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1. DADOS CADASTRA]S
CNPJ/MF:

rgão/Entidade Proponente: lnstituto Bogéa de Educação Esporte e

12.888.865/0001-15

sica - IBEM
ndereço:

adm: Rodovia DF 001 rua 00 chácara 16 Nricleo Rural Lago Oeste
e Social: Rodovia DF 001 rua 08 chácara 187 Núcleo Rural Lago Oeste - Asproeste

DDffelefone

CEP:

Cidade: Brasllia

73 100-000

F: DF

Conta Corrente

1.34781658

-

Banco

Á.qênciã:

Praça de Pagamento

ome do Responsåvel: Conceição de Maria Bogéa Carvalho

ct

ão Expedidor:

SSP/DF

E.A

argo:

unçao

iretora Geral

iretora Geral

cPF 120.415.841-72
Matrícula

ndereço

dovia DF 001 rua 00 chác:ra 16 Núcteo trrrat Lago Oeste

CEP: 73.100-000

2. OUTROS PART¡CIPES

o/Entidade

CGC/CPF

E.A

Nome do ResponsáveJ:

:-.;i-uftçao.

c.t

-afgo:

Matricula

öida¿e

CEP:

rgão Expedidor

Endereço:

CPF

&

3. DESCRIçÃO DO PROJETO
Tttulo do Projeto:

Período de execuçâo

CARAVANA CULTURAL

05 meses

lnÍcio: 20 de dezembro de 2017
Término; 30 de abril de 2018

ntificação do Obieto:
O projeto "CARAVA NA CULTURAL" consiste em uma proposta de promoção a cultur
de capacitaçäo proúissional em dìversas årea c de tecnologia digital para jovens e adu
residentes em 09 regiöes administrativas do Distrito Federal'

e se us agentes culturais, o Proj
das
09 regiões do DF para produzir e
a
em
cad
uma
ANA CULTURAL" estaciona
inco dias de trabalho intenso junto à comunidade looal, programas de televisäo Ê,
lataforma WEB para reglstro e divulgação das diversas manifestações culturais do D F
inda mais: sensibilizar jovens e adultos paß a inserçáo ao mercado de trabalho
uintes áreas de tecnologia digital onde o projeto ira ofertar oficinas de aprendizagem,
las: inclusäo digital, oficina de multimídia, produçäo a udiovisual, criaçäo de reportagem,
dição de vldeo, captação e ediçäo de imagem, oficina de comunicação web e redes sociais
cína de fotografia digital.
Com o objetivo de promover a cultura local

De maneira ágil, surpreendente e de comunicaçåo em massa, o projeto "CARAVAN
ULTURAL" deve alcançar de maneira bem rápida o interesse da juventude do D F que
ntos as produções em plataforma web. send o esta de fácil acesso as co mu nidades me
Revel a r um youtuber, uma blogueira e até mesmo mú s icos e artlsta S para o mercad
o nalap a rtir de um vÍdeo publicad o na web é uma realidad e em que a juventude mundia
lumbra, Esta possibilidade será o p o nto de partida do projeto "GARAVANA CULTURAL"
Ern cinco dias de trabalho realizado em cada uma das nove cidades do Entorno do DF
inda estaräo envolvidos com a programação da caravana, artistas locais que pode
sufruir do serviço de gravação de cds demo e produçäo de vid e oclipes. Tambêm haverÍ
resentaçöes artlsticas para de e ito do ptlblico local que será ainda convidad o pa
biçöes de filmes e exposições de fotos.

