
 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa 
Subsecretaria de Difusão e Diversidade Cultural 

 
 

 

ANEXO VI 
 

PLANO DE TRABALHO DE TERMO DE FOMENTO OU ACORDO DE COOPERAÇÃO 

 

DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC 

Razão Social: OMNI INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Endereço Completo: TR SIA TRECHO 3 LOTE 625/695 BLOCO A SALA 215 

CNPJ: 04.093.667/0001-37 

Município: Brasília UF: Distrito Federal CEP: 71.200-300 

Site, Blog, Outros: https://www.institutoomni.com/ 

Nome do Representante Legal: Elisangela Sousa Araujo 

Cargo: Diretora Presidente 

 
RG: 1394265 

Órgão Expedidor: 
SSP/DF 

 
CPF: 607.352.921-68 

Telefone Fixo: 61 3550 7226 Telefone Celular: 61 981394744 

E-Mail do Representante Legal: contato@omni.org.br 

 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Natália Silveira Miranda 

Função na parceria: Coordenadora de projeto 

 
RG: 2636991 

Órgão Expedidor: SSP/ 
DF 

 
CPF:02416551108 

Telefone Fixo: 61 3485 9692 Telefone Celular: 61 983422421 

E-Mail do Responsável: nsprojetoseparcerias@gmail.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 

[ ] Outros 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO: XII EXPOPLAN EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE PLANATINA - DF 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 

INÍCIO: 17/08/2022 TÉRMINO: 08/10/2022 



 

DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

 
A XII Expoplan – Exposição Agropecuária de Planaltina-DF se prepara para mais uma 

edição. Trata-se de um dos maiores eventos multisetoriais da cidade satélite de Planaltina/DF que, 
esse ano, também comemora o aniversário de 163 da cidade, agindo como um instrumento de 
fomento a cultura local, promovendo a inclusão digital, oportunizando artistas regionais, e marcos 
culturais fortes originários da cidade de Planaltina, como é o caso da exposição agropecuária, do 
encontro de folias, da abertura para visitação de escolas, como meio de disseminação cultural de 
ensino e cavalgada partindo do monumento histórico Pedra Fundamental, centro do Brasil, até a 
XII EXPOPLAN, a agregando ainda mais valores histórico culturais trazendo um imenso alcance 
positivo à comunidade e à cidade de Planaltina, bem como ao entorno. 

A cidade de Planaltina é uma região administrativa que conta com uma população 
aproximada de 165.000 habitantes, distribuídas em 752 bairros, e uma população rural de 
aproximadamente 25.000 habitantes dentre adultos e crianças, totalizando quase 200.000 
habitantes compondo de forma consistente o IDH do Distrito Federal. Esse número apresenta-se 
bem significativo para a economia regional, visto que a cidade também conta com um imenso 
comércio local de micro e pequenos empreendedores, abarcando quase 4.000 estabelecimentos 
multisetoriais e mais de 100 estabelecimentos industriais, dessa forma, um celeiro de 
desenvolvimento econômico. 

O evento propiciará à comunidade local iniciação e aprimoramento ao conhecimento no setor 
agropecuário, exposições de produtos, serviços e artesanato, trará atrações nacionais e regionais, 
bem como contará com estrutura de palco gelspace, iluminação e sonorização de grande porte, 
fechamento cego, alambramento, tendas, banheiros químicos, segurança, brigadista, equipe de 
apoio devidamente treinada para composição do evento para que possa ser alcançado com êxito 
o objetivo do projeto: fomento cultural, entretenimento e festejo da população. A XII EXPOPLAN 
será realizada no período de 18 a 21 de agosto de 2022, ou seja, serão quatro dias de exposição. 

Nesse contexto de imersão de conhecimento, será proporcionado as seguintes atividades, 
previamente planejadas para composição cultural e educacional do evento: 

 
1- Exposição para Entrada de alunos do Ensino Fundamental e Médio de escolas públicas e de 
escolas particulares, bem como instituições afins; 
2- Estabelecimento de parceria públicas e privadas com instituições como é o caso da Emater do 
DF e a Secretaria de Agricultura do Distrito Federal; 
3- Elaboração de Work Shop com cursos a serem disponibilizados gratuitamente à comunidade e 
às escolas visitantes no decorrer dos 4 dias de evento; 
4- Proporcionar um marco cívico em comemoração ao aniversário da cidade de Planaltina - DF no 
dia 19 de agosto de 2022; 
5- Apresentação de atrações regionais do Distrito Federal e da RIDE, bem como atrações de porte 
nacional que enaltecerão o evento, logo o evento se estenderá no decorrer do dia inteiro, ou seja, 
manhã, tarde e noite; 
6 – Exposição de barraquinhas com praça de alimentação; 
7- Organização de percurso com a cavalgada partindo da Pedra Fundamental, no dia 20 de agosto 
de 2022, sábado; 
8- Durante todos os dias haverá exibição de imagens institucionais das ações realizadas, como é 
o caso da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, Secretaria de Agricultura e 



