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Endereço Completo:  SHM - Centro de Práticas Sustentáveis, Av. do Cerrado s/n, Jardins Mangueiral
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Cargo: Presidente

RG: 1.636.637 Órgão Expedidor:
SSP-DF CPF: 770.511.731-20

Telefone Fixo: (61)3427-3038 Telefone Celular: (61)99433-8517

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

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Livino Silva Neto

Função na parceria: Supervisor de projeto

RG: 689.064 Órgão Expedidor:
SSP-DF CPF: 279.330.401-87

Telefone Fixo: (61)98548-1257 Telefone Celular: (61)98548-1257

E-Mail do Responsável: heppsilva@gmail.com

DESCRIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO: 1° Movimentar Jardim Botânico

PERÍODO DE EXECUÇÃO:

INÍCIO:  31/08/2022 TÉRMINO: 31/10/2022

DESCRIÇÃO DO OBJETO: (o que vamos fazer e o onde vamos fazer)

Realização do 1° Movimentar Jardim Botânico que será realizado nos dias 02, 3 e 4 de
setembro.

JUSTIFICATIVA:



Fomentar a cultura, o empreendedorismo, a prática de esportes e de ações sustentáveis é
uma forma de contribuir para o desenvolvimento sustentável local. Possibilitar à apresentação de
artistas locais é uma forma de prestigiar a cultura local, além de contribuir para o crescimento
profissional deles. Já a ecofeira incentiva o consumo de produtos sustentáveis e contribui para a
proteção do meio ambiente e fomentar a economia para o microempreendedor. Ela surge com a
proposta de que empreendedores locais, produtores e moradores da comunidade possam
frequentar o espaço cedido no CPS a fim de promover o desenvolvimento da economia local,
gerando desenvolvimento econômico da comunidade do Jardim Botânico com a possibilidade de
atrair o público de outras regiões. É uma feira que visa incentivar a economia local sustentável,
promover a responsabilidade socioambiental de empreendedores locais, engajar a comunidade nos
padrões de produção e consumo sustentáveis, e promover eventos culturais na comunidade do
Jardim Botânico, mas que também vai atender a toda comunidade do DF.

Os aulões esportivos como Ballet, Ginastica Rítmica, Dança de Salão, Yoga, Capoeira, Jiu
Jitsu, Muay Thai, Judô, Karatê, Krav Magá, dentre outras, serão para incentivar a prática de
exercícios que é uma forma de melhorar a saúde, manter o organismo saudável, melhorar a
disposição física e psicológica. Já o passeio ciclístico visa promover a bicicleta como um meio de
transporte barato e saudável que permite ao ciclista transitar livremente pela cidade. Serve como
uma forma de contemplando a natureza, sem congestionamentos, barulho e contribuindo para o
meio ambiente com a redução de poluentes provenientes dos combustiveis dos veiculos
motorizados.

Já a corrida e caminhada, é reconhecidamente, uma forma preventiva de cuidar da saúde.
Por sua simplicidade de ser praticada, a corrida caiu nas graças dos brasileiros. Atualmente, são
mais de 6 milhões de praticantes, portanto o estímulo a eventos que promovam a prática de
atividades físicas, destacando a integração e socialização entre todos que participam é
extremamente importante, contribuindo para a melhora da qualidade de vida. As atividades
esportivas além de trazer os benefícios citados, contribuirá com o público para as atividades
culturais propostas nesse projeto.

O ponto de troca de livro que visa incentivar a leitura de forma mais sustentável, é uma
forma de desenvolver e melhorar a comunicação e a escrita de crianças e adultos, além do
incentivo direto a cultura. E com o reaproveitamento de livros é possível reduzir a geração de
resíduos e da exploração dos recursos naturais para a produção de papel, sem contar que as vezes
o livro só é lido uma vez e acaba indo parar em prateleiras ou armários se deteriorando ao longo
do tempo. Com a troca de livros, que é uma ação de cultura e sustentabilidade que será possível
que um livro seja utilizado por mais de uma pessoa também é uma forma de incentivar a leitura,
pois aquele livro que tem um conteúdo que não é mais interessante para uma pessoa pode ser
interessante para outra.