A "CARAVANA

CULTURAL"

é uma carreta equipada e adaptada, com sa

limatizadas, com esttidios de gravagäo para produção de áudio e video, painel de Led,
biçöe S dos filmes e equipamentos de som, luz, palco e gerador, para as apresenta
rtfstica Em apoio à carreta também seråo instaladas tendas piramidais, banheiros quim
dem a ls e struturas para conforto e segurança dos profissionais envolvido s e publ
resente
Para a realização do projeto, os entes de governo seräo cuidadosamente convidados
polâr o projeto e também em nome deles - Administraçöes Regionais, Secretária d
ucaçäo, Secretária d e Estado da Cultura do Governo d o Distrito Fed e ral - temos a
eum proleto de sucesso com muita informaçäo on-l ne e acesso das comunidades me
cidas as tecnologias digitais,

ustificativa da proposiçäo

A inclusão digital é um a S sunto muito comentado nos meios de comunicaçäo, e vem
do discutid o no cenário po ítico, fazendo com que ações, projetos e progrâma s socra
am elaboradose implantados efi rli rr,,:;rs. pafses nomundo.Ao longo da história, n
nologias têm tido o poder de i¡ri|t,..,1,.,,, ,-, üorrÌportamento da sociedade, assim como
lefones, o rádio, a televisäo, e agor¿r, (.,rr'r L,r¡lì pouco mais de uma década, a inlernet

A nova era que vivemos, a era da informação, possibilita a nós o uso de diversa
oluçöes digitais eficazes que beneficiam muito o nosso dia-a-dia. Porém, milhöes d
säo classificadas como exuluídos digital, näo obtendo acesso ås redes
un¡caçäo interativas através de computadores conectados å internet

E quando exclufdos do mundo digital, as novas tecnologias tambem não seråo de se
ecimento

lnclusão Digital
A inclusäo digital é o grande desfio em tempos de predominância da cultura digital n
ciedade, Tornar acessivel ås i,,.c.r,-)',-,-'.rs rJe informaçäo e comunicaçäo para todos
uimentos sociaisé hoje impresciiriii 'ri )iirra o exercício da cidadania onde o motorsocia
encontra no acesso e na manipulação clr informaçäo.

Um indivíduo que estå incluido na sociedade digital é aquele que é capaz
olver a habilidade de tornar prático e melhorar suas condiçöes de vida a partir

aÍor aproveitamento das potenclalidades destas ferramentas de informação e comunicaçäo

A inclusåo digital basicam,;nt,:: í' :l ;rliciativa de fazer com que a sociedade obtenh
hecimento mínimo para utilizar os recursos da tecnologia da informaçäo e
unicação (TlC), bem como ter e utilizar os recursos físicos, tais como os computad
acesso à lnternet_
Dentre as infinidades de estratégias inclusivas estão projetos e açöes que facilitam
so de pessoas de baixa renda ås Tecnologias da lnformaçâo e Comunicaçäo (TlC),
nclusão digital volta-se l¿¡¡þ$¡11 ,.¡r:; ,: rl,ìsenvolvimento de tecnologias que ampliem
cessibilidade para usuários cor¡ì ,-,ùl:.,i. t'( , ii
Este tipo de discussão é táo funr"1¿¡mental como a queståo da inclusäo social, Näo
ra pensar a queståo do acesso às ferramentas básicas da informaçäo e comunicaçäo
etir sobre em que contexto as pessoas se encontram do ponto de vista social, que
idade onde se encontram as verdadeiras causas da exclusão: falta de educaçäo
nidades e condições drgnas de existêncía

Dar ecesso a uso das tecrrologias e a partir delas desenvolver produtos pa
ivulgaçäo de potencíalidades existerrtes nas comunidades menos favorecidas, será
buiçäo do lnstituto Bogéa de Educação, Esporte e Música por meio do proj
'CARAVANA CULTURAL" para a juventude do Distrito Federal

@

vos
vo geral

O Projeto GARAVANA CULTURAL tem por objetivo cap e citar em diversas áre AS
ologia digital jovens e arJultns lasidentes em 09 regiÕes admin strativas do Di

d

ed Êt ral por me io da oferta de 2.Ui'U ¡.rlri:i li'ri e s etenta) vagas em oficinas de 1n clusäo digital
na de Desenvolvimento der A ¡lic¿rtivo oficina de multimidia, produção audiovi S u a
açäo de reportagem, edição de video captaçäo e ediçäo d e imagem, oficina
nicaçäo web e redes sociais e oficina de fotografia digítal.