Emater - DF. 
9 – Promoção de palestras sobre Vacinação, Hortas Agroecológicas e muito mais. 
10 - Promover o entretenimento às famílias oferecendo entretenimento e conhecimentos para a 
comunidade, estudantes e profissionais. 
11 – Unir comerciantes e produtores rurais para geração de network e impulsionar oportunidades 
de negócios, geração de empresas e renda na região. 
12- Exposição de animais, produtos da agroindústria artesanal, floricultura e jardinagem, 
produção orgânica, artesanato, hortaliças, grãos, apicultura e outras atrações da área rural 
podem ser visitadas no parque de exposição Agricultura. 

A XII Expoplan será uma oportunidade para o público da cidade conhecer os benefícios que 
o setor produtivo rural de Planaltina/DF bem como as benfeitorias que este setor vem recebendo 
do governo do Distrito Federal em termos de avanço estrutural, cultural histórico e de 
entretenimento, assim como demonstrar e apresentar os incentivos e melhorias que à produção 
orgânica experimentado no campo. 

O interesse na realização da XII Expoplan é a apresentação do avanço do trabalho realizado 
pela agropecuária, indústria e comércio, bem como fomentar a cultura local promovendo 
entretenimento, conhecimento e diversão aliado ao incentivo e divulgação do que a cidade de 
Planaltina/DF tem a oferecer em termos de cultura, lazer e consumo. 

A Expoplan será divulgada a nível de Distrito Federal e entorno, e contará com equipe de 
segurança, brigada e apoio devidamente treinada para assegurar a contenção de pessoas, 
organização setorial e acessibilidade. 

O evento será realizado na Vila Nossa Senhora de Fátima – Planaltina/DF e terá entrada 
franca. 

 

JUSTIFICATIVA: 

A - Ações previstas para fomentar a cultura no Distrito Federal: 

Fomentar a cultura tem-se como um dos principais ideais a serem veiculados por meio da 
elaboração deste projeto, tendo em vista a realização de diversas manifestações culturais de 
diversas localidades, reunidas em apenas um local, bem como, proporcionar e incentivar o 
conhecimento das culturas ribeirinhas que vivem nas propriedades rurais nos arredores da cidade 
de Planaltina/DF, desta forma, dessa forma tem-se a valorização e o respeito a diversidade itens 
de extrema importância, sendo ratificado por serem elencadas pela Convenção da Unesco, em 
2005, para a proteção da diversidade das expressões culturais, onde é afirmado que a diversidade 
cultural é uma característica essencial da humanidade a ser valorizada e cultivado em benefício 
de todos, criando assim, um mundo rico e variado que aumenta a gama de possibilidades e nutre 
capacidades e valores humanos, construindo, dessa forma, um dos principais motores do 
desenvolvimento sustentável das comunidades, povos e nações. 

A Expoplan, além de fomentar a cultura e economia criativa irá participar de um marco cívico 
que contempla a comemoração dos 163 anos da cidade, servindo como ponto atrativo para 
visitação de escolas públicas e particulares, faculdades e instituições de ensino, bem como irá 
propiciar visibilidade à pequenas e médias produções rurais que compõem parte importante do 
PIB local. Dessa forma, o presente projeto, que foi idealizado em 2003 na sua primeira edição, 
com a proposta de torna-se um evento marcado anualmente no calendário do Distrito Federal, a 
partir de então, vem realizando edições anuais, tendo esse ciclo intervalado nos últimos anos 7 
anos, dessa forma o evento apresenta-se a reabertura do ciclo anual das Exposições 
Agropecuárias de Planaltina-DF. 



Ainda no que se refere a Convenção da Unesco, em seu artigo 4, §1º e 3º, é tratado acerca 
das definições, diversidade cultural e expressões culturais onde referem-se a multiplicidade 
de forma pelas quais as culturas dos grupos e sociedades encontram suas expressões, 
sendo a diversidade cultural manifestada, não apenas pela variadas formas de expressão 
cultural, mas também através de diversos modos de criação, produção, difusão, 
distribuição e fruição das expressões culturais quaisquer, sejam nelas empregados meios 
tecnológicos, criativos, expressivos e regionais. Assim as “Expressões culturais”, são 
definidas como aquelas que resultam da criatividade individual, grupal ou social que 
possuem conteúdo cultural inerente a si. 

Ainda nessa toada, o projeto prevê a ampliação da oferta de bens e serviços, com a 
promoção de acesso da população a produção de alta qualidade que é criada e realizada 
em Planaltina/DF. Dessa forma, a XII Expoplan insere-se no âmbito cultural protegido pelo 
ente estatal e destaca-se no campo desse processo cultural, sendo possível afirmar que o 
objeto deste plano de trabalho alinha-se com as diretrizes da Secretaria de Cultura do 
Distrito Federal, nas quais destacam-se o exercício da democracia e o papel do Estado 
como indutor dos processos culturais, pois a Expoplan também entende que a cultura age 
como um direito elementar de todo cidadão, assim como a educação, saúde e outros. 