 A - Ações previstas para fomentar a cultura no Distrito Federal:
Serão contratados e convidados a se apresentarem no evento artistas locais, com o intuito de
promover os artistas da nossa cidade. A proposta é ter uma diversidade de artistas como
cantores, dançarinos, atores, poetas, músicos, entre outros. Alguns dias antes do eventos será
liberado um chamamento para que eles possam manifestar interesse em participar. Também
serão realizadas divulgações por cartazes, banners e pelas redes sociais com o intuito de atrair
pessoas de todo o Distrito Federal, principalmente do Jardim Botânico e regiões vizinhas.
Também será promovida a Biblioteca Oikos, um espaço permanente de troca de livros, com o
intuito de fomentar a cultura de forma sustentável. 
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B - Ações previstas para fomentar a Economia Criativa no Distrito Federal:
Os artistas locais serão contratados para as apresentações e seus contatos serão divulgados para
os empreendedores culturais e a própria comunidade para que possam ser contratados para
eventos futuros.Já a feira promoverá a participação de feirantes e empreendedores locais que
trabalham com a venda de produtos diversos, principalmente os feirantes que trabalham com
produtos sustentáveis. A estrutura montada poderá servir para outros feirantes para outros
eventos.

 
C - Importância social do projeto:
O evento ocorrerá durante o aniversário da RA do Jardim Botânico. Será um momento de
confraternização e de fomento cultural para a comunidade, visando a geração de renda aos
artistas e empreendedores locais.

 
D - Ações previstas de acessibilidade:
O CPS já é um espaço totalmente acessível e adaptado para PCDs. No quesito de localização, a
comunidade poderá vir ao local de ônibus, carro, de bicicleta e a pé. Todo espaço possui
acessibilidade para pessoas com deficiência, com banheiros apropriados, rampas de acesso,
sinalização adequada para deficientes visuais, dentre outros. Como o evento é basicamente
musical, o apresentador fará a descrição de todo o evento afim de atender os deficientes
visuais., também teremos intérprete de libras durante todo evento, para atender a demanda dos
deficientes auditivos.

DETALHAMENTO DAS AÇÕES:

PRÉ-PRODUÇÃO:
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1. APRESENTAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS: Para a contratação dos artistas, será aberto
um edital de chamamento público para que eles possam manifestar interesse em se apresentar.
A seleção dos artistas será realizada pelo Conselho de Cultura Comunitária da cidade
juntamente com o Coordenador de Cultura do projeto. Serão priorizados os artistas da região,
havendo vagas, cidades vizinhas São Sebastião e Paranoá, ainda havendo vagas, artistas das
demais regiões. Também serão definidos critérios para a contratação e para o recebimento da
ajuda de custo. O Edital (ANEXO IV) será disponibilizado pelo menos 5 dias antes do evento
e eles poderão se inscrever pelo link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrghSqv_2HbiBhqQyfwhCkn8QLQdImLWdjEKt
6ssYTAy4m9Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

2. ECOFEIRA: A participação na Ecofeira será gratuita e aberta a quaisquer empresas ou
empreendedores da região do bairro Jardim Botânico e DF, através da possibilidade de
utilização de espaços, distribuídos pelo MOVIMENTO, para montagem de seus boxes.

Os participantes da Ecofeira poderão expor ou vender seus produtos, desde que respeitadas
as regras do IBRAM e do MCJB de utilização do CPS. Os espaços serão entregues com até 1
(um) dia de antecedência ao evento e poderão ser personalizados de acordo com a anuência da
organização do evento. O material usado pelo expositor na feira não poderá, em hipótese alguma,
ser fixado na parede com prego ou similares (ser colocado sobre a grama) e não será permitido
equipamento que gere fogo ou faísca. E a montagem e decoração dos estandes é de
responsabilidade exclusiva do expositor (feirante).

Após o encerramento oficial do evento, a desmontagem de equipamentos e outros
produtos dos expositores deverão ser retirados dos estandes até às 13hrs do outro dia, para que a
equipe de desmontagem da organização do evento possa retirar todas as demais estruturas
remanescentes. Não serão cobrado taxas dao expositores pela utilização do espaço durante o
evento, desde que não seja causado nenhum dano ao espaço.

