/sinalização e 
comunicação na arena. Para 
divulgação, transparencia e 
infomação do evento. Para 
todo periodo de atividades. 

metro² 40 R$           28,60 R$ 1.144,00 

 
R$ 3.939,60 

Meta  -AJUDA DE CUSTO AOS GRUPOS [as metas neste modelo são exemplificativas] 

5.1 
Seleção de apresentação de 
DJ  

apresenta
ção 

2 R$      1.500,00 R$ 3.000,00 

5.2 
Seleção de Bandas ou Grupos 
por Curadoria Especializada 

apresenta
ção 

12 R$      3.000,00 
R$ 36.000,0

0 

  R$ 39.000,00 

 Valor Total R$ 78.257,84 
 
 
 

Brasília, DF, 27 de novembro de 2019 

 
Patrese Ricardo da Silva Mendes 

Presidente Grêmio Recreativo Arraia Formiga da Roça 