 
B - Ações previstas para fomentar a Economia Criativa no Distrito Federal: 

A Economia Criativa no Brasil equivale a 2,64% do PIB nacional e aproximadamente 2% da 
mão de obra, em torno de 2,5% da massa salarial. O Distrito Federal integra uma das regiões com 
um dos maiores potenciais culturais, tendo em vista que reúne povos de todos cantos do país, de 
norte a sul, tornando-se, assim, uma localidade diferenciada em termos culturais, tem marcado em 
sua identidade tanto manifestações culturais próprias, quanto das tipicidades inerentes a cultura 
das regiões, norte, nordeste, sul, sudeste, leste, oeste, e demais regiões do Brasil. 

Planaltina/DF destaca-se no Distrito Federal como uma das cidades com mais festividades 
destinadas ao entretenimento cultural da população, além de ser reconhecida como a cidade mais 
velha do DF. A região atrai constantemente visitante destinados ao conhecimento de seus pontos 
turísticos, tombamentos de monumentos, e belezas naturais. 

A produção contará com exposição agropecuária, shows regionais e nacionais, barraquinhas 
de alimentação, fazendinha, engenho de cana, palestras, cavalgada, encontro de folias, 
comercialização de produtos de artesãos, produtores rurais e comerciantes locais, desta forma 
estando, este projeto, afinado em envolver nas suas ações os prestadores de serviços diversos, 
bem como as sociedades empresariais, produtores rurais e comunidade em geral, prestando 
inúmeras contribuições educacionais, sociais, culturais e econômicas. 

O planejamento da segurança pressupõe avaliar as ameaças e perigos que possam pôr 
em risco a realização do evento sem acidentes, incidentes ou quase-acidentes que conduzam a 
danos humanos ou materiais, adotando medidas preventivas e repressivas, no limite da lei, numa 
função complementar às atividades da segurança pública e sem prejuízo das competências 
específicas dessas forças, com o fim de prover a segurança de todos os envolvidos no evento. 

Para compor a realização eficiente, eficaz e brilhante desse evento não poderá ser deixado 
de lado a limpeza e organização geral do evento, sendo parceiros dessa realização entidades as 
quais cuidarão cuidadosamente desse perímetro. 

Assim a execução do projeto da Expoplan XII, irá proporcionar a geração de mais de 100 
fontes de rendas diretas e indiretas através da pré produção, produção e pós produção, tendo 



em vista eventos como, planejamento, montagem, divulgação, apresentação, execução, 
desmontagem, limpeza, segurança, brigada, técnicos, artistas e demais profissionais que atuarão 
direta e indiretamente no evento. Deve-se salientar que, apesar do período rigoroso ter se ido, a 
produção da Expoplan prezará por presta atenção às normas de enfrentamento e prevenção a 
COVID-19, respeitando rigorosamente ao Decreto Governamental, diante da logística necessária, 
este evento favorecerá vários profissionais. 

 

C - Importância social do projeto: 

Com a execução do projeto XII Expoplan Exposição de shows e Agropecuária de Planatina - DF 
estaremos contribuindo com a sociedade na 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 shows e exposição e entretenimento, de forma democrática, valorizando, ainda 
mais, o artista local e convidados com apresentações de altíssimo nível técnico, artístico e cultural 
e a exposição do setor agropecuário, dos artesãos e dos comerciantes da cidade 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. 

 
D - Ações previstas de acessibilidade: 

Conforme determinado na Lei nº 6.858 de 27/05/2021, o evento obedecerás normas de 
acessibilidade, com a inclusão de acessibilidade em libras, audiodescrição para deficientes visuais 
e banheiros exclusivos para portadores de necessidades especiais (PNE) e acessibilidades em 
libras. 

 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES: 

Serão apresentações ao vivo de artistas/grupos/bandas de estilos musicais variados, 
exposições e palestras que ocorrerão nos dias 18, 19, 20 e 21/05/2022 (quinta, sexta, sábado e 
domingo) da 09hs às 04:00hs, estando disponível acesso para todas as faixas etárias e classes 
sociais, ou seja, com acesso livre e entrada franca. 

 
PRÉ-PRODUÇÃO (17/08/2022 a 18/08/2022): 

• Atividade de contratação de equipe de trabalho; 

• Atividade de planejamento das ações; 

• Atividade de contratação de artistas; 

• Atividade de divulgação do projeto; 

• Atividade de contratação das estruturas a serem utilizadas; 

• Atividade de providência da documentação para licença eventual; 

• Montagem de estruturas para execução do objeto. 