3. CORRIDA E CAMINHADA: A corrida será coordenada por um profissional de Educação
física e terá um percurso de 3 km (caminhada), 5 km e 10 km. Para a realização do evento será
necessário:

● Buscar as licenças necessárias para a sua realização;
● Abertura inscrições pelo menos 5 dias antes do evento;
● Largada e chegada em frente ao Centro de Práticas Sustentáveis às 07h30min.
● Horário da concentração às 07h00min;

4. PASSEIO CICLÍSTICO: Passeio ciclístico com percurso de aproximadamente 10 km. O
evento buscará o apoio de orgãos como a Administração Regional do Jardim Botânico,
Subsecretaria de Esporte do Distrito Federal e o DETRAN-DF.

5. PONTO DE TROCA DE LIVROS: Será feito o ticket de troca para ser entregue aos
interessados pela troca de livros no dia do evento. Será destinado uma área onde serão colocados
bancadas para disposição dos livros que poderão ser trocados.

6. AULÕES E APRESENTAÇÕES COM OS PROFESSORES: Serão definidos horários em
que os aulões e apresentações poderão acontecer. Será disponibilizado um link de inscrição para
que os professores possam manifestar interesse em realizar as atividades.

 
PRODUÇÃO:
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O evento será realizado nos dias 2, 3 e 4 de Setembro. Durante o evento serão
realizadas diversas apresentações de artistas diversos. A Ecofeira irá funcionar no
sábado e no domingo e o ponto de troca de livros irá funcionar durante todo o evento. O
passeio ciclístico, a corrida e caminhada serão realizadas apenas na manhã de domingo, as
demais atividades esportivas como Ballet, Ginastica Rítmica, Dança de Salão, Yoga, Capoeira,
Jiu Jitsu, Muay Thai, Judô, Karatê, Krav Magá, dentre outras irão ocorrer no sábado e no
domingo. O CPS é um prédio público de propriedade de Brasília Ambiental, com acesso
restrito e gestão privada, e com autorização de uso pelo MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO
JARDIM BOTÂNICO, conforme Acordo de Cooperação assinado entre as partes (ANEXO V).

PROGRAMAÇÃO (sujeita a alteração)

Sexta Feira  02/09/2022

● 15:00 - Início das atividades (Sonorização)
● 16:00 - Apresentação Perfil 4 - Palco principal
● 17:00 - Apresentação Perfil 3 - Palco principal
● 18:00 - Cerimônia de abertura  - Palco principal

Sábado 03/09/2022

● 08:00 - Sonorização no Palco
● 09:00: Abertura da Praça de alimentação/Brinquedos Infláveis e da Ecofeira
● 09:30 - Apresentação Perfil 4  - Palco principal
● 10:00: Apresentação Perfil 3 - Palco principal
● 12:30 - Apresentação Perfil 3  - Palco de Ecofeira
● 13:30 - Apresentação Perfil 3 - Infantil  - Palco principal
● 14 :30 - Apresentação Perfil 4  - Palco de Ecofeira
● 15:00 - Apresentação Perfil 4 - Palco principal
● 15:30 - Apresentação Perfil 4  - Palco principal
● 16:00 - Apresentação Perfil 2 -  Palco principal

Domingo 04/09/2022

● 06:30 - Apresentação Perfil 4 - Fitdance - (MCJB) - Trio Elétrico
● 07:00 - Corrida (MCJB)
● 09:00 :

○ Apresentação Perfil 4 - Fitdance - (MCJB) - Trio Elétrico;
○ Início sonorização;

● 09:30 - Passeio Ciclístico
● 10:00:- Premiação da Corrida - Palco principal
● 10:30 - Apresentação Perfil 4  - Palco Ecofeira
● 11:00 - Apresentação Perfil 4  - Palco Ecofeira
● 12:00 - Apresentação Perfil 3   - Palco Ecofeira
● 13:00 - Apresentação Perfil 4  - Palco principal
● 14:00 - Apresentação Pagode perfil 4 - Palco principal
● 18:00 - Apresentação Perfil 1 - Show de Encerramento - Palco principal

PÓS-PRODUÇÃO:
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Após o término do evento será enviada para os participantes cadastrados, pesquisa de
avaliação das atividades. Também será feito trabalho de comunicação para divulgação do book
de fotos nas mídias sociais do MCJB, além das obrigações institucionais de geração e entrega
dos relatórios de prestação de contas e de todo o evento.

