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ANEXO VI 
 

PLANO DE TRABALHO DE TERMO DE FOMENTO OU ACORDO DE COOPERAÇÃO 
 

DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC  

Razão Social: Cooperativa Central Base de Apoio do Sistema ECOSOL no Distrito Federal 
Base Brasília Ltda 
Endereço Completo: Setor Hoteleiro Sul, Quadra 01, Bloco A, Galeria do Hotel Nacional - Lojas 
36 e 37 – Asa Sul  
CNPJ: 11.566.891/0001-64 
Município: Brasília UF: DF CEP: 70.322-900 
Site www.ecosolbasebrasilia.com.br 
Nome do Representante Legal: Eustáquio José Ferreira Santos 
Cargo: Diretor Presidente 

RG: 904/D – CREA/DF Órgão Expedidor: 
CREA/DF CPF: 002.258.781 - 00 

Telefone Fixo: (61) 3226 3321 Telefone Celular: (61) 98135 8481 
E-Mail do Representante Legal: eustaquioferreirasantos@gmail.com 
 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA  

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Teresinha de Jesus Pantoja Henrique 
Função na parceria: Responsável Técnico 

RG: 540 418 Órgão Expedidor: 
SSP/DF CPF:064.754;343-53 

Telefone Fixo: (61) 3226 3321 Telefone Celular: (61) 99618 7639 
E-Mail do Responsável: terezinha.carcara@gmail.com 
 

OUTROS PARTÍCIPES (ATUAÇÃO EM REDE)  
Não se aplica 

Razão Social:  
Endereço Completo: 
CNPJ: 
Município: UF: CEP: 
Site, Blog, Outros: 
Nome do Representante Legal: 
Cargo: 
RG: Órgão Expedidor: CPF: 
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Telefone Fixo: Telefone Celular: 
E-Mail do Representante Legal: 
Objeto da Atuação em Rede: 

ANEXOS 
 

[ ] Termo de Atuação em Rede 
[ ] Portfólio da OSC 

[ ] Outros 
 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO: PARADA  DO ORGULHO LGBTS DE TAGUATINGA 
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 
INÍCIO: _10_/_12_/__2022__ TÉRMINO: _10_/_01_/__2023 

DESCRIÇÃO DO OBJETO: 
 
Realização da 15ª Parada do Orgulho de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, 
Transexuais e Simpatizantes (LGBTS) de Taguatinga/DF e dos eventos culturais 
diretamente a ela ligados: 
 
Oficina de escrita criativa: personagens GBT; 

 
Performances de artistas LGBT regional e locais 
 
Projeção de documentário  “Quando ousamos existir– uma história do movimento 
LGBTI+ brasileiro”, que retrata o início da organização política do Movimento LGBTI+ no 
país.  
 
Criação de vídeos personalizados, pelos participantes da parada LGBT de Taguatinga, a 
partir  da plataforma  de vídeos  360 (vídeos imersivos ou vídeos esféricos) 
 
Realização da 15ª. Parada LGBT de Taguatinga DF – dia 11 de dezembro/2022 
(domingo) das 13:00h às 22:30h 
  
JUSTIFICATIVA:  
 
A - Ações previstas para fomentar a cultura no Distrito Federal: 
 
Integram este projeto, a realização da 15ª Parada do Orgulho de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis, Transexuais e Simpatizantes (LGBTS) de Taguatinga/DF  e inclui os seguintes  
eventos culturais diretamente a ela ligados: 
 
Oficina de escrita criativa: personagens GBT; 

 
Performances de artistas LGBT regional e locais 
 
Projeção de documentário  “Quando ousamos existir– uma história do movimento LGBTI+ 
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brasileiro”, que retrata o início da organização política do Movimento LGBTI+ no país.  
 
Criação de vídeos personalizados, pelos participantes da parada LGBT de Taguatinga, a partir  
da plataforma  de vídeos  360 (vídeos imersivos ou vídeos esféricos) 
 
Realização da 15ª. Parada LGBT de Taguatinga DF – dia 11 de dezembro/2022 (domingo) das 
13:00h às 22:30h 
 
A 15ª. Parada do Orgulho LGBTS de Taguatinga será realizada em 11 de dezembro de 2022 
a no horário das 13:00h às 22:30h. Iniciará com a concentração e manifestações artísticas e 
culturais na Praça do Relógio em Taguatinga/DF. Em seguida, fará um percurso pela 
Comercial Norte da cidade, contornando a QNA 54 sem direção ao  Pistão Norte. Passa pelo 
centro de Taguatinga e encerra na Praça do Relógio. Paralelamente serão realizadas 
atividades artísticas e culturais. 
   