 
PRODUÇÃO (18/08/2022 a 21/08/2022): 

• Intensificação da divulgação; 

• Finalização de montagem e testagem de aparelhagem contratadas; 

• Passagens de som; 



• Exposição agropecuária; 

• Apresentações artísticas; 

• Execução do Objeto; 

• Produção de material visual, audiovisual e fotografias; 

• Ocorrerá flashes do evento em plataforma do instagram do evento. 
 

DATA HORÁRIO ARTISTA LOCAL 

18/08/2022 A partir das 
20h 

• Cleber e Cauan (SESEC) 

• Thiago Mura (sem custo ao 
erário) 

• Hallan e Daniel (sem custo 
ao erário) 

Vila Nossa 
Senhora  de 
Fátima – 
Planaltina/DF 

19/08/2022 A partir das 
20h 

• Gino e Geno (SESEC) 

• Lucas reis e Tarso (SESEC) 
• Daniel Beira Rio (sem custo 

ao erário) 

Vila Nossa 
Senhora  de 
Fátima – 
Planaltina/DF 

20/08/2022 A partir das 
20h 

• Forro Top 10 (SESEC) 

• Flávio Brasil (sem custo ao 
erário) 

• Heverton e Heverson (sem 
custo ao erário) 

• Thais Henriques (sem custo 
ao erário) 

Vila Nossa 
Senhora  de 
Fátima – 
Planaltina/DF 

21/08/2022 A partir das 
20h 

• João Bosco e Gabriel 
(SESEC) 

• Amanda Amaral (sem custo 
ao erário) 

• Boka de Sergipe (sem custo 
ao erário) 

Vila Nossa 
Senhora  de 
Fátima – 
Planaltina/DF 

PÓS-PRODUÇÃO (22/08/2022 a 08/10/2022): 

• Edição de vídeo teaser; 

• Entrega do acervo fotográfico; 

• Elaboração dos pagamentos; 

• Confecção do clipping de mpidias; 

• Coleta das notas fiscais; 

• Compilação dos dados do evento e seus resultados; 

• Confecção do relatório final; 

OBJETIVOS E METAS: 

Valorizar e desenvolver apresentações culturais de artistas e produtores locais e regionais, 
levando principalmente, entretenimento, ensino, conhecimento e música de qualidade ao público 
participante, viabilizando, assim, oportunidade sustentável para artistas autorais da voz e 
proporcionando acesso à cultura para o cidadão de forma inclusiva e democrática, outrossim, 
também, fortalecendo as linguagens culturais e a cadeia produtiva da cultura do DF. 

Serão diversas apresentações presenciais, durante 4 (quatro) dias de espetáculos e 
 exposições, a fim de oferecer a comunidades menos favorecidas a promoção de shows de 



artistas de renome regional e nacional; prospectar entretenimento e cultura à população; dar 
oportunidade ai desfrute de atividades musicais; geração de renda a uma das classes mais sofridas 
no período ao qual passamos recentemente: a pandemia; produzir um produto cultural de alta 
qualidade; promover entretenimento, lazer e empregabilidade para os artistas da cidade. 

 
Específicos / Metas: 

• Valorizar artistas/grupos/bandas do Distrito Federal, mostrando-os como viável para eventuais 
produtores culturais e apoiadores; 

• Desenvolver ações de coordenação e planejamento do projeto; 

• Apresentar ao público do Distrito Federal, gratuitamente a uma festa interativa e educativa de 
caráter democrático e social; 

• Fomentar a economia local, gerando empregos na região onde se desenvolve o projeto; 

• Valorização da cultura de Planaltina no Distrito Federal; 

• Formação de plateia, facilitando o acesso aos bens e serviços culturais; 

• Fomentar o consumo da arte e serviços culturais locais, incrementando as relações de 
mercado entre produtores e consumidores; 

• Provocar o enriquecimento sociocultural e do pensamento crítico. 

• Contribuir para o mercado da economia criativa, ao gerar emprego e renda para artistas e 
equipes técnica participantes do projeto e equipe administrativa, valorizando assim a economia 
local. 

• Realizar eventos que não gerem risco a saúde pública, com a tomada de todas as medidas 
necessárias para evitar o contágio de doenças de fácil transmissão. 

 

PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO: 

Atendimento de um público rotativo de 20 mil pessoas entre crianças, jovens e adultos, nos 04 
dias de evento. 

CONTRAPARTIDA: 

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

 
CRONOGRAMA EXECUTIVO 

 

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

Pré-produção 17/08/2022 18/08/2022 

Produção 18/08/2022 21/08/2022 
Pós Produção 22/08/2022 08/10/2022 

 
MARCOS EXECUTORES 

 

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

Pré-produção 17/08/2022 18/08/2022 

Produção 18/08/2022 21/08/2022 
Pós Produção 22/08/2022 08/10/2022 



 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  

 
Modalidade: Repasse único com a devida assinatura do Termo de Parceria. 

