
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 PLANO DE TRABALHO DE TERMO DE FOMENTO OU ACORDO DE COOPERAÇÃO 

 

DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC 

Nome da OSC: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL E CULTURAL - 

IDISC 

Nome Fantasia: IDISC 

CNPJ: 22.892.369/0001-99 Endereço: QS 614 CJ B LT 02 SL 103 

Complemento: Sala 103 Bairro/Cidade: Samambaia Norte CEP: 72322-582 

Telefone: (61) 98646-3672 Telefone: (DDD) Telefone: (DDD) 

E-mail: institutoidisc@gmail.com Site/Redes Sociais: https://www.idisc.org.br 

Responsável da OSC (Dirigente): Romualdo Machado Bispo 

CPF: 056.436.241-76 RG/Órgão Expedidor: 

3.326.468 SSP/DF 

Telefone do Dirigente: (61) 98646-3672 

Endereço do Dirigente: QR 403 Conjunto 13 Casa 10 – Samambaia Norte CEP: 72.319-114 

 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Romualdo Machado Bispo 

Função na parceria: Coordenador Geral 

RG: 3.326.468  Órgão Expedidor: SSP/DF CPF: 056.436.241-76 

Telefone Fixo: (61) 98646-3672 Telefone Celular: (61) 98646-3672 

E-Mail do Responsável: rjunior_adv@outlook.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:institutoidisc@gmail.com
mailto:rjunior_adv@outlook.com


 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO: Conecta+ 

PERÍODO DE EXECUÇÃO  

INÍCIO: 21/11/2022 TÉRMINO: 13/02/2023 

DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

 

Realização do projeto “Conecta+”, sendo um projeto voltado para fomentar o empreendedorismo 

no Distrito Federal, oferecendo cursos livres de capacitação profissional nas áreas do seguimento 

infantil e Pets, além de uma feira de exposição de produtos e serviços voltados para as mesmas 

áreas, beneficiando empresários e interessados, bem como gerando emprego e renda por meio 

da Lei nº 13.019 (MROSC). 

JUSTIFICATIVA:  

 

O programa “Conecta+”, criado pelo Instituto IDISC, traz a Brasília uma engrenagem propulsora 

para auxílio no desenvolvimento e crescimento de sua economia, proporcionando geração de 

emprego e renda, além de crescimento conjunto e capacitação da rede empreendedora de 

Brasília. A necessidade de facilitar a comercialização dos produtos e serviços, aliados a melhor 

aquisição de matéria prima para produção com qualidade e infraestrutura, faz com que essas 

ações sejam revolucionárias e promissoras para as empresas do Distrito Federal. 

Brasília se destaca economicamente no contexto nacional, sendo a capital do país, possuindo a 

maior renda média per capita do país. O IDISC vem em apoio a Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal – SDE, auxiliar na execução das políticas de 

desenvolvimento econômico apoiando as iniciativas empreendedoras, as atividades industrial e 

comercial de serviços e comércio exterior, através de parceria com esta entidade privada, para 

aprimorar e aumentar as oportunidades de negócios e investimentos produtivos, com o 

desenvolvimento sustentável e melhoria da qualidade de vida da sociedade do Distrito Federal.  

O “Conecta+” vem com sua proposição de integrar os microempreendedores e empreendedores 

dos segmentos de pets e infantil, com atenção especial aos produtos para gestante, 



disponibilizando um espaço para exposições, palestras, cursos livres e áreas de vendas, sendo 

totalmente gratuito e aberto à população, ocorrendo na Região Administrativa do Plano Piloto. 

A pandemia da Covid-19 desestabilizou a economia mundial e fez muitos setores sofrerem com 

quedas nas vendas devido a diversos fatores como perda de poder de compra da população e as 

restrições de circulação com o isolamento social. Contudo, um setor em específico que 

surpreendeu ao, diferente da maioria do mercado, mostrar crescimento mesmo durante o período 

de pandemia foi o do universo pet. 

O setor de produtos, serviços e comércio de animais de estimação registrou alta de 27% no 

faturamento em 2021, o que resultou em R$ 51,7 bilhões, segundo levantamento do Instituto Pet 

Brasil divulgado em março deste ano. O crescimento foi puxado pelo segmento de pet food, que 

representou 55% do total do valor - cerca de R$ 28 bilhões. 

Já em relação ao seguimento das gestantes, não é por acaso que produtos e serviços voltados 

para bebês vêm crescendo exponencialmente. Cerca de 320 crianças nascem por hora no Brasil, 

segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os gastos dos pais 

com os filhos no primeiro ano de vida são os que mais movimentam o mercado infantil, incluindo 

enxoval, fraldas, cosméticos e atividades educativas e recreativas. A perspectiva é de que esse 

nicho continue em alta nos próximos anos, abrindo novas oportunidades de negócios. 

A ida da mulher para o mercado de trabalho contribuiu para o aumento da compra de artigos 

voltados para a faixa etária. Apesar da taxa de natalidade ter caído, o poder aquisitivo mais alto 

permitiu à mãe adquirir uma quantidade maior de itens para o rebento. Em 1940, a média de filhos 

por brasileira era de 6,2, bem diferente do ano de 2013, quando a taxa caiu para 1,77, como 

apontam dados do IBGE. As gerações mais antigas, no entanto, costumavam gastar menos 

porque reaproveitavam mais as peças de roupas, sendo passadas a cada novo nascimento na 

família. 

O Brasil possui a maior feira de eventos infantis do mundo, com a Mega Gestante e Bebê 

realizada no Rio de Janeiro. Em mais de 11 mil metros quadrados, são montados estandes de 

diversos segmentos voltados às crianças de colo. O foco da feira vai desde a gestante a crianças 

de até quatro anos. O ambiente é favorável para compradores e empresários, uma vez que são 



apresentados novos produtos e opções de marcas a preços em conta. 

A atuação desta Entidade vai ao encontro da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Econômico com a missão de promover o empreendedorismo, ampliando e fomentando a geração 

de empregos e renda em todo o Distrito Federal, assim como ser referência nacional da qualidade 

de serviços prestados no âmbito da Políticas Públicas para o setor produtivo distrital. 

I – Fomento ao empreendedorismo nos setores de 

indústria, comércio e serviço; 

II – Áreas, polos e parques de empreendedorismo, com o 

acompanhamento de políticas e programas de incentivo ao 

desenvolvimento econômico; 

III – Políticas de incentivo e fomento ao 

empreendedorismo; 

O Brasil apresenta grande potencial para o empreendedorismo. De acordo com a Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM), a taxa de Empreendedorismo é de 38,7 (2019), segundo melhor 

patamar total de empreendedores, desde 2002. São mais de 53,4 milhões de brasileiros se 

dedicando ao negócio próprio. A pesquisa também mostra que em 2019, o país atingiu 23,3% de 

taxa de empreendedorismo inicial, quando uma empresa possui menos de 3,5 anos de existência, 

a maior já alcançada. 

É importante lembrar que, para incrementar a produtividade e a competitividade das empresas e 

dos sistemas/arranjos produtivos locais, é preciso garantir a introdução de inovações para 

melhorar os processos produtivos, impulsionar a qualidade e a diferenciação dos produtos e tornar 

mais eficiente a organização das redes de empresas nos diferentes agrupamentos territoriais em 

que se encontram a fim de criar empresas e potencializar e diversificar as existentes. Dessa 

maneira, o território é o ator fundamental no impulso da competitividade, da criação de “entornos 

inovadores” e da capacidade de gestão empresarial sendo um elemento fundamental para o 

desenvolvimento econômico local. 