OBJETIVOS E METAS:

1. OBJETIVOS:

O evento tem por objetivo geral comemorar o aniversário da cidade do Jardim Botânico
que neste ano tem dois grandes motivos para comemorar, o primeiro é que neste ano a cidade
atingirá sua maior idade ao completar seu 18° ano, o outro motivo é que após a inclusão dos
novos setores a poligonal em 2019 não foi comemorado nenhum outro aniversário, pois logo em
2020 aconteceram as interrupções de todos os eventos devido a pandemia do COVID-19. Outro
ponto a ser comemorado é que em março de 2021 o Movimento Comunitário do Jardim Botânico,
assinou um Acordo de Cooperação Técnica com o Instituto Brasília Ambiental - IBRAM para
utilização do centro, espaço esse que foi construído em prol da comunidade e que há muito anos
estava sem utilização e agora está cheio de vida.

Então queremos oferecer para a nossa comunidade um grande evento com apresentações
de artistas locais, atividades esportivas, feira, espaço kids e muito mais, tudo de uma forma
agradável, segura, saudável e sustentável. O evento contará com á apresentação de artistas locais
(musicos, atores, contadores de histórias, poetas, dançarinos), a Ecofeira, corrida e caminhada,
passeio ciclístico, ponto para trocas de livros, aulas e apresentações com os professores parceiros
do esporte sustentável.

E entre os objetivos específicos:

● Incentivar a cultura local e de todo DF;
● Incentivar a economia local sustentável;
● Promover a responsabilidade socioambiental de empreendedores locais;
● Promover eventos culturais na comunidade do Jardim Botânico;
● Incentivar a prática de atividades físicas na região, com foco na promoção da qualidade de

vida;
● Estimular na Sociedade a necessidade de eventos que favoreçam a criação de laços

afetivos mais fortes entre os moradores da região;
● Divulgar a região do Jardim Botânico para todo o Distrito Federal;
● Incentivar o uso do transporte limpo, alternativo e integrado com a natureza da região, de

maneira a contribuir com o meio ambiente;
● Promover a paz no trânsito;
● Incentivar o uso da bicicleta como opções de atividade física, transporte e lazer para toda a

família;
● Incentivar o hábito da leitura e contribuir para um desenvolvimento mais sustentável.

2. METAS
2.1. QUALITATIVAS

2.1.1. Promover a atividade cultural na comunidade do Jardim Botânico e DF;
2.1.2. Fomentar economicamente os artistas locais, através de proporcionar

espaço para suas apresentações e performances;
2.1.3. Promover atividade esportiva e integrativa comunitária;
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2.1.4. Celebrar o aniversário de 18 anos da RA do Jardim Botânico;
2.1.5. Promover a economia solidário e o microempreendedorismo, através da

Ecofeira;
2.1.6. Incentivar o uso da bicicleta como transporte e mobilidade limpos;
2.1.7. Incentivar ações de sustentabilidade local;

2.2. QUANTITATIVAS
2.2.1. Prover apresentação de até 10 artistas locais, durante todo evento;
2.2.2. Prover espaço estruturado para a realização da Ecofeira com até 80

microempreendedores;
2.2.3. Realizar evento esportivo de Corrida e Caminhada para até 600 pessoas;
2.2.4. Realizar evento esportivo de Passeio Ciclístico para até 300 ciclistas;
2.2.5. Realizar feira de troca de livros.

PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO:

O evento tem como público alvo os moradores da região do Jardim Botânico e do DF,
principalmente os artistas da região, empreendedores locais que buscam novas oportunidades para
divulgar e vender seus produtos/serviços, moradores e frequentadores da região que buscam
opções de lazer e entretenimento. O evento também será aberto para toda comunidade do DF,
principalmente para pessoas que buscam melhor qualidade de vida, com uma rotina mais
saudável.

CONTRAPARTIDA:

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

[IDENTIFICAR CONTRAPARTIDA, QUANDO APLICÁVEL]

CRONOGRAMA EXECUTIVO

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO

Edital de Chamamento dos artistas 31/08/2022 01/09/2022

Edital de Chamamento dos feirantes 31/08/2022 01/09/2022

Ficha de inscrição corrida e caminhada 31/08/2022 01/09/2022

Ficha de inscrição do passeio ciclístico 31/08/2022 01/09/2022

Espaço para disposição dos livros 31/08/2022 04/09/2022

Cronograma de atividades 01/09/2022 04/09/2022

MARCOS EXECUTORES

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO
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Edital de chamamento para que os artistas locais manifestem
interesse em se apresentar

31/08/2022 01/09/2022

Edital de chamamento para que os feirantes manifestem interesse
em partir do evento.