 MÊS: Agosto/2022 
 MODALIDADE: Mirosc 

 

CROQUIE DO EVENTO: 

 
 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 

[XII EXPOPLAN 2022] 
Memória de Cálculo 

Ite
m 

Descrição da Despesa 

Referência de 
Preço (indicar 

justificativa caso 
não utilize de preço 

público) 

Unidade 
de 

Media 

Quan
tidad

e 

Valor 
Unitário 

Valor Total 

Meta 1 - Contratações de Recursos Humanos e Serviços de Produção 

1.1 

[COORDENAÇÃO GERAL] - 
[Responsável geral pelas ações do 
projeto gerindo toda a equipe de 
projeto e atuando em todas as áreas na 
pré-produção, produção e pós-
produção - 1 profissional] 

CONSULTA SALICNET 
- Apresentação 
Musical - Item 
Orçamentário: 

Coordenação Geral 

SEMANA 10 

 R$           
2.000,00  

R$ 20.000,00 

1.2 

[ASSISTENTE DE COORDENADOR 
GERAL] - [Responsável prestar 
assessoria ao Coordenador Geral em 
suas funções de gerir todo o projeto e 
sua equipe, atuando em todas as áreas 
na pré-produção, produção e pós-
produção - 2 profissional atuando por 
06 semanas] 

CONSULTA SALICNET 
- Apresentação 
Musical - Item 
Orçamentário: 

Assistente 
Administrativo 

SEMANA 12 

 R$               
750,00  

R$ 9.000,00 



1.3 

[ASSISTENTE DE PRODUÇÃO] - 
[Profissional qualificado na área de pré 
produção, produção e pós produção do 
eventos; preparado para auxiliar a 
coordenação do evento e auxiliará as 
diligências pré e pós evento. (Serão 04 
profissionais atuando por 02 semanas)] 

FGV COD 22 MÃO DE 
OBRA + IPCA 

Semana 8 

 R$           
1.611,46  

R$ 12.891,68 

1.4 

[PRODUTOR DE PALCO] - [Profissional 
qualificado na área de produção de 
palco, para organizar e alocar rider 
técnico, musicos, cantores, passagem 
de som, cumprimento de cronograma 
artistico, ajuste de tempo, trabalhará 
na coordenação de palco, trabalhará na 
pré produção com organização de 
cronograma, na produção do evento 
ajustes de palco, e na pós produção 
com o fechamento de relatório de 
execução do evento] 

CONSULTA SALICNET 
- Apresentação 
Musical - Item 
Orçamentário: 

Produtor de palco 

diária 4 

 R$           
1.500,00  

R$ 6.000,00 

1.5 

[COORDENADOR DE PROJETO] - 
[profissional qualificado na área de 
coordenação do projetos elaboração e 
montagem de cronogramas, escopos, 
coordenar execução do projeto 
elaborado, bem como elaborar a 
prestação de contas dos serviços 
executados] 

CONSULTA SALICNET 
- Apresentação 
Musical - Item 
Orçamentário: 

coordenador de 
projeto 

SEMANA 10 

 R$           
2.220,00  

R$ 22.200,00 

1.6 

[PRODUTOR EXECUTIVO] - 
[responsável pelas estratégias de 
financiamento, produção escrita e 
delegações para execução do projeto, 
está diretamente envolvido com a 
qualidade criativa do projeto, fazendo a 
ponte, com sua expertise, entre criação 
e mercado,realiza planejamento e 
organização do evento, contrata 
fornecedores, negocia prazos e 
pagamentos e acompanha os processos 
de compras de materiais e serviços] 

CONSULTA SALICNET 
- Apresentação 
Musical - Item 
Orçamentário: 

produtor executivo 

SEMANA
S 

1 

 R$           
1.621,82  

R$ 1.621,82 

1.7 

[COORDENADOR DE PRODUÇÃO] - 
[responsável pelo acompanhamento 
de processos, lidera operações, define 
os indicadores de controle e alcance, 
está diretamente envolvido com a 
qualidade criativa do projeto, fazendo a 
ponte, com sua expertise, da pré 
produção, produção e pós 
produção,realiza execução e controle 
da produção do evento e organização 
do evento, acompanha os processos de 
serviços] 

[SALICNET; Produtos: 
Festa popular: 

corrdenador de 
produção] 

semanas  2 

 R$           
1.375,00  

R$ 2.750,00 

1.8 

[INTÉRPRETE EM LIBRAS] - 
[Interpretar, em Língua Brasileira de 
Sinais - Língua Portuguesa, por meio de 
Libras, para a língua oral e vice-versa, as 
atividades didático-pedagógicas e 

SALICNET; Produto: 
Festa popular item 

orçamentario : 
intérprete de libras 

diária 8 
 R$               

500,00  

R$ 4.000,00 



culturais desenvolvidas nesse evento . 
(serão 2 PROFISSIONAIS atuando por 4 
dias )] 

1.9 

[COORDENADOR ADMINISTRATIVO] - 
Responsável pelo direcionamento do 
projeto, acompanhamento 
burocrático, pagamentos, análise de 
NFs emitidas e execução, dentre muitas 
outras funções elementares do projeto. 