A parada do orgulho LGBTS de Taguatinga é a segunda maior manifestação social, de 
direitos humanos e de cultura LGBT da capital federal. Em edições anteriores apresentou  
manifestações que reuniram um volumoso público, chegando a cerca de 40 mil pessoas.  
 
O cunho cultural sempre esteve presente nas suas realizações. Já foram realizadas 
exposições de fotografias, mostra de filmes, apresentações artísticas e shows musicais. A 
parada e a série de eventos a ela relacionados são um dos principais meios de expressão da 
cultura LGBTS e de luta social por direitos. 
 
Este projeto que apoia a realização da 15ª Parada do Orgulho LGBTS de Taguatinga/DF, 
visando promoção e defesa dos direitos da população LGBTS, bem como de incentivo às 
manifestações culturais do segmento, pretende ser celebrado no Termo de Fomento com a 
Secretaria de Estado da Cultura do Governo do Distrito Federal para execução de Emenda 
Parlamentar da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).   
 

B - Ações previstas para fomentar a Economia Criativa no Distrito Federal: 
A ocupação da Praça do Relógio onde será feita a concentração e dispersão do evento é um 
espaço previsto para apoio e  disseminação da economia criativa., chegando a exposição e 
comercialização voluntária de bens e serviços focados na diversidade. 
 
Da mesma forma as manifestações da cultura LGBT por ocasião do evento são também 
fomentos à Economia Criativa no Distrito Federal, proposto pela parada LGBTS. Para tanto, 
serão realizadas, no âmbito da Parada, as atividades artísticas e culturais: Oficina de escrita 
criativa para criar Personagens com motivo LGBT, performance com artistas  Drag Queen e 
apresentação de DJs,além de projeção de documentário sobre a história do segmento. 
 

C - Importância social do projeto: 
O projeto contribui para buscar proposições alternativas de superações no combate à 
discriminação e ao preconceito da população LGBT no Distrito Federal. Evidencia o lazer 
comunitário, o entretenimento, a confraternização e o estímulo à boa convivência do 
segmento com a sociedade. 

  
D - Ações previstas de acessibilidade: 
Estarão disponíveis, ao longo do percurso,  banheiros químicos para o segmento de pessoas 
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com deficiência física e serviço (voluntário) de libras por ocasião das apresentações.. 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES: 
PRÉ-PRODUÇÃO:  
Período de 10/12/2022:  
Atividades preparatórias para a realização da  Parada  do Orgulho LGBTS de Taguatinga:  

• Definição da equipe de trabalho 
• Contratações de serviços do projeto 
• Planejamento interno dos trabalhos para organização e estruturação das 

atividades; 
• Organização de ações /distribuição de tarefas  
• Organização da agenda e logística; 
• Identificação dos atores governamentais e da sociedade civil  a serem envolvidos;  
• Contatos e reuniões com envolvidas para distribuição de tarefas para o 

desenvolvimento das atividades; 
• Definição da identidade do evento 
• Criação de artes para camisetas, banner, flyer 
• Acompanhamento  dos  serviços contratados; 
• Elaboração do material de divulgação do projeto; 
• Pagamentos de fornecedores,  conforme entrega dos serviços contratados. 
• Preparação de Oficina de escrita criativa e desfile de moda LGBT 

 
PRODUÇÃO: 

 Período de 11 a 26/12/2022 

As ações de produção do Projeto Parada  do Orgulho LGBTS de Taguatinga culminam com a 
realização da 15ª. Parada do Orgulho LGBTS de Taguatinga e dos eventos a ela 
relacionados, com as seguintes atividades:  

• Confecção de camisetas do projeto; 
• Confecção de banner perfuret  
• Acompanhamento  dos  serviços contratados; 
• Registro das atividades do projeto por meio de fotografias, drone e mídia 

espontânea 
• Coleta e assinaturas de presenças dos prestadores de serviço ao projeto; 
• Pagamentos de estrutura de apoio, conforme contratações e entregas dos 

serviços; 
• Publicização das atividades realizadas. 
• Release para imprensa; 
• Impusionamento de redes sociais; 
• Divulgação e transparência do projeto: locais de trabalho, mídia espontânea (rádio, 

TV, jornal, internet) e redes sociais;  
• Confecção e instalação de Box Truss 6x3 cm com lona para divulgação do evento 
• Realização da 15ª. Parada do Orgulho LGBTS de Taguatinga e eventos paralelos 
• Realização da oficina de escrita criativa 
• Criação de vídeos personalizados, pelos participantes da parada LGBT de 

Taguatinga, a partir  da plataforma  de vídeos  360 (vídeos imersivos ou vídeos 
esféricos) 

• Projeção do documentário “Quando ousamos existir– uma história do movimento 
LGBTI+ brasileiro”, que retrata o início da organização política do Movimento 
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LGBTI+ no país. 

