
ANBXO I Æet ruà7 4
t/4PLANO DE I'RABAI,HO

I. DADOS CADASTRAIS

2. OUTROS P CIPES

CGC/MF:

05. t 05.975.0001-06ade Proponente: Rcsgale da Vida

QD 09 Conjunto E Casa l3- Sede Provisória

DDDÆclefone

i6t)eer!2e4400

i6t)9932't-7927

i6r992E3-56/4

E.ACidade: Paranoá JF: DF IEP:71571-005

Praça dc PagamentoBanco: Agência:Conta Conente

CPF

373 15480 I -l 0Nome do Responsável: Manoel Cardoso Magalhães

Manícula:

3901 8o regiãoFunçâo: Assistente SocÎal

expedidor:723ct

SSP DII Presidente

CEP:71571-603E,ndereço: QD l6 Conjunto C. Casa 04 Paranoá DI'

Ê.4CGC/CPFÓrgao/fntidade:

CPF:iunção:Nome do Responsável:

Matrfcula:C.l./Óreño Expedidor: 3argo

CEP:Endereço: lidade:

3. DESCRTçÃO ¡O PROJETO

Tftulo do hojeto:

Dulcin¡ Doce Sina

Perlodo de execução; 9 meses

lnicio:.2911212O17 Término: Setembro/2O1 I

lme de longa mefagem, clocumentårio, que retrata vida e obra da artistu Dulcina de Morais, desde o seu

enfo em I 908, ale esse sno de 2017 , onde deslacamos os momentos mais signihcativos de sua trajetória

stica e importåncia dc sua obra para Distrito Fcderal.Utilizaremos de imagens de atquivo, depoimenlos e

puaøreo;lízzçäo do filme, conforme roteiro.Outra forte caracterlstica desse filme, serÁ a particiPaçÍo

artistas reconhecidos nacionalmente como fcones d¿ arte e culfi¡ra brasileira, que, ao lado da Dulcina,

caçäo do Objeto:

urna safra de grandes e inesquecÍveis rcalizadores culturais.





iz¿t unr filme que nos renteta ao.s príncipais mumentos da vida e obra da anista Dulcina dc Morais,

a imponância de suas açõcs para enriquecime nlo cultural do Dislrito Federal

Deslacur a inrportância do complcxo FIJ'I'- o featro Dulcina e os dcrnais espaços culturais construÍdos por Dulcina

orais, psra a formação de artistas c professorcs de artes, muitos deles hojc, responsáveis pela movimentaçâo arifst

Itural educacional c atc da política cultural do Distrito Fedeml, tendo enr conta, mu¡to dos que hojc dialogam, exercitam

inistram a cultura brasiliense, terern adquirido e continuam adquirir seus conhecimentos, vivencias e

naquele canteiro cultural, lugar esse, vislumbrou, construldo e mantido por essa gnnde artista, com tecu

ios. cnquanlo pessoa fìsica, artista, quc sonhou e ousou realizar tantanha obra.

rição da rcaÌidade objeto da parcerir, com a demonstraçüo de anexo entre ¡ realidade, o projeto e rnetas a s

na de execução do projeto e de cumprimento das metas (detrlh¡mento e descriçlo objetiva).

nição de indicativos quantitativos e qualitativos a serem utiliz¡dos para aferição do curnprimenlo das mct¡s.

etivos especlficos:

ldrs.

içüo de met¡s.

bjellvos.

bjetivo gcral:

2t4PLANO DE TRABALHO

4. CRONoGRAMA DE EXECUçÃO 1Meta, Etapa ou Fase)

Duraçåo

Mês

lnfcio: I Término:9

Meta
0trpa/Fase

Espccificação

Desenvolvimento de projeto de documentário de longa

metragem

Dez|2O17 Janl2ù18I Pré-ProduçãoI

Mês 2

4 semanas

Mês 2

4 semanasI 2 Produçäo

Mês 3 Mês 91 I Finalização ( 6 meses)

Mês 93 I Prcstação de Contas

ConvenenteUnd, De

Medida

Valor

Uniuirio

Valor

Total

M

et

a

Etapa

/Fase

Especificaçlo Qrde

5, Ffslco - Financeiro (RS1,00)

Concedente

OBS: deverá vir como anexo a memorio dc cglculo com a descrição detelhada do





serv¡ço ou bens, Unidadc de medida, quantidade, valor unitá¡'io e totrl.

O Desembolso deverá ser em parcela única com v¡sta a agilizar o proc€sso
produtivo junto aos fornecedores e prestadores de serviços além de observar
o fim do ano orçamentário de 2017.

7. CRONOGR,AMA DE DESEMBOLSO

Concedcn{o

MF,TA

Registrar o valor mensal a ser transferido pelo órgão/entidade rcsponsável pelo

programa (concedente)

Mês l -R$400.000,00

Proponente (contrapart i da)

RS t 5.000,00 (Valor q,:onomic¡mente mensuÌável)

Mês 0l Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05

I Regishar o valor mensal a ser desembolsado pelo proponente

(Convenente)

Mês 06

6. Pl¡no dc Aplicação (R$1,00)

Código Esperciticação 'l'ofâl Convenente Concedente

Sccretaria de CulturaMês I

Parcela única

Desenvolvimento

do Projeto

400,000,00 Rcsgate da Vida

Mês 0l Mês 03 Mês 04 Môs 05 Mês 06Mês 02MË]'A

400,000,00

Mês12Mês 07 M6s 0t Mês 09- Mês t0 Mês llMETA

Mêsll Mês 12MEl'A Mês 07 Mês 08 Mês 09

3

Palestras

M€s IO

i,

Palesfr¡s





Na qualidade de representante legal de OSCIP R€sgate da Vida, declaramos, para ñns de prova junto à Secretaria de Estado

de Cultura do Distrito Federal, para os el'eilos e sob as penas da [ri, que inexiste qualqucr débho eln mora ou siluação de

inadimplência com o Tesouro do Distrito Fedcral ou qualquer órglo ou entidade da administração phblica do Digtriø

Federal, que impeça a transfcrëncia de recursos oriundos rlc dolaçôcs conslBnadas

forma deste Plano de l rabalho.

orçamentos do Distrito l:cderal, na

Pede deferimento,

Brasflia, I5 de 12. De2017

DENTE

Nome: M¡nocl Cardoso lltagalhåes

CPF: 3?3154E01-10

s. DECLARAçÃO

S.APROVA ÇÄo PELA CONCEDENTE

Aprovo o pr€scnte Plano de Tr¡bslho

Local e Dat4

Conccdentc