FGV COD 42 MÃO DE 
OBRA + IPCA 

SEMANA 10 

 R$           
1.500,00  

R$ 15.000,00 

1.20 

[AUXILIAR ADMINISTRATIVO] - 
Responsável por auxiliar o coordenador 
adminsitrativo no direcionamento do 
projeto, acompanhamento 
burocrático, pagamentos, análise de 
NFs emitidas e execução, dentre muitas 
outras funções elementares do projeto. 
(serão 2 PROFISSIONAIS atuando por 
10 semanas ) 

FGV COD 26 MÃO DE 
OBRA + IPCA 

SEMANA 20 

 R$           
1.250,00  

R$ 25.000,00 

Sub-Total 
R$ 

118.463,50 

Meta 2 - Contratações Artísticas e de Pessoal Especializado na Área de Artes e/ou de Ensino 

2.1 

[CLEBER E CAUAN] - [Atração Artistica 
que se apresentará dia 18/08/2022] 

[Notas Fiscais] Serviço 1 
 R$      

170.000,
00  

R$ 
170.000,00 

2.2 

[GINO E GENO] - [Atração Artistica que 
se apresentará dia 19/08/2022] 

[Notas Fiscais] Serviço 1 
 R$      

184.500,
00  

R$ 
184.500,00 

2.3 

[LUCAS REIS E THACIO] - [Atração 
Artistica que se apresentará dia 
19/08/2022] 

[Notas Fiscais] Serviço 1 
 R$         

40.000,0
0  

R$ 40.000,00 

2.4 

[FORRO TOP 10] - [Atração Artistica 
que se apresentará dia 20/08/2022] 

[Notas Fiscais] Serviço 1 
 R$         

50.000,0
0  

R$ 50.000,00 

2.5 

[JOÃO BOSCO E GABRIEL] - [Atração 
Artistica que se apresentará dia 
21/08/2022] 

[Notas Fiscais] Serviço 1 
 R$      

125.000,
00  

R$ 
125.000,00 

2.6 
[ECAD] - [ direitos autorais do evento] Orçamentos    1 

 R$         
31.912,5

0  
R$ 31.912,50 

Sub-Total 
R$ 

601.412,50 

Meta 3 - Contratações de Estruturas e Serviços Especializados 

3.1 

[PALCO GELSPACE] - Locação de palco 
concha, totalmente travado e aterrado, 
estruturado com 1,60m de altura, 22m 
de frente, 18m de profundidade e duas 
escadas com corrimão sendo uma para 
lateral e outra no fundo do palco. 
Revestimento do piso com carpete 
novo na cor cinza e fechamento de 
frente e lateral do palco, de 
aproximadamente 30cm, em 
compensado naval pintado na cor 
preta. Com House Mix Estruturado em 

Orçamentos - Serão 
utilizados orçamento 

em função das 
características 

especificas do item 
contratado e por 

conta das 
especificidades do 

projeto 

Diária 4 

 R$           
9.950,00  

R$ 39.800,00 



Q30 coberto com lona branca 
antichama medindo 3x3m, piso 
elevado em 50cm de altura com 
carpete novo na cor cinza. Será 
utilizado nos04 dias de evento. 

3.2 

[SISTEMA SONORIZAÇÃO DE GRANDE 
PORTE] - Fornecimento de serviços 
técnicos e carregadores para 
montagem e desmontagem: Sistema 
de sonorização Sistem line contendo 18 
caixas front fill + 04 sub com 21 
polegadas; Amplificação digital; 
backline para banda monitores de chão 
para banda (conforme rider), 
processamento e amplificação 
compatível,mesa de 48 canais para P.A. 
; 02 Microfone sem fio ur4 shure; Kit de 
microfones para banda (conforme 
rider); 01 bateria completa; 04 
aparelhos intercom cabeados; 05 In 
Ear; auxiliares de carga e montagem de 
cabos, conectores, extensões; 01 
operador técnico e 01 auxiliar técnico. 
Será utilizado nos 04 dias de evento. 

Pregão Eletronico 
04/2019 SECULT DF 

6.1  
Diária 4 

 R$           
4.750,00  

R$ 19.000,00 

3.3 

[SISTEMA DE ILUMINAÇÃO GRANDE 
PORTE] - Locação de iluminação cênica 
com canhões , set light, estrobos e 
maquina de fumaça, para os três 
ambientes (espeços de apresentação: 
Cinedro, Santa Ceia, Monte das 
Oliveiras e Pilatos  e Crucificação e 
Ascensão) e ainda cinco pontos 
específicos da caminhada. 
Equipamentos contendo: 10 moving 
beam 200, 12 PAR LED RGB; 25 
refletores AMBA; 05 refletores LED; 01 
canhão seguidor; 01 maquina de 
fumaça e 02 mesas de controle DMX. 
Será utilizado em 4 dias de eventos. 