PÓS-PRODUÇÃO: 
        Período de 27/12/22 a 10/01/2023  

• Atividades internas administrativas do projeto; 
• Comunicação pós evento 
• Coleta do registro das declarações de receptividade das ações do projeto  

(vídeos ou impressas). 
• Cliping de mídia sobre a repercussão do projeto 
• Pagamentos finais dos serviços prestados; 
• Encerramentos da conta bancária e recolhimento de  extratos bancários do projeto; 
• Avaliação das atividades realizadas no projeto  e prestação de conta. 
• Relatório final.  

 

OBJETIVOS  E METAS: 
Objetivo geral: 
Realizar o projeto Parada do Orgulho LGBTS de Taguatinga com intuito de viabilizar a 
inclusão a defesa dos direitos da população LGBTS, bem como de incentivar as 
manifestações culturais do segmento, favorecendo a promoção da cidadania, o respeito as 
especificidades e transversalidades do segmento; além de buscar a construção de um 
relacionamento harmônico entre a população LGBT e os demais grupos sociais  buscando 
sensibilizar a sociedade para  convivências urbanas e respeitosas nos espaços.  
 
Meta 1 - Contratações de Recursos Humanos e Serviços de Produção;  
Meta 2 - Contratações Artísticas e de Pessoal Especializado na Área de Artes e/ou de Ensino; 
Meta 3 - Contratações de Estruturas e Serviços Especializados; 
Meta 4 - Contratações Gráficas e de Publicidade 
 
 
 
Definição de indicativos quantitativos e qualitativos a serem utilizados para aferição do 
cumprimento da meta: 
A verificação do cumprimento da meta  para avaliação do desempenho do projeto será feita  
por meio de acompanhamento direto das ações, registros fotográficos,  depoimentos, 
declarações, opiniões, listas de presenças, notas fiscais de prestação de serviço e relatório 
das atividades realizadas. 

PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO: 
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais  
e Simpatizantes (LGBTS) 

CONTRAPARTIDA: 
[ X] NAO SE APLICA (PARCERIA INFERIOR A R$ 600.000,00)  
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CRONOGRAMA EXECUTIVO 

AÇÕES   
(Especificadas no item detalhamento das ações) 

INÍCIO TÉRMINO 

PRÉ-PRODUÇÃO 10/12/2022 10/12/2022 
PRODUÇÃO 11/12/2022 26/12/2022 

PÓS-PRODUÇÃO 27/12/2022 10/01/2023 
 

MARCOS EXECUTORES  

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 
A 15ª. Parada do Orgulho LGBTS de Taguatinga será 
realizada em 11 de dezembro de 2022 a no horário das 
13:00h às 22:30h. Iniciará com a concentração e 
manifestações artísticas e culturais na Praça do Relógio em 
Taguatinga/DF. Em seguida, fará um percurso pela Comercial 
Norte da cidade, contornando a QNA 54 sem direção ao  
Pistão Norte. Passa pelo centro de Taguatinga e encerra na 
Praça do Relógio.  

 11/12/2022 
13:00h 

11/12/2022 

22:30h 

 
Criação de vídeos personalizados, pelos participantes da 
parada LGBT de Taguatinga, a partir  da plataforma  de vídeos  
360 (vídeos imersivos ou vídeos esféricos) 
 

11/12/2022 
13:00 h 

11/12/2022 
17:00h 

Oficina de escrita criativa: personagens GBT; 
 

17/12/2022 
15:00 h 

17/12/2022 
17:00h 

Projeção de documentário  “Quando ousamos existir– uma 
história do movimento LGBTI+ brasileiro”, que retrata o início da 
organização política do Movimento LGBTI+ no país.  
 

 20/12/2022 
08:00h 

20/12/2022 

23:00h 

  

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Parcela única no valor de R$ 90.000,00  (noventa mil reais) com previsão de liberação do 
recurso para a OSC em setembro/2020 para cumprir  execução do projeto.  

Recurso financeiro  oriundo  de Emenda Parlamentar  da Câmara Legislativa do DF (Deputado 
Distrital Fábio Felix), número 00349.01.– Programa de Trabalho 13.392.6219.9075.0242 -  
Unidade Orçamentária: 16101 e  natureza 335041.  
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
Meta 1 - Contratações de Recursos Humanos e Serviços de Produção 
Item Descrição Unidade 

de medida 
Quantidade Valor Unitário Valor total 

01 Contratação  de serviço de  Diretor Geral Semana 04 1.350,00   5.400,00 
02 Contratação  de serviço de  Assistente de Diretor Semana 03 1.100,00    3.300,00 