31/08/2022 01/09/2022

Ficha de inscrição para corrida e caminhada. 31/08/2022 01/09/2022

Liberar ficha de inscrição para o passeio ciclístico. 31/08/2022 01/09/2022

Organizar espaço para disposição e troca dos livros. 31/08/2022 04/09/2022

Cronograma de atividades e apresentações artísticas 01/09/2022 04/09/2022

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Em parcela única no mês de assinatura do termo de fomento no valor de R$200.000,00.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item Descrição da Despesa

Referência de

Preço (indicar

justificativa caso

não utilize de

preço público)

Unidade de

Media
Quantidade

Valor

Unitário
Valor Total

Meta 1 - Contratações de Recursos Humanos e Serviços de Produção

1.1

Coordenação Geral

(Ilton de Queiroz

Júnior) - 20 horas

semanais, uma média

de 85 horas mensais

.Contratação de pessoa

jurídica. Responsável

coordenação

administrativa do

projeto, além de

assessoria financeira,

jurídica e de

elaboração de

relatórios. Profissional

que estará atuando na

pré produção,

produção e pos

produção do evento.

Base da FGV -

Lista de

mão-de-obra

2012, código 42

Semanal 12 R$ 793,75 R$ 9.525,00

1.2

Sub Coordenação geral

e de Sustentabilidade

(Ana Caroline Lima de

Sousa) - 20 horas

semanais, uma média

Base da FGV -

Lista de

mão-de-obra

2012, código 42

Semanal 12 R$ 793,75 R$ 9.525,00
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de 85 horas mensais

.Contratação de pessoa

jurídica. Responsável

pela coordenação das

ações de

sustentabilidade e

elaboração de

relatórios. Profissional

que estará atuando na

pré produção,

produção e pos

produção do evento.

1.3

Coordenação de

Atividades Culturais

(Ricardo Afonso

Botelho de

Magalhães) - 20 horas

semanais, uma média

de 85 horas mensais

.Contratação de pessoa

jurídica. Responsável

por organizar todas as

atividades culturais e

elaboração de

relatórios.

Base da FGV -

Lista de

mão-de-obra

2012, código 42

Semanal 8 R$ 793,75 R$ 6.350,00

1.4

Coordenação Ecofeira

(Renata Martins de

Moura) - 20 horas

semanais, uma média

de 85 horas mensais

.Contratação de pessoa

jurídica. Responsável

por organizar os

feirantes e as

atividades da Ecofeira

e elaboração de

relatórios.

Base da FGV -

Lista de

mão-de-obra

2012, código 42

Semanal 8 R$ 793,75 R$ 6.350,00

Sub-Total
R$

31.750,00

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

2.1

Apresentador(a)/narra

dor(a). Profissional

responsável pela

condução do evento.

Base da FGV -

Lista de

mão-de-obra

2012, código 169

Diária 3 R$ 690,00 R$ 2.070,00

2.2

Performance artística

(Perfil 1). Artista será

escolhido conforme

critérios do edital de

Base da FGV -

Lista de

mão-de-obra

2012, código 93

Performance 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
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chamamento