O “Conecta+” vem como fomento às micro e pequenas empresas locais e à capacitação de 

recursos humanos, segundo as necessidades de inovação do sistema produtivo local. Seja como 

expositor, interessado ou simplesmente um visitante, participar de feiras de negócios e eventos 

corporativos é essencial para o crescimento e benefício de todos. Esses locais proporcionam um 

ambiente adequado para quem deseja se inteirar sobre um determinado assunto, além de gerar 

conexões com parceiros e futuros clientes. 

Além disso, o “Conecta+” aparecerá como uma ótima alternativa ao público portador de 

necessidades especiais, devido à preocupação do instituto em alcançar toda a população, 

tornando as ações do projeto acessíveis, ocasião em que produtos, serviços, e informações sejam 

disponibilizados de maneira segura e autônoma, sem nenhuma barreira. 

O mercado de feiras é um grande influenciador de empresas, é onde diversas ideias são 

disseminadas, podendo agregar positivamente nos empreendimentos dos participantes. Por esses 

e outros motivos, estar presente em feiras e eventos corporativos é primordial para o 

desenvolvimento saudável do seu negócio.  

O projeto ratifica que uma sociedade sustentável é capaz de promover a participação e inclusão 

em condições de igualdade, desenvolvendo-se a sustentabilidade ambiental, social e política, no 

qual a qualidade de vida seja intrínseca à qualidade ambiental. 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES: 

 

PRÉ-PRODUÇÃO: 

Essa etapa será desenvolvida entre o dia 21/11/2022 a 22/11/2022. 

A pré-produção consiste na realização de todas as etapas introdutórias para realização do evento. 

Ela é desenvolvida em sub etapas, constando o planejamento e a contratação.  

O planejamento aborda o momento de criação de estratégias para materializar todo o corpo 

proposto do projeto, tornando assim não mais teórico, mas sim materializado em minutas de 



contratos, fechamento de negociações e aquisições necessárias para realização do objeto. 

A etapa de planejamento está intrinsicamente relacionada a etapa de contratação, visto que as 

contratações se tornam a materialização do planejamento e conclusão das negociações 

realizadas. 

Essa etapa é crucial para o alcance final das metas e objetivos propostos ao evento, quanto ao 

alcance delas. Porém, também ao alcance do melhor custo-benefício para contratação da equipe 

necessária, aluguel de equipamentos com alta qualidade e aquisição de insumos necessários 

para realização. Devido à alta quantidade de profissionais e empresas que atendem à demanda 

proposta e a constante variação de valor de mercado na área de eventos, a etapa necessita de 

um considerável lapso temporal para que se alcance o êxito. 

Assim, para essas primeiras sub etapas é necessário em torno de 1 (um) dias para efetiva 

realização, tempo de atuação das pessoas caracterizadas como Recursos Humanos, ou RH. 

Comunicação: 

A partir das estratégias traçadas para a comunicação, será desenvolvida a Identidade visual do 

projeto. A comunicação do projeto com o seu público se dará majoritariamente através de ações 

online através de uma comunicação específica para as mídias sociais. Além disto a Assessoria de 

Imprensa irá disparar releases e efetuar contatos com a imprensa para garantir mídia espontânea 

em Jornal Impresso, Jornal Virtual, TVs, Rádios, Blogs e outros meios de Comunicação durante o 

Período de execução do projeto. As fotos e depoimentos em vídeo publicados durante o projeto 

também serão utilizadas como estratégias de divulgação do projeto. Desta forma, é necessário o 

período de pelo menos 1 (um) mês para a divulgação do evento, a fim de alcançar maior público, 

permanecendo até a finalização da execução. 

 

Essa etapa de comunicação será desenvolvida entre o dia 22/11/2022 a 28/01/2023. 

 

 



PRODUÇÃO: 

 

O projeto “Conecta+” ocorrerá em duas etapas, sendo elas o ENCONTRO I, compreendendo do 

dia 22/11/2022 a 27/11/2022 (terça à domingo) e o ENCONTRO II, que acontecerá entre os dias 

01/12/2022 e 06/12/2022 (quinta à terça), os quais oferecerão cursos e exposição de produtos e 

serviços voltados para a área de pets e para o seguimento infantil, com atenção especial ao 

período gestacional, para toda a população, gerando emprego e renda e, consequentemente, 

fomentando o empreendedorismo no Distrito Federal e capacitando os empresários que já atuam 

em suas respectivas áreas.  

 

Portanto, a temática dos encontros será a seguinte: 

 

ENCONTRO I – TEMÁTICA “PETS”, englobando todos os animais domésticos. Acontecerá entre 

o dia 22/11/2022 a 27/11/2022. 

ENCONTRO II – TEMÁTICA “INFANTIL”, abrangendo desde a gravidez até os doze anos 

incompletos da criança. Acontecerá entre os dias 01/12/2022 e 06/12/2022. 

 

Todo o projeto ocorrerá no seguinte local: Estacionamento do Eixo Cultural Ibero-americano 

(antiga Funarte), localizado à SDC – Brasília/DF, CEP:70297-400. 

 

DOS CURSOS 

 

Em breve síntese, tratam-se os workshops profissionalizantes oferecidos de um modelo de 

treinamento que tem um tema específico e pessoas interessadas em aprender sobre ele e 

desenvolver habilidades, com foco em um aprendizado pontual para qualificação profissional ou 

pessoal em alguma área específica. 

 

No projeto em tela, terça e quarta serão oferecidos cursos voltados para as áreas abrangidas pelo 

projeto, de forma a incentivar a capacitação de empresários e seus funcionários, atuantes em 

suas respectivas áreas, bem como criar oportunidades, aos interessados, de ingressarem no 

mercado de trabalho por meio de aprendizados pontuais para sua qualificação profissional. 

 

 

 

 



 

Serão oferecidos workshops nas seguintes áreas: 

 

          TEMÁTICA PETS 

 

➢ Banho e Tosa em Cães e Gatos – Nele, os participantes conhecerão as instalações, os 

equipamentos, os materiais de trabalho e aprenderão como utilizá-los. Além disso, 

aprenderão, com proteção e segurança, as técnicas de como dar banhos sem estresse, 

como fazer uma escovação, uma secagem e a limpeza dos pets. 

➢ Introdução ao Adestramento de Cães – Este curso tem como objetivo fornecer 

informações efetivas para aqueles que desejam conhecer e aplicar metodologias 

modernas de adestramento de cães. Nele, você verá que são aplicadas práticas 

harmônicas, tanto para o aprendizado quanto para a felicidade do cão, valendo-se de 

técnicas motivacionais, sem o uso da força. 

 

          TEMÁTICA INFANTIL/GESTANTES 

 

➢ Técnicas de atendimento e vendas para Loja de Roupas – O curso trará valiosas dicas 

e técnicas de atendimento e vendas para os empreendedores e seus funcionários no ramo 

da Moda Infantil, deixando-os alinhados à proposta de suas respectivas lojas e em 

harmonia com seu público específico. Treinamentos constantes e reciclagens a cada troca 

de coleção, são o que difere uma equipe capacitada da concorrência, aumenta as vendas 

e gera vínculo com os clientes. 