 Pregão Eletronico 
04/2019 SECULT DF 
7.1 + ORÇAMENTOS 

Diária 4 

 R$           
7.850,00  

R$ 31.400,00 

3.4 

[FECHAMENTO CEGO] - Fornecimento 
de locação e serviços de montagem, 
manutenção e desmontagem de 
Fechamento Cego de área, com 
composição: estrutura de painéis 
metálicos formados em quadros de 
tubo retangular 50x30#18, revestidos 
em chapa de aço modelo GR4 #18, 
medindo 2,20m de comprimento e 
2,40m de altura, fixada ao solo por 
ponteiras metálicas e sustentada por 
braços tubulares travados com pinos 
metálicos de aço. Estrutura pintada em 
tinta do tipo esmalte sintético na cor 

SALICNET; Produto: 
Festa popular item 

oraçamentario Cercas 
/ alambramentos 

Metro 
Linear / 
Diária 

9000 

 R$                 
10,00  

R$ 90.000,00 



alumínio ou zincada. Serão utilizados 
1800 metros lineares por dia de evento 
(por 04 dias de evento + 1 dia de 
desmontagem para a proteção dos 
equipamentos e estrutuas a serem 
retiradas na desmontagem]. 

3.5 

[PAINEL DE LED] - Locação de painel 
LED em placas RGB, do tipo Outdoor, 
com resolução de P5mm, com etrutura 
de sustentação em alumínio. Serão 02 
peças externas de 15m², 1 peça para o 
palco de 24m², totalizando 54 m² por 
dia de evento. 

SALICNET; Produto: 
Festa popular item 

oraçamentario 
Locação de painel de 
LED + ORÇAMENTOS 

Metro 
Quadrad
o / Diária 

216 

 R$               
350,00  

R$ 75.600,00 

3.6 

[BOX TRUSS Q30] - Fornecimento de 
locação e serviços de Montagem, 
manutenção e desmontagem de 
pórticos para formação de galpão - 
composição: estrutura treliça em 
alumínio box truss Q30 com cubos e 
sapatas - destinado a montagem de 
galpão medindo 40m(comprimento) x 
15m (largura) x 6m(altura), totalizando 
225,00 metros lineares por 4 dias 

Consulta Salicnet - 
Produto : 

Festival/Mostra 
Item Orçamentário : 
Estrutura Metálica 

Metro 
Linear / 
Diária 

900 

 R$                 
22,00  

R$ 19.800,00 

3.7 

[TENDA PIRAMIDAL 10X10] - 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. Serão 23 tendas 
por dia de evento 4 dias. 

PAINEL ELETRONICO 
01/2021 - MIN. MEIO 

AMBIENTE 

[unidade
/ diária] 

92 

 R$               
500,00  

R$ 46.000,00 

3.8 

[TENDA PIRAMIDAL 6X6 - 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. Serão 5 tendas 
por dia de evento 4 dias. 

SALICNET; Produto: 
Festa popular item 

oraçamentario 
Locação de painel de 
LED + ORÇAMENTOS 

Unidade/ 
diária 

20 

 R$               
450,00  

R$ 9.000,00 



3.9 

[BANHEIRO QUIMICO 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 
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 em uso. Serão 50 unidades por dia 
de evento. 

Pregão Eletronico 
04/2019 SECULT DF 

14.3 

[unidade
/ dia] 

200 

 R$               
175,00  

R$ 35.000,00 

3.10 

[BANHEIRO QUIMICO STANDARD 
PNE]- Fornecimento de locação e 
serviços de banheiro químico em 
polipropileno ou material similar, com 
as seguintes especificações: 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 termo formado 
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 com praticidade de acesso; 
Barras laterais compõem a segurança 
ao usuário; Nenhum ponto de 
retenção; Fácil abertura da porta; 
Acesso fácil e seguro para a cadeira de 
rodas. Serão 04 unidades por dia de 
evento. 

Pregão Eletronico 
04/2019 SECULT DF 

14.1 

[unidade
/dia] 

16 

 R$               
179,00  

R$ 2.864,00 

3.11 

[ALAMBRAMENTO] - Locação de 
grades metálicas em aço-carbono SAE 
1010 galvanizado, dimensões 2m 
(lagura) x 1,20m (altura) do tipo grade 
metálica tubular, fixado ao solo por  
tunulares, fixação com braçadeiras de 
nylon, com acabamento em pintura 
metalizada ou zincada - montagem de 
baias para estacionar os carros. Serão 

SALICNET - Produto: 
Festa popular item 

oraçamentario: 
Grades 

Metro 
Linear / 
Diária 

1600 

 R$                   
8,00  

R$ 12.800,00 



utilizados 400 metros lineares por dia 
de evento. 