2.3

Performance artística

(Perfil 2). Artistas

serão escolhidos

conforme critérios do

edital de chamamento

Base da FGV -

Lista de

mão-de-obra

2012, código 93

Performance 2 R$ 2.000,00 R$ 4.000,00

2.4

Performance artística

(Perfil 3). Artistas

serão escolhidos

conforme critérios do

edital de chamamento

Base da FGV -

Lista de

mão-de-obra

2012, código 93

Performance 6 R$ 1.500,00 R$ 9.000,00

2.5

Performance artistica

(Perfil 4). Artistas

serão escolhidos

conforme critérios do

edital de chamamento

Base da FGV -

Lista de

mão-de-obra

2012, código 93

Performance 12 R$ 1.140,00 R$ 13.680,00

Sub-Total
R$

31.750,00

Meta 3 - Contratações de Estruturas e Serviços Especializados

3.1

Serviço de

fornecimento de

estrutura e equipe -

Entidade responsável

pela coordenação e

organização esportiva

do evento,

coordenando toda

Corrida e Caminhada

(com percurso de 3 km

[caminhada], 5 km e 10

km [Corrida]), o

Passeio Ciclístico e

toda logística envolvida

nessas duas atividades

esportivas, como o

fornecimento dos

insumos necessários

(Pórtico de

largada/chegada,

Tenda Inflável 3mx3m

+ balão, Tina para

hidratação, Gradil,

Placa de marcação de

KM, Cone para

sinalização, Pódio 3

lugares, Copo d’água,

Gelo, Cronometragem

+ chip e número de

Por se tratar de

um serviço muito

especifico, foi

solicitado 3

orçamentos

Serviço 1 R$ 41.061,00 R$ 41.061,00
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peito, Medalha em

ferro fundido 3D 7cm,

Troféus, Locutor

especializado, Staff,

Batedor c/

moto(acompanhar

atleta percurso),

Batedor c/ bicicleta

(acompanhar atleta

percurso), Brigadista,

Segurança, Ambulância

UTE, Coordenador

Esportivo, Designer dos

percurso do passeio

ciclístico, corrida e

caminhada, Trio

Elétrico, Seguro do

atleta, Banana (Caixa) -

Para os atletas, Maça

(Caixa) - Para os

atletas, Suco

(Garrafinha de 200 ml)

- Para os atletas,

Alimentação STAFF). A

instituição também

cuidará das inscrições,

da demarcação dos

percursos, das licenças,

da compra e/ou

locação dos

equipamentos de

segurança necessários,

dos profissionais

envolvidos na

execução das

atividades, da logística

de hidratação dos

atletas, dentre outros.

3.2

Serviço de Montagem

de Estrutura Móvel da

Ecofeira e Palco -

Contratação de

empresa responsável

por montar estrutura

móvel e palco para

apresentações

artísticas do evento, na

área da Ecofeira, além

de preparação de

Por se tratar de

um serviço muito

especifico, foi

solicitado 3

orçamentos

Serviço 1 R$ 49.500,00 R$ 49.500,00
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estrutura para os boxes

dos

microempreendedores

que comercializarão

produtos de

sustentabilidade

dentro do Centro de

Práticas Sustentáveis.

Parte das

apresentações

artísticas serão

realizadas dentro dessa

estrutura.

3.3

Serviço de Coleta dos

Resíduos Recicláveis -

Fornecimento de mão

de obra e material

necessário para coleta

de material reciclável

bem como realização

de campanha de

conscientização

ambiental durante

todo o evento.

Por se tratar de

um serviço muito

especifico, foi

solicitado 3

orçamentos

Serviço 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

3.4

Serviço de locação os

brinquedos -

Contratação de

empresa para o

fornecimento e

operação de cama

elástica, castelo e

multiplay, visando

constituir para espaço

kids nos dias 3 e 4/09.

Por se tratar de

um serviço muito

especifico, foi

solicitado 3

orçamentos

Diária 2 R$ 832,00 R$ 1.664,00

3.5

Copo Retratil Silicone

150ml Dobrável Com

Tampa Portátil. Copo

que será entregue a

cada pessoa da equipe

de trabalho.

Realização

cotação com três

orçamentos.

Unidade 45 R$ 9,90 R$ 445,50

3.6

Insumos de Limpeza:

Desinfetante, luvas de

latex, pano de chão,

vassoura, rodo,

esponja, flanela e

detergente .

Realização

cotação com três

orçamentos.

Diversos 1 R$ 329,89 R$ 329,89

3.7

Saco de lixo. Verde ou

Azul, de 100L, com 100

unidades. Para

Realização

cotação com três

orçamentos.

Unidade 3 R$ 13,40 R$ 40,20
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acondicionamentos

dos resíduos

recicláveis.

3.8

Saco de lixo. Preto, de

100L, com 100

unidades. Para

acondicionamentos

dos rejeitos.

Realização

cotação com três

orçamentos.

Unidade 3 R$ 17,80 R$ 53,40

3.9

Fita Zebrada de 3m

70mmx200m, para

delimitação de

espaços.

Realização

cotação com três

orçamentos.

Unidade 10 R$ 78,67 R$ 786,70

3.10

Resma de Papel A4.

Papel sulfite 75g, para

impressão de

documentos diversos.