Também säo objetivos deste projeto prornover a cultura local das nove regiöes qu
bene{iciadas, realizando apresentacöes de aproximadamente 360 artistas e grupos
gravaçöes
44
de CD demo e 2'7 t:::.i!,t : ' ' -r i''lmes para o público presente'
Além disto, seräo gravados ( riove¡ programas com duração de 01 hora cada, a serem
isponibilizados na plataforma web, 'CARAVANA CULTURAL DF PLAY", para que
s possam acessar e assistir o conteúdo

Em plataform a web será aberto o endereço e etrônico
publicaçäo de informaçõ es sobrer a agenda do projeto, sobre os cursos ofertados e sob
inscriçöes assim como tambénr os contatos dos grupos e artlstas participante S do proj
mofomento a contrataçöes dos ¡ìlr-'s,nl(ls para eventos e festas no DF.
bjetivoe específicos

.
I

a

lnscrever 450 (quatrocentos
Oficina de Multimfdia;

e

;^,inlrtenta) jovens

de idade entre 12 a 29 anos

lnscrever 450 (quatrocentos e cinquenta) jovens de idade entre 12
Oficina de Produçäo oe Audiovisual;
lnscrever 180 (cento e oitenta) jovens de idade entre 12
Criaçäo de Reportagem;
lnscrever 180 (cento
Edlção de Vídeo;

a 29

n

anos

a 29 anos na Oficina

e oitenta) jovens de idade enlre 12 a 29 anos na Oficina

o

lnscrever 180 (cento e oitenta) jovens de ldade entre 12 a 29 anos na Oficina
Desenvolvimento de Aplicativos;

¡

lnscrever2TO (duzentos e
Edíçäo de lmageml

.

lnscrever 360 (trezentos e sessenta) iovens de idade entre 12 a 29 anos na Oficina
Fotografia;

¡

Gravar 144 (sessenta) músicas em CDS Demo de bandas, grupos ou músicos
trabalho solo;

o

Realiz-ar apresentações culturais de 360 (trezentos e sessenta) artistas nas'regi
tra
ssar Brasllia, Ceilåndia Gama Paranoá
administrativas do DF ueo ro

r¡t:rt¡ì:,,¡,p¡s de idade entre 12a29

anos na Captação

-

@

R iaoho Fundo,
a

.

Samambaia Sarrta Maria e Taguatinga;

Realizar 27 (trinta) exibiçöes de filmes a população que não possui acesso a salas
ctneme.

Organizar grupos de discussões sobre a implementação de roteiros e pautas do
programas a serem proclu?'ri't,: . r . i. r,., o plojeto .GARAVANA CULTURAL,';

o

Promover o inlcio de carreira de jovens músicos seja cantor ou instrumentista com
gravaçäo de um CD demo:

a

Capacitar grupos culturais a postar vídeos e produzir matérias de divulgaçåo de seu
trabalhos;

o

Dar oportunidades de crsuu¡,,iu, *ù t desenvolvimento ao jovem por meio de oficinas d
audiovisual, de roteiro, aninraçíio, ¡rr,:<1ução, ediçäo e caplaçäo de som

a

Produzir videoclipes de artistas do Distrlto Federal,

o

Contribuir com o desenvolvimento cultural do DF;

o

lncentivar artistas e grupog r)u li,t

r

Registrar artistas e grupos locais do DF;

a

¡
r

r,r

,o l)F;

Publicar por meio do endereço virtual www.carava naculturaldf.com. br as manifestaçö
culturais identificadas no DF informando seus contatos para contratação de pesso
interessadas;

lnformar a canais de comurr¡uaç<ru do DF o trabalho de grupos
sejam publicadas matérias ,io rnÍ.ir¡, ,¡spontånea sobre os mesmos;

e artistas para q

Entre outros objetivos não mensuráveis.