3.12 

[OCTANORM] - Fechamento em placas, 
paredes e painéis em chapas TS, com 
borracha para amortização de 
vibração, cor branco leitoso, 
estruturada com perfis de alumínio 
adonisado. Serão utilizados 260 metros 
quadrados por dia de evento. 

Pregão Eletronico 
04/2019 SECULT DF 

3.1 

Metro 
Quadrad
o / Diária 

1040 

 R$                 
50,00  

R$ 52.000,00 

3.13 

[FOTÓGRAFO] - Serviço fotografico 
para evento incluindo fotógrado, com 
tratamento de foto, será fotografado a 
montagem do evento (pré produção) e 
os dias de evento (produção) 1 
fotógrafos, sendo um deles atuando na 
fotografia da montagem por 4 dias. (2 
PROFISSIONAIS por quatro dias de 
evento) 

FGV COD 26 MÃO DE 
OBRA + IPCA 

DIÁRIA 8 

 R$               
770,00  

R$ 6.160,00 

Sub-Total 
R$ 

439.424,00 

Meta 4 - Contratações Gráficas e de Publicidade 

4.1 

[PAINEL LED MÓVEL PARA 
DIVULGAÇÃO] - Contratação de 
locação de painel LED outdoor 
montado em veículo ou ponto de 
grande circulação de pessoas, para uso 
externo, do tipo painel movel sobre 
rodas de 4X2 metros total de 8 M² dia 
durante 12 horas/dia por 04 diárias 
com diárias dobradas, sendo alocados 
nas BR 020, nos centros movimentados 
de planaltina e sobradinho tendo em 
vista a alta movimentação noturna final 
de semana nas cidades duplas 
totalizando 24 horas por dia de painel 
Led móvel.] 

SALICNET; Produto: 
Festa popular 

Metro 
Quadrad
o / Dia 

80 

 R$               
300,00  

R$ 24.000,00 

4.2 

[IMPRESSÃO DE BANNER] - [descrição 
detalhada da despesa com informações 
técnicas, sobre período de execução, 
carga horária, valor de tributos, dentre 
outras] e [indicar o regime jurídico de 
contratação de profissionais (ex. CLT, 
RPA, prestação de serviços de empresa) 
e, nos casos de contratação via CLT, 
indicar valores referentes aos encargos 
sociais e trabalhistas] 

Pregão Eletronico 
04/2019 SECULT DF 

19.3 
M² 293 

 R$                 
48,00  

R$ 14.064,00 

4.3 

[MÍDIA DE INTERNET] - [Divulgação e 
projeçao do evento por meio das redes 
sociais e impulsionamento de página] 

SALICNET; Produto: 
sitio internet item 

orçamentario: Mídia 
internet 

PERÍODO 
18/08/20

22 a 
21/08/20

22 

1 
 R$           

2.000,00  

R$ 2.000,00 



4.4 

[DIVULGAÇÃO EM OUTDOOR] - 
[Divulgação do evento em outdoors ] 

SALICNET; Produto: 
apresentação 
musical: item 
orçamentario: 

Outdoors 

Serviço 4 
 R$           

1.600,00  

R$ 6.400,00 

4.5 

[ARTFINALISTA] - [prestação de 
serviços de criação da arte gráfica das 
peças de divulgação online e física 
previamente,  durante e 
posteriormente ao evento para 
divulgação da quantidade de alimentos 
arrecadadas e distribuições as 
instituições beneficiadas] 

FGV Cod. 134 - Mão 
de Obra - Abril/2012 

+ IPCA 
SEMANA 1 

 R$           
2.736,00  

R$ 2.736,00 

4.6 

[MATERIAL GRÁFICO] - [Impressão de 
50mil panfletos para divulgação do 
evento na cidade no papel colchê, cores 
4x4, no formado 15cm x 21xm] 

SALICNET; Produto: 
Festival/Mostra 

audiovisual: item 
orçamentario: 

panfletos 

unidade 50000 
 R$                   

0,13  

R$ 6.500,00 

4.8 

[SERVIÇO DE FILMAGEM] - [filmagem 
do evento durante os 4 dias manha / 
tarde / noite] 

SALICNET; Produto: 
curta metragem 
(ATE15'); item 

orçamentario: aluguel 
de camera completa 

Serviço 1 
 R$           

5.000,00  

R$ 5.000,00 

Sub-Total R$ 60.700,00 

VALOR TOTAL>>> 
R$ 

1.220.000,00 
 

 

ANEXOS 

[x ] EQUIPE DE TRABALHO (OBRIGATÓRIO) 

[x] CURRÍCULO PADRÃO DA EQUIPE DE TRABALHO 

[x ] CROQUI DO EVENTO (SE HOUVER) 

[x] PLANO DE COMUNICAÇÃO 

[ ] PLANO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPLEMENTARES 

[ ] OUTROS. Especificar:    

 
 
 
 

 

Elisangela Sousa Araújo 
Diretora Presidente 