➢ Tráfego Pago Descomplicado – Tráfego é todo acesso feito por uma pessoa em uma 

página da internet. Ou seja, fazer tráfego pago é divulgar uma página ou site através de 

anúncios na internet para que ela receba mais acessos e, consequentemente, alcance 

mais clientes com seus produtos e serviços. No curso os alunos aprenderão como criar 

anúncios pagos nas principais ferramentas de publicidade na internet. 

 

 

 

 

 

 

 



Segue abaixo o Cronograma dos cursos acima mencionados: 

 

     Encontro I  

Horário Terça-Feira 
22/11/2022 

Horário Quarta-Feira 
23/11/2022 

09h às 11h Workshop – Adestramento de Cães 09h às 11h Workshop – Banho e Tosa em Cães 
e Gato 

11h às 14h Sonorização – DJ Hércules 11h às 15h Sonorização – DJ GUI DETONA 

14h às 17h Workshop – Banho e Tosa em Cães e 
Gato 

15h às 17h Workshop – Adestramento de Cães 

17h às 18h Palestra “Comportamento Animal 
(gatos)!” 

17h às 18h Palestra “Comportamento Animal 
(gatos)!” 

 

     Encontro II 

Horário Segunda-Feira 
05/12/2022 

Horário Terça-Feira 
06/12/2022 

08h às 11h Workshop – Técnicas de Atendimento 
e Vendas para Lojas de Roupas 

08h às 11h Workshop – Técnicas de 
Atendimento e Vendas para Lojas 

de Roupas 

11h às 14h Sonorização – DJ JOVIC 11h às 14h Sonorização – DJ JOVIC 

14h às 17h Workshop – Tráfego Pago 
Descomplicado 

14h às 17h Workshop – Tráfego Pago 
Descomplicado 

17h às 18h Palestra “Finanças pessoais e 
Orçamento Familiar” 

17h às 18h Palestra “E-commerce: O futuro em 
vendas” 

 

Os workshops terão carga horária total de 04 (quatro) horas, sendo executadas duas aulas, uma 

no período matutino e outra no período vespertino, buscando a maior acessibilidade ao público, 

conforme a disponibilidade dos interessados. 

 

Após a imersão nas aulas do curso, os alunos terão palestras voltadas para a sua respectiva área 

com objetivo de prepará-los para o mercado empresarial, bem como promoção e desenvolvimento 

pessoal, além de apresentações de DJ para descontração e socialização. 

 

 

DAS FEIRAS DE EXPOSIÇÃO 

 

O mercado de feiras e eventos influencia cada vez mais a vida econômica das empresas, 

tornando-se protagonista na promoção de novos negócios.  

 

Nesta etapa do projeto, será montada uma estrutura de lona para galpão de 20m x 50m, 

totalizando 1.000 m², bem como será fornecido, gratuitamente, aos empresários de cada 

seguimento, um total de 35 stands de octanorme tamanho 3x3m, cada dia da feira, para que 

possa expor seus produtos para o conhecimento do público geral e para venda. 

 



Serão realizadas palestras e oficinas para fomentar o empreendedorismo e o desenvolvimento 

econômico, em especial nas áreas abrangidas pelo projeto, bem como serão realizadas 

apresentações artísticas, musicais e teatrais, para captação e incentivo dos consumidores a 

frequentarem as feiras e usufruírem dos produtos ali expostos. 

 

Tendo em vista o projeto se tratar de uma ação voltada ao público infantil, gestante e donos de 

pets, outra estratégia a ser utilizada, via patrocínio, será a implementação de Arenas Kids e 

Arenas Pets, que nada mais são do que playgrounds voltados para a diversão das crianças e dos 

animais domésticos.  

 

Para o seguimento pet, a arena tem o objetivo de promover a socialização do pet e, 

principalmente, estimular a prática de exercícios, ou seja, gastar energia.  

 

Já para o seguimento kids, a brinquedoteca é capaz de atrair famílias, trazendo diversão às 

crianças e deixando os pais mais seguros, o que permite que o público passe mais tempo no local 

e, consequentemente, consumam mais os produtos durante as feiras. 

 

Além disso, no ENCONTRO I, serão prestados atendimentos básicos gratuitos à população na 

área de medicina veterinária, com a figura de um veterinário, profissional que lida com a saúde e o 

bem-estar dos animais. Já no ENCONTRO II serão prestados atendimentos básicos gratuitos à 

população na área da saúde, com a figura de um obstetra, especialista em acompanhar todo o 

processo de gestação, desde seu planejamento até o pós-parto. 

 

Ambos os atendimentos, nos encontros I e II, serão prestados por meio de patrocínio, não 

adentrando a tabela custeada pelo fomento, por se tratar de recurso totalmente privado. 

 

Todos os dias da feira seguirão um mesmo cronograma, exceto aqueles dias em que houver jogo 

do Brasil na Copa do Mundo, que terão a programação especial com transmissão ao vivo do jogo. 

 

Segue abaixo o cronograma das feiras, contendo as especificações acerca do assunto da 

palestra, oficina pedagógica e atração artística de cada um dos dias: 

 

 

Encontro I – Temática PETS 

DIA 24/11/2022 

Exposição Exposição de produtos  10h às 18h 



DJ DJ RIBEIRO 11h às 13h 

Palestra PALESTRA: Mídias Sociais: Uma incrível vitrine para o seu negócio 13h às 14h 

Oficina OFICINA: Produção de conteúdo com foco em vendas 14h às 16h 

Transmissão 
ao vivo 

Transmissão ao vivo do jogo Brasil x Sérvia – Copa do Mundo FIFA 2022 16h às 18h 

Apresentação  Transmissão Jogo do Brasil 18h às 20h 

 

DIA 25/11/2022 

Exposição Exposição de produtos  10h às 18h 

Apresentação Peça Teatral - Moana: O Musical  10h às 11h 

Oficina OFICINA: Emergência Veterinária   11h às 12h30 

DJ DJ MANU SOARES + Intervalo 12h30 às 14h 

Palestra PALESTRA: Bem-Estar animal  14h às 15h 

Oficina  OFICINA: Fisioterapia Animal. 15h às 17h 

Apresentação  Artista Léo Costta  17h às 19h 

 

DIA 26/11/2022 

Exposição Exposição de produtos + Feira de Adoção 10h às 18h 

Palestra PALESTRA: Cuidados e Dicas importantes para o seu PET  11h às 12h30 

DJ DJ DOUG 12h30 às 14h 

Oficina OFICINA: Adestramento de Cães 14h às 15h 

Apresentação Contação de Histórias  15h às 17h 

Apresentação  Bob Junior - Participação Luana Vanessa  17h às 19h 

 

DIA 27/11/2022 

Exposição Exposição de produtos + Feira de Adoção 10h às 18h 

Atendimento Atendimento Veterinário  10h às 14h 

Palestra PALESTRA: Como identificar sinais de que seu animalzinho não está bem 10h30 às 11h30 

DJ DJ PAULO SANTOS + INTERVALO 11h30 às 14h 

Oficina OFICINA: Caça ao tesouro 14h às 16h 

Exposição  Espaço do Expositor  16h às 17h 

Apresentação Nego Rainer 17h às 19h 

 