"@

2'1

PI-ANO DE TRAEALHO
4. CROI{OGRAITA DE EXECUçÃO (tueta, Etapa ou Fase)

Duraçåo

tet¡

ItJlås

Fase

lnfcio

Contrataçäo de empresa para Elaboração e
distribuição de apostilas para 2.000 pessoas
na realizaçäo das ofiuur¡¡s. l--specificação:
Confecçäo de 2.070 apostilas com 20
páginas, papel off-set 909, preto e branco,
sem encadernação, tamanho A4
1.1

2.000 unidades
lmpressão de Banl,'t r'rir I 'r"q Vinlcola com
Acabamento em bast"¡<¡ u uo¡da lmpressäo
410 - Cores, com lnstalaÇiir;

1.2

30m2

lmpressäo de Filipetas 4x4 cores impressäo
off set - Formato: 15x1tcm Papel Couché
24A g - acabamentos llrova de cores inclusa
1.3

10.000 unidades
Cartaz lmpressão 4lO - Cores. Tamanho A3
Papel couchê Fosco - 150 G

1.4

2.CI00 cartazes

Camisetas Confecçãcr cr,rrttiiietas, DescrÎção
Camiseta malha fio 30 410 * Cores, nos
tamanhos, P/M/G/GG e baby look, G, Gola
em Vies, Meia Manga, Gravação Frente e
Verso conforne arte a ser oferecida pela
projeto.
1.5

2.000 certificados
iretor de Produçãn

1

1.7

Mês 01

01

abnll2017

Dezl2O17

Mês 01

Mês 01

Dezl2j17

DezJZO17

Mès 01

Mês 01
Dezl2Ù17

Dezl2017

Mês 01

Mês 05

Dezl2A17

Março/2018

Mês 01

Mês 01

Dezl2j'17

Dezl2Ù17

100 camisetas

lmpressão de Cerlificado
1.6

Mês

Tórmlno

Mès 05

Mês 01

Dezl2017

abrill2O17

Mês 01
Dezl2O17

Mês 05
AbriU2018

p

Mês 01

Produtor Executivo
1.8

Dezl2O'17

Assessoria Contábi1
1.9

-

Abril/2O18

Mês 01

Gestor Financeiro

Mês 05

Dezl2O'17

Abril/2O18

Mês 01

Assessoria .lut'rr::r
1

Mês 05

.10

Mês 01

Dezl2O17
Secretária

-

Dezl2O'17

Mês 01

Apoio Administrativo

1.11

Mês 05

Dezl2017

Abril/2O18

Mês 01

Mês 05

Dezl2}17

Abril/2018

IDADE IITIOVEL O Velcutc¡ deve ser do ti
rreta com cavalo mec¿nico trucado. O B
Carreta deverá ter as dimensões externa
e 15,4A metros de comprimento, 2,60 d
argura e 4,30 de altura a partir do solo
avalinhO Mecåni,-;c, í: -i riíìrtcta devem te
spensão pneumairca, cof'n amortecedores
arras estabilizadoras

BIENTE INTERNO DIVIDIDO

E]t/I

1. Sala climatizada para ser utilizad
como ¡,rdi+rl¡'r r",r'liír¡tcl com pel
menos 60nr'.

2. Sala ?om -feleUentro, com Bm
contendo duas bancadas emb
com pelo menos

2

iù

Notebooks;

3. 02 Salas Tipo Estúdio, com
mênos 9rrr'' i.at:ii, montadas
parte fixo e môvel com

pe
s

acústico e revestirnento nas paredes
no teto de placas de espuma
de poliuretano de isolamento co
densidade de 30mm;