Realização

cotação com três

orçamentos.

Unidade 3 R$ 20,00 R$ 60,00

3.11

Aquisição de Tenda

10m x 10 m. As tendas

serão utilizadas nos

espaços abertos que

terão atividades.

Realização

cotação com três

orçamentos.

Unidade 2 R$ 12.230,00 R$ 24.460,00

3.12

Locação de Tendas

10m x 10m -

Contratação de serviço

de locação com

montagem de tendas

que serão utilizadas

nos espaços abertos

que terão atividades.

Este item se difere do

anterior por não haver

a aquisição e sim a

locação, vez que não

havia necessidade de

se adquirir tantas

unidades.

Realização

cotação com três

orçamentos.

Unidade 2 R$ 573,66 R$ 1.147,32

3.13

Aquisição de

Bebedouro Industrial

100 litros com 3

torneiras. Bebedouro

será instalado dentro

do CPS para que os

transeunte possam ter

um local para beber

água.

Realização

cotação com três

orçamentos.

Unidade 1 R$ 2.550,00 R$ 2.550,00

3.14

Prestação de Serviços

de interpretação em

libras para o evento:

Empresa que ficará

Realização

cotação com três

orçamentos.

Diária 2 R$ 300,00 R$ 600,00
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responsável por fazer a

intepretação e

tradução das falas e

músicas para

deficientes auditivos.

Sub-Total
R$

123.698,01

Meta 4 - Contratações Gráficas e de Publicidade

4.1

Assessoria de

imprensa/comunicaçã

o. Serviço de

comunicação do

projeto,

desenvolvendo ações

de publicidade e

marketing

direcionando

corretamente as

informações para os

diversos públicos

abrangidos pelo

projeto;

desenvolvendo a

identidade visual do

projeto com designers

próprios; definindo a

estratégia de

comunicação e

divulgação, criando as

artes conforme a

estratégia definida;

elaborando textos e

matérias jornalísticas

para divulgação, sendo

facilitador de

relacionamento entre

o evento e a

mídia/imprensa;

preparando e

organizando as

campanhas

impulsionadas nas

mídias digitais;

fazendo a curadoria e

gestão das redes

sociais; coordenando

os materiais

publicitários;

organizando os

Base da FGV -

Lista de

mão-de-obra

2012, código 6

Mensal 3 R$ 2.758,29 R$ 8.274,87
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registros dos eventos

atavés de fotos e

vídeos, zelando pela

imagem institucional

do GDF e das

instituições

envolvidas; e

organizando toda

comunicação interna e

externa.

4.2

Impulsionamento.

Verba para

impulsionamento em

mídias digitais.

Google Ads

Unidade de

investimento

(Ads)

7 R$ 120,00 R$ 840,00

4.3

Impressão de Cartazes

A4. Para divulgação

impressa.

Realização

cotação com três

orçamentos.

Unidade 50 R$ 2,03 R$ 101,50

4.4

Impressão de Cartazes

A3. Para divulgação

impressa.

Realização

cotação com três

orçamentos.

Unidade 50 R$ 3,20 R$ 160,00

4.5

Placa Propaganda

Cavalete Madeira 1m x

0,6 m. Para divulgação

impressa.

Realização

cotação com três

orçamentos.

Unidade 1 R$ 290,00 R$ 290,00

4.6

Impressão de Cartazes

Banners de 2 m x 4 m.

Para mini-outdoor.

Serão duas peças, cada

uma com 8 m²,

totalizando 16 m².

Realização

cotação com três

orçamentos.

m² 16 R$ 72,66 R$ 1.162,56

4.7

Impressão de Banners

de 2 m x 3 m. Para

backdrop. Serão duas,

cada uma com 6 m²,

totalizando 12 m².

Realização

cotação com três

orçamentos.

m² 12 R$ 69,88 R$ 838,56

4.8
Camiseta Simples.

Para Staff.

Realização

cotação com três

orçamentos.

Unidade 35 R$ 26,70 R$ 934,50

4.9

Impressão Panfletos

A5. Para campanha de

conscientização

ambiental.

Realização

cotação com três

orçamentos.

Unidade 2000 R$ 0,10 R$ 200,00

Sub-Total
R$

12.801,99

VALOR TOTAL>>>
R$

200.000,00
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Brasília, 30 de agosto de 2022
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