Encontro II – Temática INFANTIL/GESTANTES 

DIA 01/12/2022 

Exposição Exposição de produtos  10h às 18h 

Apresentação Apresentação Teatral - Moana: O Musical 10h às 11h 

DJ DJ IZAQUE + Intervalo 11h às 13h 

Palestra PALESTRA - Marketing digital: A chave para o crescimento do seu negócio 13h às 14h 

Oficina OFICINA: Fotografia de produtos para as redes sociais  14h às 16h 

Apresentação  Nego Willian  16h às 17h 

Exposição Sonorização e Encerramento 17h às 19h 

 

DIA 02/12/2022 

Exposição Exposição de produtos  10h às 18h 

Palestra Palestra: Atendimento em Emergências Pediátricas e Neonatal  10h30 às 12h 

DJ DJ DINIZ + Intervalo 12h às 13h 

Palestra PALESTRA: Enfermagem Obstétrica  13h às 14h 

Oficina OFICINA: Prevenção e manejo de Hemorragia Pós-Parto  14h às 16h 

Transmissão Transmissão ao vivo Jogo Brasil x Camarões – Copa do Mundo FIFA 2022 16h às 18h 

Apresentação Grupo Na Medida  18h às 19h30 

 

DIA 03/12/2022 

Exposição Exposição de produtos 10h às 18h 

Palestra PALESTRA: Primeiros socorros em crianças  10h30 às 11h30 

Apresentação Alisson & Ariel + Intervalo  11h30 às 14h 

Apresentação Contação de Histórias - Caixa Cênica 14h às 15h 

Oficina OFICINA: Orientação nutricional para mães e recém-nascidos  15h às 17h 

DJ  Encerramento + DJ SAMON 17h às 19h 

 

DIA 04/12/2022 

Exposição Exposição de produtos 10h às 18h 

Atendimento Assistência pré e pós-natal 10h às 14h 

Palestra PALESTRA: A saúde da mulher na gestação, parto e puerpério.  10h30 às 11h30 



DJ DJ WELLINGTON + INTERVALO  11h30 às 14h 

Oficina OFICINA: Exercícios físicos para gestantes que auxiliam na preparação para o parto e 
redução da dor.  

14h às 16h 

Oficina  OFICINA: Caça ao Tesouro  16h às 18h 

Apresentação Artista Carla Veras + Finalização 18h às 19h 

 

 

Em cumprimento ao que estabelece o art. 41, § 1o do Decreto no 37.843/2016, que a equipe de 

trabalho consiste no pessoal necessário à execução do objeto da parceria, incluídas pessoas 

pertencentes ao quadro da organização da sociedade civil ou contratadas, serão submetidas a 

regime cível, através de contratação seja de pessoa jurídica, onde toda a prestação de serviços 

será comprovada com notas fiscais.   

 

Esta ação ocorrerá entre o dia 22/11/2022 e 06/12/2022 

 

PÓS-PRODUÇÃO: 

 

Ocorrerá do dia 07/12/2022 a 13/02/2023 com as seguintes atividades: 

• Finalização de contratos e pagamentos; 

• Composição de relatório de prestação de contas, reunindo fotos, vídeos, notas fiscais, 

contratos de prestadores de serviços e profissionais, entre outros elementos que comprovem a 

execução do objeto proposto; 

• Desmontagem dos itens de infraestrutura utilizados da realização das atividades. 

 
 

OBJETIVOS E METAS: 

Objetivos: 

• Contribuir com o Desenvolvimento Econômico no Distrito Federal, expondo produtos de 

qualidade e diversificados, voltados ao seguimentos Pet e infantil; 

• Contribuir na visibilidade de microempreendedores e empreendedores do Distrito 

Federal que atuam nas área pet, infantil e gestantes; 

• Auxiliar no alcance das políticas públicas locais e nacionais, atribuições do Poder 

Público exercidas por meio desta instituição; 

• Promover a sustentabilidade e a acessibilidade para os habitantes de todo o Distrito 

Federal 

 

Como Metas, devemos alcançar: 

• A Disponibilização de espaço e estrutura para realização do projeto, trazendo uma feira 



expositora em prol da sociedade empresária, dos consumidores e interessados; 

• Participação de pelo menos 70 microempreendedores e empreendedores durante a 

realização das Feiras de Exposição;  

• Alcançar pelo menos 60 inscrições nos cursos livres profissionalizantes e de 

capacitação realizados para o público interessado, tendo como meta a capacitação de 

80% dos inscritos; 

• Alcançar um público rotativo de pelo menos 500 (quinhentas) pessoas por dia de feira, 

totalizando cerca de 4.000 (quatro mil) beneficiários ao longo das exposições; 

• Disponibilização de Palestras e Oficinas para fomentar o desenvolvimento econômico 

do seguimento pets e infantil, incentivando o consumo dos produtos expostos na feira 

pelos microempreendedores e empreendedores do Distrito Federal. 

• Gerar emprego e renda por meio de todas as contratações amparadas pelo artigo 46, 

da Lei 13.019/2014 (MROSC), vinculadas à parceria. 

 
 

PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO: 

Atendimento de 4.000 (quatro mil) pessoas de até 65 anos do Distrito Federal, pelo menos 70 

microempreendedores e empreendedores dos segmentos de pets e infantil, com foco em 

gestantes, bem como obter 80% de capacitação de empreendedores inscritos nos cursos livres. 

 

 
 
 

PLANO DE COMUNICAÇÃO 

Peça de divulgação 
 

Formato 

Ex.: Texto,  

 

Qtd. Meio 

utilizado 

 

Data de 

Veiculação 

ITEM/PEÇA FORMATO QTD VEÍCULO 

Assessoria de Imprensa - Com 

dedicação exclusiva, tendo 

como finalidade a trabalhar o 

material de mídia, divulgando 

todo do projeto. 

Equipe de 

Comunicação  

 

Mensal 

2 
Mídia 

Espontânea 

Outubro/2022 a 

Dezembro/2022 

Web Designer, social mídia e 

Gestão de publicação - Serviço 

de gerenciamento das redes 

sociais, bem como a criação das 

peças web como posts facebook, 

vídeos e posts Instagram e 

convites virtuais via e-mail e 

Atuação na 

comunicação as 

mídias sociais 

 

Cards 

 

Mensal 

2 Redes Sociais 
Outubro/2022 a 

Janeiro/2023 



WhatsApp. 
 

 

 

 

 

CRONOGRAMA EXECUTIVO 

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

Pré-Produção 21/11/2022 22/11/2022 

Produção 22/11/2022 06/12/2022 

Pós-Produção 07/12/2022 13/02/2023 

 

MARCOS EXECUTORES  

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

Comunicação 22/11/2022 28/01/2023 

Produção – I Encontro 22/11/2022 27/11/2022 

Produção – II Encontro 01/12/2022 06/12/2022 

PLANO DE COMUNICAÇÃO 

Peça de 
divulgação 

 

 
 

Formato 

 
 

Qtd. 
 