4. Sala de Corltr-',l -'' .îÐrn, com

po
gObfe
pafte fi
mgnos 3m2, ,/l{,ili.:il;,,i
com isolametìtc' l':ir:r'ic.r,:

5. Palco interno coberto

com

dimensjes de 7 metros de largura
5 metros de comp'imento. (45m'?),
2.1

IIñBIENTE EXTERNO GOM:

"ñ

Palco na pade superior da carreta cof
dimensöes de no mfnimo 15,40 metros d
comprimento por 2,60 de largura com guard
corpos em toda a extensão (38m'a): 0
Avanços conì 0't : i.ì, riê automaçä
hidráulíca, com mecanismo de abertura

fechamento automatizados por meio
cilindro hidráulico nas dimensöes de

d
n

mínimo: (1) 7,0x2,5 metros (2) 6,6x2,5 metro
(3) 3,0x2,1 (4) 2,6x2,1.Pofta de acesso cor
elevador parÍì i.':, , r'i:1 necessidade
especiais de acionamento hrdráulico; Escad
com corrimão para acesso.

EQUIPE fÉCNlCa: Motorista, Técnico

d

Som, Operador de Audio.

2.2

Locaçäo de Tenda:;
Tamanho 10x10,

I Li:clìada no

Íj'

Descrição: Locaçäo com montagem e
desmontagern de duas tendas fechadas, nas
dimensöes minimas de 10 metros de frente x
10 metros de profundidade, cobertura do tipo
pirãmide, com lnl¿ lir:,-, ':gtrut!¡raemtubo
galvanizado

Mês 01

Mês 05

Dezl2O17

Abril/2018

t

2.3

Prestaçäo de Serviço - l-trcação de Banheiro
Qufmico - Descriçäo. Locação de banheiro
quimico individual, portáteis, com montagem,

manutençäo diária e desmontagem, em
polietileno ou mete''i¡l - itrrilar, com teto
translúcido, di'ìnensù*:, ' . r,' ; ¡iiiii de 'l ,1 0m de
frente x 1,10m de funrJo :< 7-,10 de altura,
composto de caixa de defeto com tampa,
porta papel hÍgiênico, fechamento com

Mês

Mês 05

01

Dezl2Ù17

Abríl/2018

Mês 01

Mës 05

Dezl2017

Abril/2018

Mês 0l

Mês 05

DezlZA17

Abril/2018

Mês 01

Mès 05

Dezl2017

Abril/2018

identificação de ocupado.

2.4

2.5

26

Banheíro Químico Adaptado para Cadeirantes

Contrataçäo de um instrutor para ministrar as
Oficinas de Criaçäo e Reportagens nas
comunidades. Este profissional deverá ter
formaçäo em jorncrlr:i r, :
Contratação ,!e utn ins;htrlcr para ministrar
Oficinas de Produçåo de Audivisual. Este
rofissional deverá ter cruso su er10r em

"e

Artes visuais ou publicidade
2.7

2.8

2.9

2.10

Contrataçäo de um instrr¡tor para ministrar
'1 Blogs, Sites
oficinas Multimlcfí¡' -, r
e mfdias digitais. Lste prüir.,sronal deverá ter
curso técnico ou supertot'rìijt área de
informática.
Contratação de um instrrttor para rninistrar
oficina de produção e ediçäo de vídeos, Este
profissional deverá ter a fornraçäo de curso
técnico.
Contrataçäo de um Cinegrafista para as
oficinas de captação de imagens e edição
Contratação de um instrutor para ministrar as
tctnas de FotografÍa Fste nrofissional
,rrtte de
everá ter experiéri r.:i
nistração desta oficlna