Meio 
utilizado 

 
Veículo 

Data de 
Veiculação 

 
Local de 
Veiculação  

Item/peça 

Posts (redes 
sociais) 

1080x1080 30 
Instagram 

e Facebook  
Outubro/2022 a 

Janeiro/2023 
Perfil criado 

para o evento 

Branding de 
Marca  

Atuação na 

comunicação 

Imagem 

Serviço 

1 

Todos os 
materiais 

com 
Identidade 

visual   

Outubro/2022 a 
Janeiro/2023 

Documento 
que guiará as 
execuções da 
comunicação 

Assessoria 
de imprensa  

Mídia 
impressas e 
digitais  

2 

Jornais 
digitais e 

locais, 
rádio 

Outubro/2022 a 
Dezembro/2022 

Jornais locais 
e rádios 



Recursos Humanos 21/11/2022 13/02/2023 

 
 

 
 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

 

Meta Especificação Data Valor 

Meta 1 Contratações de Recursos Humanos  21/11/2022 R$ 66.497,10 

Meta 2 
Locação de Equipamentos / Veículos / 
Imóveis / Serviços 

21/11/2022 
R$ 1.270.557,12 

Meta 3 Contratações Artísticas 21/11/2022 R$126.200,00 

Meta 4 Prestação de Serviços Especializados 21/11/2022 R$ 35.372,42 

 

CONECTA + 

Memória de Cálculo 

Item Descrição 
Referência de 
Preço: 

Unidade 
de Media 

Quantidade 
 Valor 
Unitário  

Valor Total 

Meta 1 - Contratações de Recursos Humanos 

1.1 

Coordenador Geral - Coordenar 
todos os aspectos do evento para que 
ele se efetive como o planejado. 
Delegar funções, acompanhar o 
planejamento, a divulgação e a 
motivação da equipe. Acompanhar 
com check-list todas as fases do plano 
de trabalho, desde o tema até a 
escolha dos prestadores de serviço, 
além de acompanhar toda a 
execução. Responsável pelas 
diretrizes do projeto, alinhando as 
demandas de todas as áreas junto 
com a produção execuva. Aprovar, 
coordenar, acompanhar, controlar e 
executar cada uma das coordenações 
do projeto.  

FGV 153 + IPCA Semana 12 
 R$       
1.700,00  

 R$                       
20.400,00  

1.2 

Coordenador de Produção - 
Profissional responsável pela 
execução, fazendo o link entre todas 
as áreas de coordenações e área 
financeira. Responsável a criação de 
planos, organogramas e documentos 
de modelo para utilização da equipe, 
controle de orçamento juntamente 
com a coordenação administrava e 
financeira, organização de fontes de 
recurso do projeto, negociação e 

FGV 44 + IPCA Semana 12 
 R$       
1.560,95  

 R$                       
18.731,40  



contratação de fornecedores, artistas 
e equipe, reserva de locais e 
equipamentos do projeto, alinhar 
com a coordenação de comunicação a 
estratégia de divulgação do evento, 
acompanhamento das entregas de 
cada área visando a prestação de 
contas e fechamento dos resultados 
do evento, acompanhamento das 
ações de sustentabilidade e 
acessibilidade.  

1.3 

Coordenador de Produção –  
Seguimento Pet –  Encarregado pela 
negociação prévia e contratação de 
fornecedores, equipe, reserva de 
locais e equipamentos pertinentes ao 
seu respectivo seguimento, 
responsável por alinhar com a 
coordenação de comunicação a 
estratégia de divulgação da arena 
evento, acompanhamento das 
entregas e fechamento dos 
resultados do evento, 
acompanhamento das ações de 
sustentabilidade e acessibilidade. 
Profissional responsável pela 
execução, organização e montagem 
da estrutura de playground para 
animais, orientando e auxiliando o 
público na utilização do espaço 

FGV 44 + IPCA Semana 3 
 R$       
1.560,95  

 R$                         
4.682,85  

1.4 

Coordenador de Produção – 
Seguimento Infantil e Gestante –  
Encarregado pela negociação prévia e 
contratação de fornecedores, equipe, 
reserva de locais e equipamentos 
pertinentes ao seu respectivo 
seguimento, responsável por alinhar 
com a coordenação de comunicação a 
estratégia de divulgação da arena 
evento, acompanhamento das 
entregas e fechamento dos 
resultados do evento, 
acompanhamento das ações de 
sustentabilidade e acessibilidade. 
Profissional responsável pela 
execução, organização e montagem 
da estrutura de playground para 
crianças, orientando e auxiliando o 
público na utilização do espaço. 

FGV 44 + IPCA Semana 3 
 R$       
1.560,95  

 R$                         
4.682,85  



1.5 

Diretor de Comunicação - Serviço de 
elaboração da estratégia de 
comunicação e coordenação de 
planejamento e execução de todos os 
itens relacionados à comunicação, 
tais como: desenvolvimento da 
logomarca, contratação de equipe, 
desenvolvimento de cronograma de 
postagens em redes sociais, 
acompanhamento das perguntas do 
publico em nossos canais de 
comunicação, sugestão e cotação de 
mídias offline, aprovação de 
logomarcas com patrocinadores e 
órgãos realizadores, desenvolvimento 
de peças de divulgação, briefing de 
conteúdo e linguagem a ser ulizadas, 
acompanhamento da assessoria de 
imprensa local e nacional com 
entrega dos resultados, 
direcionamento dos vídeos do evento 
e dos fotógrafos.  

FGV 177 + IPCA Semana 12 
 R$       
1.500,00  

 R$                       
18.000,00  

Sub-Total 
 R$                       
66.497,10  

Meta 2 -  Locação de Equipamentos / Veículos / Imóveis / Serviços  

2.1 

Locação de Palco 14X12M - Locação 
de estrutura medindo 14x12,00X9,45 
metros de altura, com piso em 
estrutura tubular industrial e 
compensados de 20 mm, com 
forração em carpete, com cobertura 
modelo geodesica montado através 
de arcos fabricado em duraluminio, 
com lnas modelo night and day do 
tipo black out, anti chamas e anti 
fungos, com estrutura interna de grid 
em box truss, house mix medindo 
5x5,0 mts e monitor medindo 5,0x5,0 
mts, com cobertura e escada de 
acesso. Será 01  uma) estrutura por 
dia de feira, com 168 m² 

Orçamentos 
Unidade / 
Diária 

8 
 R$       
8.000,00  

 R$                       
64.000,00  

2.2 

Tablado 6mt x 6mt - Estrutura fixa, 
com montagem modular para montar 
o palco onde serão realizadas as 
palestras, apresentações artísticas, os 
cursos livres e onde ficará parte da 
sonorização de médio porte. 

Secretaria de Esado 
de Planejamento e 

Gestão Ata de 
Realização do 

Pregão Eletrônico 
Nº 00139/2018 

(SRP) Item 5 Grupo 
1 

Unidade/   
Diária 

4 
 R$          
625,32  

 R$                         
2.501,28  



2.3 

Alambrado - Montagem, manutenção 
e desmontagem de Alambrado 
Disciplinador de público, estrutura de 
alambrado em modulo de 2,00 x 1,00, 
do po grade metálica tubular, fixados 
ao solo por pés tubulares com altura 
de 1,20m, com acabamento em 
pintura metalizada na cor alumínio ou 
zincada. Serão 400 (quatrocentos) 
metros lineares por dia de evento. 

Pregão Eletrônico 
26/2019 - Minstério 
da Educação - Item 

56 
- Grupo 07 

Metro / 
Diária 

4800 
 R$               
4,86  

 R$                       
23.328,00  

2.4 

Locação de Cobertura de Lona Tipo 
Galpão 02 Águas 20X50M - 
Montagem de cobertura de 20m de 
largura 
por 50m de comprimento com 8 m de 
altura e com queda para 3,5 m nas 
laterais. Montado em estrutura 
metálica, inter-travada por ao menos 
05 vigas de ligação, formando uma 
cobertura do tipo galpão. Estrutura 
fixada por pinos fincados ao solo ou 
em contrapesos. Cobertura com lona 
anti-chama e antifungo. Com reforço 
de cintas e cabos de estaiamento. 
Fechamentos laterais. Valor por 
metro é de R$22,00 

Orçamentos 
Unidade / 
Diária 

12 
 R$    
22.000,00  

 R$                    
264.000,00  

2.5 

Locação de Tenda 10X10M - Pirâmide 
10,00x10,00 com cobertura 04 águas 
com armação em ferro quadrado 
galvanizado dotadas com calhas 
metálicas e revesda em lona de PVC 
Branca an-chama, com altura mínima 
de 2 metros e máxima de 3 metros de 
seus pés de sustentação, estaqueadas 
com cabos de aço e estacas 
arredondadas de no mínimo 40 cm de 
profundidade. Para cobertura de toda 
feira e entrada. Serão 4 (4) estruturas 
por dia de evento. 

Pregão Eletrônico 
22/2019 - 
Secretaria 

de Estado de 
Economia do 

Distrito 
Federal - Item 6 - 

Grupo 01 

Unidade / 
Diária 

48 
 R$          
426,00  

 R$                       
20.448,00  

2.6 

Locação de Piso Tipo Estruturado - 
Estrutura  necessária para 
comodidade dos participantes, por 
higiêne bem como para caso ocorra 
chuva não se interrompa ou se 
inviabilize a realização do projeto. O 
piso uniforme possibilita a montagem 
de estruturas diversas que estão 
previstas nesta execução. Serão 800 
(oitocentos) metros quadrados por 

Pregão Eletrônico 
04/2019 - 
Secretaria 

de Estado de 
Cultura 

do Distrito Federal - 
Item 2.6 

M² / Diária 6400 
 R$             
32,50  

 R$                    
208.000,00  



dia de feira.  

2.7 

Locação de Sistema de Sonorização 
Especial - Composto por 01 mesa 
digital 56 canais de entrada, 
equalização paramétrica, compressor, 
gate, equalizador por canal, 16 canais 
de saída com 
equalizador gráfico, compressor; 01 
computador com soware de 
gerenciamento do sistema e soware 
smart Live; 01 microfone calibrado 
para alinhamento do sistema; Rack 
drive composto por processador 
digital com 4 entradas e 12 saídas 
(Dolby Lake Contour, Drive Rack DBX, 
XTA 448, Dolby 226); Sistema de PA 
composto por 12 elementos / caixas 
por lado - L/ R ,Line Array Tree Way , 
passivo com 2 falantes de 10", 12" ou 
15" para as frequências graves , 2 
falantes 6,5", 8" , 9" ou 10" para as 
frequências médias e 1 drive para as 
altas frequências; Sistema de front fill 
composto por 4 caixas Line Array Tree 
Way , passivo com 2 falantes de 10", 
12" ou 15" para as frequências graves 
, 2 falantes 6,5", 8" , 9" ou 10" para as 
frequências. Palco principal. Será 01 
(uma) estrutura por dia de evento. 

Orçamentos 
Unidade / 
Diária 

8 
 R$    
11.000,00  

 R$                       
88.000,00  

2.8 

Locação de Sistema de Iluminação 
Especial - Composto por 30 par 64; 20 
Par LEDs; 30 Moving heads; 4 mini 
bruts; 2 Canhões Seguidores; 5 Elipse 
downs; Equipes de montagem, 
operação e desmontagem. Para o 
palco principal. Será 01 (uma) 
estrutura por dia de evento, para 
melhor atender o público em local 
fechado durante as palestras e 
apresentações de cunho artístico. 

Orçamentos 
Unidade / 
Diária 

8 
 R$       
8.333,33  

 R$                       
66.666,64  



2.9 

Locação de Fechamento - 
Fornecimento de locação e serviços 
de Montagem, manutenção e 
desmontagem de Fechamento de 
área, com composição: estrutura de 
painéis metálicos formados em 
quadros de tubo retangular, 
revestidos em chapa de aço modelo, 
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 alumínio ou zincada. Para 
proteção da área do campo e 
delimitação da área do 
evento.Visando a segurança do 
público, não haverá restrição na 
entrada, acesso é gratuito e 
democrático. Serão 500 (quinhentos) 
metros lineares por dia de evento. 

Pregão Eletrônico 
26/2019 - 
Ministério 

da Educação - Item 
50 

- Grupo 07 

M² / Diária 6000 
 R$               
7,00  

 R$                       
42.000,00  

2.10 

Banheiro Conteiner PCD / Feminino / 
Masculino - Container com 6 vasos 
sanitários. Portas de acesso, 
pontos de iluminação plafonier E27 
Taschibra, venezianas de 1,40 x 0,40, 
abertura para entrada de ar no fundo, 
piso em compensado naval com 
revestimento em manta asfáltica, 
vasos sanitários com tampa e 
descarga, lavatórios em PVC, mictório 
em aço inox de 1,20, porta sabão 
liquido, porta toalhas de papel, 
instalação elétrica 
monofásica/bifásica com terminal de 
aterramento e hidráulica, sendo a 
saída de esgoto de 100mm sob o 
assoalho na lateral, 01 entrada de1/2 
sob o teto no frontal de 2.44 m, e 
instalação elétrica BIFÁSICA até a 
saída do container. Tamanho: 12.00m 
comprimento por 2,44m de largura e 
2.57m altura. Serão 01 feminino, 01 
masculino e 01 PCD por dia de 
evento. Totalizando, portanto, 03 
banheiros por dia de feira. 

Orçamentos 
Unidade / 
Diária 

24 
 R$       
2.000,00  

 R$                       
48.000,00  



2.11 

Banheiros químicos Standard - 
Locação de banheiros químicos 
modelo standard, com manutenção, 
sendo 4 unidades por dia de evento, 
durante o período dos cursos livres. 

SALICNET 
Produto: 

Apresentação 
Musical 

Item: Banheiro 
Quimico 

Unidade: Diaria 
UF: DF 

Unidade/   
Diária 

16 
 R$          
150,79  

 R$                         
2.412,64  

2.12 

Banheiros químicos PNE - Locação de 
banheiros químicos modelo PNE, para 
pessoais portadoras de necessidades 
especiais, com manutenção, sendo 2 
unidades por dia de evento, durante 
o período dos cursos livres 

SALICNET 
Produto: 

Apresentação 
Musical 

Item: Banheiro 
químico - P.N.E. 
(Portadores de 
Necessidades 

Especiais) 
Unidade: Diaria 

UF: DF 

Unidade/   
Diária 

8 
 R$          
250,00  

 R$                         
2.000,00  

2.13 

Locação de Octanorme - Em placas TS 
brancas, com perfis em alumínio, 
lâmpadas spot lights de 100 W, na 
razão de uma para cada três metros 
quadrados de estande, um ponto de 
iluminação de bivolt, disjuntor 
protetor de circuito, carpete tipo 
forração na cor grafite aplicado 
diretamente no piso elevado de 
madeirite impermeável de 
aproximadamente 5 cm a ser 
fornecido pela empresa, testeira com 
o nome do expositor em letra 
Helvétrica normal, em vinil preto. 
Serão 315m² por dia de feira. 