Mês 01

Mês 05

Dezl2O17

Abril/2018

Mês 01

Mês 05

Dezl2j17

Abrill2olE

Mês 01

Mês 05

Dezl2j17

Abril/2018

Mês 01

Mês 05

Dezl2017

Abril/2018

¡

2.11

2.12

2.13

trataçäo de um Produtor Musical,
ponsável pela gravaçäo, produção e
ição de mú¡uicas a serem gravadas no
túdio da Carreta. Este .>rofissionaldeverá
r experiência conr¡rr' :"¡ r'rt, Ce ministraçäo
e produçåo musical

Mês

Mês 05

0'1

Dezl2017

Abñv2018

Mês 01

Mês 05

Dezl2O17

AbrÍl/2018

Mês 01

Mês 05

Dezl2O17

Abrili2018

Mês 01

Mês 05

Dezl2O17

Abril/20'18

Mês 05
Abril/2018

Mês 05
Abril/20'18

Vfdeo instltucional do projeto

Mês 05
Abril/2018

Mês 05
Abrill2018

Prestaçäo de contas

Mês 05
Abril/2018

Mês 05
Abril/2018

a de Desenvolvimento de Aplicativos

ornalista - Contratação de um jornalista paß
r editor chefe do ¡rrr {,¡,.r'" " CARAVANA
ULTURAL, Este pr ü -,¡.,r..¡,,.¡i cieverá ter
rmaçäo em jornalismo,
|r

2.14

3.1

er gráfico - Para faze¡ as animaçöes
o programa CARAVANA CULTURAL, além
a identidade visual do projeto.

Relatório llustrado para entrega
irnpresso e em meio digital

3.2
3

3.3

finerl

a

Secult

-

"þ

6. Flglco - Flnencelro (R$1,00)
Meta

Etapa

Valor

Esper:ii

/Fase
Gontratação de empresa para
Elaboração e distribuiçäo de
apostilas para 2.000 pessoas
na realizaçäo das oficÍnas.
it
Especificaçäo: :"., :
2.070 apostilas com zo
páginas, papel off-set 909,
preto e branco, sem
encadernaçäo, tamanho A4

OSCIP

ADM.

Total

PUBLICA

R$ 9.300,00

R$ 9.300.00

:,

2.000 unidades
lmpreSSão dü [,.'i.,i,-;t ijr]il
Lona VÍnícola com

R$ 1,200,00

R$ 1.200,00

Acabamento em bastäo e
corda lmpressäo 4lO * Cores,
com lnstalação

30m'
lmpressäo de Filipeias +x4
cores impressåo oft sel Formato: ,5x11cm Papel
Couchê 24O g- acahamentos
prova de cores inclusa

R$ 6.900,00

R$ 6.900,00

R$ 4.200,00

R$ 4.200,00

R$ 2.500,00

R$ 2.500,00

R$ 4.000,00

R$ 4.000,00

10.000 unidades
Cartaz lnrpressão 4/0 Cores. Tamanho A3. Papel
couchê Fosco - 150 G
2.000 cartazes

Camisetas Conf;¡c r.^i.'
camisetas, Descrição.
Gamiseta malha fio 30'{i0 Cores, nos tamanhos,
P/M/G1GC e baby look, G,
Gola em Vies, Meia ltlanga,
Gravação Frente e Verso
conforme arte a ser oferecida
pela projeto.
100 camisetas

lmpressão de Certificado

@

2,000 certificados
Diretor de Produçäo

R$ ô.600,00

R$ 6.600,00

Produtor Executivo

R$ 6.750,00

R$ 6.750,00

R$ 3.095,00

R$ 3.095,00

Assessoria Juri ''i
Advogado

R$ 2.000,00

R$ 2.000,00

Secretária - Apoio
Administrativo

R$ 4.500,00

R$ 4.500,00

Assessoria Contábil
Financeiro

- Gestor

UNIDADE MÓVEL O VCÍCUIO R$ 7M,550,00
deve ser uo til-':i | '
rtrt
cavalo mecànico t¡l.caclo. O
Baú da Carreta deverá ter as
dimensöes externas de 15,40
metros de comprimento, 2,60
de largura e 4,30 de altura a

partir do

Mecânico

R$ 764.550,00

solo, O Cavalinho
e a r1¡-''1¿ã rlevem

ter sus[jerÌs¡- ,., i , riiitua,

com amortecedores c. barras
estabilizadoras,

ATÚBIENTE

INTERNO
DIVIDIDO EM 05 ÁRCES:

1. Sala climatizada para
Sef ut:ì -", : r ¡'tr)
Auottório multruso com
pelo menos 60,

nz,

2. Sala com TeleGentro,
com 8 m2 contendo

duas

bancadas
pelo
menos 1 0 fiir.tr'.,,uuks;

embutidas

com

3. 02 Salas Tipo Ëstúdio,
com pelo menos 9m2
cada, montadas sobre
parte fixo e móvel com
isolamento aeristíco e

revestimçt¡rlr: rìas

paredes

e no teto de

placas de espuma
flexlvel de puliuretano

de isolamento com
densidade de 30mm;

4. Sala cle Controle

De

"e

Som, corìì ý.ir.., 'rtjtros
3m', montarlas sobre

parte fixo

com

isolnmento acústico;

5. Palco internc

coberto
com as dimensÕes de 7
metros de larl¡ura com 5
metros de comprimento.
(45m').

Ai,IBIENTE EXTERNO COIIí :
Palco na parte ..,rtnerior da

-: ., .jr, ll()
minimo 15,40 mettos de
Caffeta COlfl dirL:.;t

comprimento

por 2,60 de

largura com guarda corpos em
toda a e,:tensäo (38m'z); 04
Avanços com 04 P:rtas de

automaçåo
mecanismo

hirjr

ú.rli,:¿:, corn
abertura e

de

fechamento automatizados por
meio de cilindro hidráulico nas
dimensöes de no mínimo: ('l)
7,Qx2,5 metros (2J 6,6x2,5

metros (3) ?f.''1

(4)

2,6x2,1.Porta dc .lr,css.r colll
elevador para portarJorcs de

necessidades especiais de

ac¡onamento
Escada com

hidráulico;
corrimäo para

acesso.

EQUIPE TECNICA: Motorista,
Técnico de Som, Opetador de
Audio.
Locação de Tendas Piramidal
fechada no Tamanho 1 0x10.

R$ 11.250,00

R$ 11.250,00

Descriçäo: Locação com
montagem e desmontagem de
duas tendas fechadas, nas
dimensöes mlnimas de 10
metros de frente x 10 metros
de profundidade, cobertura do
tipo piråm,de, com l';ir;r
branca, estrutura enì'.ubo

,'Ñ

galvanizado

R$ 3.870,00

R$ 3.870,00

R$ 1.845,00

R$ 1.845,00

Contrataçao de um instrutor
para mínistrar as Ofic.nas de
Criaçäo e Reportagens nas
comunldades. Este
profissional devr: ¡;i 1¡'¡'
formaçäo em jorna[smo.

R$ 4.320,00

R$ 4.320,00

Contrataçäo de um instrutor
para ministrar Oficinas de
Produção de Audiovisual.
Este profissional deverá ter
curso superior em f.Èrn
visuais ou publi..;r- , l

R$ 7,200,00

R$ 7.200,00

Contratação de um instrutor
para minislrar oficinas
MultimidÍa: Produçåo de
Blogs, Sites e midias digitais
Este profissional deverá ler
curso técníco 0r.r g¡.trlilt l;t' lìa
área de informática.