Pregão Eletrônico 
04/2019 - 
Secretaria 

de Estado de 
Cultura 

do Distrito Federal - 
Item 3.1 

Unidade / 
Diária 

2520 
 R$             
39,45  

 R$                       
99.414,00  

2.14 

Locação de Telão de LED - Locação 
painel de Led alta definição Outdoor, 
RGB, 7 mm virtual, brilho acima de 
5000 nits, processamento digital com 
entradas e saídas SDI, HDMI, VGA, 
computador e controller, montado 
em estruturas de alumínio, talhas e 
acessórios para elevação e 
sustentação. Características dos 
painéis: em LED modular com 
gabinetes slim fabricados em liga de 
alumínio e com peso inferior a 18 
Kg/gabinete, placas com medidas de 
0,768x0,768, fator de proteção: IP65 
Frontal e Traseiro. Painéis tipo SMD 

Perquisa no Portal 
SALICNET - 

Apresentação 
Musical 
- Item 

Orçamentário: 
Painel de LED 

M² / Diária 360 
 R$          
250,00  

 R$                       
90.000,00  



(3 em 1) ou RGB, com resolução (dot 
pitch) entre 2.6mm e 9mm real, taxa 
de refresh rate de no máximo 
2500Hz, temperatura de cor entre 
5.000°K 9.000°K, ângulo de 
visão mínimo de 140° graus e brilho 
de 6.000 cd/m2, painéis dotados de 
sistema de hanging  sustentação) 
compostos de bumper e hastes 
verticais em alumínio com resistência 
mecânica a tração de no mínimo 
260Mpa, com encaixes macho e 
fêmea compartilhado em linhas 
verticais, com capacidade de 
sustentar em cada apoio até 500 
kg.Tamanho total do LED que será 
locado é de 35 m². Equipe de 
Montagem e Operação. LED: 01 
Coordenador de Montagem; 03 
Técnicos de montagem Sênior; 02 
Assistentes de Montagem. Serão 
30m² por dia de evento. 

2.15 

Estrutura de Alumínio Modular em 
Box Truss Tipo Q30 - Estrutura 
modular montável em diversos 
formatos destinada a compor torres 
de Delays, sinalização, área de 
alimentação, testeiras de entrada, 
dentre outros usos. Serão 300 
(trezentos) metros lineares por dia de 
evento. 

Orçamentos M² / Diária 3600 
 R$             
29,00  

 R$                    
104.400,00  

2.16 

Grupo Gerador Singular 250 KVA - 
Com potência máxima em regime de 
trabalho de 250 KVA´s, silenciado, 
com combustível, operador e cabos 
elétricos para ligação até 50mt do 
local do evento, Período de 
funcionamento de no máximo 12h. 
Serão 02 (duas) unidades diárias para 
som e luz e de 01 (uma) unidade 
diária para os estande, totalizando 03 
(três) equipamentos por dia de feira. 
Para o período dos cursos serão 
necessários apenas 1 (uma) unidade 
por dia. 

Tabela FGV Serviços 
+ 

IPCA código 18 

Unidade / 
Diária 

28 
 R$       
1.700,00  

 R$                       
47.600,00  

2.17 

Locação de Mesa Plastico - Locação 
de mesas sendo necessárias 90 
(noventa) unidades, de cor branca, 
certificadas pelo inmetro. 

Tabela FGV Serviços 
+ 

IPCA código 154 - 
Fracionado por 25 

Unidade / 
Diária 

1080 
 R$               
7,20  

 R$                         
7.776,00  



Equipamentos necessários para a 
comodidade e conforto do público e 
da equipe técnica. 

2.18 

Locação de Cadeiras de Plástico - 
Locação de cadeiras sendo 
necessárias 300 (trezentas) unidades, 
de cor branca, certificadas pelo 
inmetro. Equipamentos necessários 
para a comodidade e conforto do 
público e da equipe técnica. 

Tabela FGV Serviços 
+ 

IPCA código 16 - 
Fracionado por 100 

Unidade / 
Diária 

3600 
 R$               
2,90  

 R$                       
10.440,00  

2.19 

Iluminação - 06 Claypaky Mythos; 06 
Robe Robin Led 600wash; 06 movings 
heads Elations Platinum 5 R; 02 
Claypapaky Aleda Bye K20; 08 Par Led 
Mslight Rgbwauv, 01 Console Digital 
Avolites Quartz; 08 refletores led 
Wash SGM P5; cabeamento geral; 12 
canais de dimmer rack CITronics; 

SALICNET 
Produto: 

Apresentação 
Musical 

Item: Locação de 
sistema de 
iluminação 

Unidade: Diaria 
UF: DF 

Unidade/   
Diária 

4 
 R$          
950,00  

 R$                         
3.800,00  

2.20 

Sonorização de Médio Porte - 
Locação de sonorização contendo 2 
Caixas 2x 6" Mid/High 
2 Caixas Sub 12" Low, Sistema de 
amplificação embutido. Amplificador 
Classe AB, Fonte com Trafo. Potência 
TOTAL de pelo menos 1800w. Mesa 
de som analógica de 10 canais, Max. 
Entradas 4 Mic / 10 Line (4 mono + 3 
stereo) / 1 Stereo Bus / 1 AUX (incl. 
FX), 2 caixa para retorno com twitter 
e woofer de 12". Total 6 elementos, 
ou PA equivalente de 1800w.  

SALICNET 
Produto: 

Apresentação 
Musical 

Item: Sonorização 
Unidade: Diaria 

UF: DF 

Unidade / 
Diária 

4 
 R$          
950,00  

 R$                         
3.800,00  

2.21 

Auxiliar de Limpeza - Serviço de 
limpeza geral, com a conservação e 
higienização das áreas de circulação 
do evento, bem como dos 
equipamentos de uso comum. Serão 
necessários 10 (dez) profissionais 
atuando em cada dia da feira, tendo 
em vista a grande circulação de 
animais de estimação, bem como a 
quantidade de crianças e pessoas 
produzindo resíduos sólidos. Para o 
período dos cursos serão necessários 
apenas 2 (dois) profissionais por dia. 

Perquisa no Portal 
SALICNET - 
Seminário 

/ Simpósio / 
Encontro 

/ Congresso / 
Palestra 
- Item 

Orçamentário: 
Limpeza 

Profissional 
/ 
Diária 

88 
 R$          
140,00  

 R$                       
12.320,00  



2.22 

Brigadistas de Emergência - 
Contratação de profissionais 
especializados e certificados para a 
prestação de serviços de 
socorrista/brigadista, visando atuar 
na prevenção de pânico e em 
primeiros socorros aos participantes 
de show, uniformizados e 
paramentados, com carga horária de 
06h. Serviços prestados por 04 
(quatro) profissionais por dia. Para o 
período dos cursos serão necessários 
apenas 2 (dois) profissionais por dia. 

Pregão Eletrônico 
03/2019 - 
Ministério 

da Cultura - Item 11 
- 

Valor da fonte 
referênte a 12 

profissionais/diárias 
tendo sido 
fracionado 

para comparação 

Profissional 
/ 
Diária 

40 
 R$          
180,00  

 R$                         
7.200,00  

2.23 

Carregadores - Profissionais 
necessários para a montagem e 
desmontagem de estruturas e para 
auxiliar no carregamento de caixas de 
demais itens necessários para 
diversas áreas da produção do 
evento. Serviços prestado por 
05(cinco) profissionais por dia. Para o 
período dos cursos serão necessários 
apenas 2 (dois) profissionais por dia. 

Pregão Eletrônico 
04/2019 - 
Secretaria 

de Estado de 
Cultura 

do Distrito Federal - 
Item 15.10 

Profissional 
/ 
Diária 

48 
 R$          
130,00  

 R$                         
6.240,00  

2.24 

Segurança de Show - Prestação de 
serviços de mão de obra de 
Segurança Desarmada, para atuar 
como segurança de show em área 
específica de eventos, uniformizado 
com camiseta e identificação da 
empresa, com carga horária de 12h. 
Serviços prestados por 15 (quinze) 
profissionais por dia de feira. Para o 
período dos cursos serão necessários 
apenas 4 (quatro) profissionais por 
dia. Já para o período da noite, serão 
necessários 4 (quatro) profissionais 
durante todo o evento, feira e cursos. 

Pregão Eletrônico 
04/2019 - 
Secretaria 

de Estado de 
Cultura 

do Distrito Federal - 
Item 16.1 

Profissional 
/ 
Diária 

184 
 R$          
159,84  

 R$                       
29.410,56  

2.25 

Equipe de Apoio - Profissional de 
nível médio responsável pelo 
atendimento geral do projeto, com 
foco na organização e apoio a 
coordenação dentre outras funções. 
Serviços prestados por 5 (cinco) 
profissionais por dia. Para o período 
dos cursos serão necessários apenas 
2 (dois) profissionais por dia. 

Tabela FGV Mão de 
Obra + IPCA código 

22 
Semana 48 

 R$          
150,00  

 R$                         
7.200,00  



2.26 

Ambulância UTE Móvel - 
Fornecimento de ambulância para 
plantão de primeiros socorros, 
compreendendo: ambulância UTE 
com motorista Socorrista e 
Enfermeiro. Será 01 (um) 
equipamento por dia de feira. 

Pregão Eletrônico 
04/2019 - 
Secretaria 

de Estado de 
Cultura 

do Distrito Federal - 
Item 17.3 

Unidade / 
Diária 

8 
 R$       
1.200,00  

 R$                         
9.600,00  

Sub-Total 
 R$                 
1.270.557,12  

Meta 3 - Contratações Artisticas 

3.1 

Banda Regional - Pagamento de 
cachê por realização de apresentação 
de banda local de médio porte, com 
grande repercussão e reconhecida 
regionalmente. 

Edital de 
Chamanento 

Público nº 
009/2019 - 

Secretaria de 
Cultura 

DF 

Cachê 14 
 R$       
5.500,00  

 R$                       
77.000,00  

3.2 

Artista Local - Pagamento de cachê 
por realização de apresentação 
musical após os cursos realizados 
durante a semana. 

Edital de 
Chamanento 

Público nº 
009/2019 - 

Secretaria de 
Cultura 

DF 

Cachê 4 
 R$       
1.500,00  

 R$                         
6.000,00  

3.3 
Teatro - Pagamento de cachê por 
realização de apresentação de peça 
de teatro regional, adulto ou infantil.  

Tabela FGV Mão de 
Obra + IPCA código 

93 
Cachê 2 

 R$       
3.600,00  

 R$                         
7.200,00  

3.4 

Palestrante - Com especialização ou 
atuante na área de 
empreendedorismo, turismo e/ou 
economia criativa.  

Perquisa no Portal 
SALICNET - 
Seminário 

/ Simpósio / 
Encontro 

/ Congresso / 
Palestra 
- Item 

Orçamentário: 
Palestra  

Palestra 12 
 R$       
2.500,00  

 R$                       
30.000,00  

3.5 
DJs - Contratação de Djs para 
apresentação na programação dos 
espaços. 

Edital de 
Chamanento 

Público nº 
020/2018 - 

Secretaria de 
Cultura 

DF 

Cachê 12 
 R$          
500,00  

 R$                         
6.000,00  

Sub-total 
 R$                    
126.200,00  

Meta 4 - Prestação de Serviços Especializados 



4.1 

Gestão de Tráfego - Serviço de gestão 
de tráfego, incluindo clipping 
impresso e on-line, valoração de 
mídia e relatório final de mídia 
espontânea. Com dedicação 
exclusiva, tendo como finalidade a 
trabalhar o material de mídia, 
divulgando todo do projeto. 

FGV 6 + IPCA Mensal 2 
 R$       
3.461,21  

 R$                         
6.922,42  

4.2 

Assessoria Jurídica - Serviço de 
assessoria jurídica para consultoria, 
confecção e acompanhamento dos 
instrumentos de contratação de 
serviços profissionais e aquisições, 
assistencia nas parcerias e 
licenciamentos, bem como serão 
responsáveis por elaborar meios de 
resguardar o Poder Público, a 
instituição e cada uma das empresas 
participantes, em relação à 
disponibilização do espaço dentro da 
feira expositora, buscando evitar  
consequências que gerem 
responsabilidades civis e penais nas 
relações jurídicas ali criadas, ocasião 
em que a assessoria jurídica prestará 
consultorias no curso das ações e 
durante a fase de pós-produção, 
auxiliando nos eventuais problemas 
de execução de contratos e emissão 
de notas fiscais, para resguardar a 
competente prestação de contas. 
Considerando o disposto no art. 22 da 
Lei n.º 8906/94 e no art. 41 do Código 
de Ética e Disciplina da OAB, a URH, 
unidade referencial de honorários, é 
medida obrigatória para se calcular a 
prestação de serviços de cunho 
advocatício, por ser referência a 
todos os advogados, a fim de evitar 
excessos e, principalmente, o 
aviltamento nos valores, de modo 
que não atentem contra a dignidade 
da advocacia. Serão necessárias 
aproximadamente 1 URH por dia de 
pré produção, execução e pós 
produção. 

ORÇAMENTO                       
(URH - OAB/DF)            

DIÁRIA       84 
 R$          
300,00  

 R$                       
25.200,00  



4.3 

WebDesigner e Gestão de redes 
sociais - Serviço de gerenciamento 
das redes sociais, bem como a criação 
das peças web como posts facebook, 
vídeos e posts instagram e convites 
virtuais via email e whatsapp. 

SALICNET 
Produto: 

Apresentação 
Musical 

Item: Gestão de 
redes sociais 

Unidade: Serviço 
UF: DF 

Mensal 2 
 R$       
1.625,00  

 R$                         
3.250,00  

Sub-total 
 R$                       
35.372,42  

VALOR TOTAL>>> 
 R$                 
1.498.626,64  

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

[ ] EQUIPE DE TRABALHO (OBRIGATÓRIO) 

[ ] CURRÍCULO PADRÃO DA EQUIPE DE TRABALHO 

[ ] CROQUI DO EVENTO (SE HOUVER) 

[ ] PLANO DE COMUNICAÇÃO 

[ ] PLANO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPLEMENTARES 

[ ] OUTROS. Especificar: __________________ 

 

 

 

Brasília, 30 de novembro de 2022. 
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