R$ 5.760,00

R$ 5.760,00

Contratação de um instrutor
para ministrar oficina de
produçäo e ediçäo de vfdeos
Este profíssionaldeverá ter a
formaçäo de cttrsc l(','r1i,';¡

R$ 5,400,00

R$ 5,400,00

Contrataçäo de unr
c¡
rafista ara as oficinas

R$ 5.760,00

RS 5,760,00

Prestaçäo

de

Serviço
Locação de Banheiro Quimico
Descrição: Locacão de

-

banheiro

quirli,.,; :

,..,

,¡ti,

com montagenì,
manutençao diária e
portáteis,

desmontagem, em ¡ olíetileno
ou material similar, com teto
translúcido, dimensöes
mínimas de 1,10m de frente x

1l}m de fLnrrlcr y

?.JA de

altura, cornpost<.r de caixa de
clejeto com tanrpa, pclrta papel
higiênico, fechamento com
identificação de ocupado.

Banheiro Quin r';

¡

id'.)

para Cadeirantes

"Ø

de captaçäo de imagens e
edição.
R$ 6.480,00

R$ 6.480,00

R$ 8.100,00

R$ 8.100,00

R$ 4.320,00

R$ 4,320,00

Jornalista - Contrataçäo de um
jornalista para ser editor chefe
do programa " CARAVANA
CULTURAL. Este profissional
deverá ter formação em
jornalismo.

R$ 9.600,00

R$ e.600.00

Designer gráfico - Para faze¡
as animaçöes do programa
CARAVANA CULTURAL, além
da ídentidade visual do projeto.

R$ 6,900,00

R$ 6-900,00

896.400,00

896.400,00

Contrataçäo de um instrutor
para ministrar as oficinas de
Fotog rafia. Este profission a I
deverá ter experiência
comprovante de ministraçäo
desta oficina.
Contrataçåo de um Produlor
Musical, responsåvel pela
gravação, produçäo e ediçåo
de músicas a serern gravadas
no estúdio da Carreta. Este
profissional deverá ter
experiência comprovante de
ministraçäo de produçäo
musical,
Oficina de Desenvolvimento de
Aplicativos

Meta

I-

Planejamento

Meta 2 - Execução
ll/leta 3

Projeto

- Prestação de Contas e Relatório Final do

6. P!¡no de Apllceçäo
Gôdigo

(Rtl,00l

Especificação

1

Recursos humanos

2
3

Total

OSCIP

ADM. P

LICA

R$ 86.785,00

R$ 86.785,00

Estrutura

R$ 781,515,00

R$ 781,515,00

Materialde consumo

R$ 28.100,00

R$ 28.100,00

O DE TRABALHO
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7. CRONOGRAIUA DE DESEUTBC,LÍ :r

Administraçäo Pública
META

MêsO'l

Mês 02

Mês 03

Mês 04

Mês 05

Mês 06

R$ 8Ð8.400,00

* Registrar
o valor mensal a ser transferido pelo órgäo/entidade
responsável pelo progr:ma (ADM. PUBLICA)
OSC (contrapartida)

META
Mês 01

META Mês 07

Mês 02

Mês 08

Mês 04

Mês 09

Mês 10

Mês 05

Mês 11

Mês 06

Mês 12

* Registrar o valor mensal
a ser dese rrbolsado pelo
proponente (OSC)

"þ

8. DEGLARAçÃO

Na qualidade de representante j,rtJ.;l r .-;,i(.), declaramos, para fins de prova junto à
Secretaria de Estado dê Cr¡,rura do lli"tr¡iu Federal, para os efeitos e sob as penaÊ da Lei,
que inexiste qualquer dêbito em mora

<ru

situaçâo de inadimplência com o Tesouro do Distrito

Federal ou qualquer ôrgäo ou entidade da administraçåo prlblica do Distrito Federal, que
impeça a transferÊncia de recursos oriundos de dotaçÕes consignadas nos orçâmentos do
Distrito Federal, na forma deste Pianu cJe Irabalho,
Pede defelirnerrto,

---WjM
PRESIDENTE

Brasflia, .?.?,,.,c" Ìuw.rhro¿" 201?

8.AP

PELA ADMI

PIJBLICA

Aprovo o presente Plano de Trabalho

Loca[e Data,

m. Pública