Sub total 8.700,00 
 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
Meta 2 - Contratações Artísticas e de Pessoal Especializado na Área de Artes e/ou de Ensino 
Item Descrição Unidade 

de medida 
Quantidade Valor Unitário Valor total 

01 Contratação  de    Drag Queen Cachê 04 400,00 1.600,00 
02 Contratação  de   DJ Cachê 04 300,00 1.200,00 

03 Oficina de escrita criativa: criar personagens como motivo LGBT Serviço 01 1.700,00 1.700,00 
04 Criação de videos personalizados, pelos participantes da parada 

LGBT de Taguatinga, a partir  da plataforma  de vídeos  360 (vídeos 
imersivos ou vídeos esféricos)  

 
Hora 

 
04 

 
200,00 

 
800,00 

05 
Projeção cinematográfia de documentário  “Quando ousamos 
existir– uma história do movimento LGBTI+ brasileiro”, que retrata o 
início da organização política do Movimento LGBTI+ no país.  

Taxa 
gratuita de 
ocupação 
Cine no 
Brasilia  

0 0 0 

06 Performance artistica da cantora Regional Maba Cachê 1 2.649,46  R$ 2.649,46 
07 Apresentadora dos diretores e do  documentário “Quando ousamos 

existir– uma história do movimento LGBTI+ brasileiro” por ocasição 
do lançamento e sua projeção em Brasilia 

Cahê 1 1500,00 1.500,00 

Sub Total 9.449,46 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
Meta 3 - Contratações de Estruturas e Serviços Especializados 
Item Descrição Unidade de 

medida 
Quantidade Valor 

Unitário 
Valor total 

01 Contratação  de serviço de  Trio Elétrico de grande porte Serviço 01 18.000,00 18.000,00 
02 Contratação  de serviço de  Trio Elétrico de  porte médio Serviço 01     8.000,00   8.000,00 
03 Contratação  de serviço de  Seguranças desarmadas Diária 60  R$        

180,00   R$        10.800,00  
04 Contratação  de serviço de  Brigada Diária 10  R$        

180,00   R$        1.800,00  
05 Contratação  de banheiros químicos PNE Diária 5  R$        

150,00   R$        750,00  
06 Contratação  de banheiros químicos standard  Diária 20  R$        

150,00   R$        3.000,00  
07 Contratação de kit lanche Kit Lanche 40  R$            

8,00   R$            320,00  
08 Contrataçãode decoração de  balões numero 9 Serviço 1  R$        

800,00   R$        800,00  
09 Hospedagem hotel single para diretor de documentário Diária 2  R$               

240,00   R$               480,00  
10 Passagem aérea Pelotas/BSB para diretor de documentário Unidade 1  R$           

2.580,77   R$           2.580,77  
11 Passagem aérea BSB/Pelotas para  diretor de documentário Unidade  1 2.587,56 2.587,56 
12 Passagem aérea RJ/BSB para diretor de documentário Unidade 1 2.979,83 2.979,83 
13 Passagem aérea BSB/RJ para diretor de documentário Unidade 1  R$           

2.209,56   R$           2.209,56  
14 Cooquetel pós projeção  de documentário “Quando ousamos existir– 

uma história do movimento LGBTI+ brasileiro”, 
Serviço 1 31,80 R$ 3.180,00 

15 Fornecimento,  em carrinho, de 100 sacos de pipoca ( 7x13 cm) para 
atender público por ocasião da projeção de  documentário “Quando 
ousamos existir– uma história do movimento LGBTI+ brasileiro”, 

 
Serviço 1 500,00 R$ 500,00 
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16 Aluguel de van Diária 2 525,00 R$ 1.050,00 
17 Contratação de água para a parada LGBT Taguatinga Unidade 402 1,00 R$ 402,00 

Sub Total 59.439,72 
 
 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
Meta 4 - Contratações Gráficas e de Publicidade 
Item Descrição Unidade de 

medida 
Quantidade Valor 

Unitário 
Valor total 

01 Contratação  de serviço de  Assessoria de Imprensa Mês 01 1.750,00    1.750,00 
02 Contratação  de serviço de  Designer Semana 02 500,00           1.000,00. 
03 Contratação  de serviço de  Drone com câmera Serviço 01     800,00        800,00 
04 Contratação  de serviço fotográfico Serviço 01     600,00        600,00 
05 Contratação de banner perfuret para adesivação, medindo 0.95X12,05 Serviço 02     1.200,41       2.400,82 
06 Impressão de camiseta para equipe técnica e voluntários  Camisetas 40         34,00      1.360,00 
07 Impressão, adesivação e instalação  de duas lonas nas medidas  6X3 

em Box Truss Unidade 02 1.530,00 3.060,00 

08 Montagem e desmontagem de Box Truss nas medidas 6X3 Serviço 01 1.440,00 1.440,00 
Sub Total 12.410,82 

   
  
 TOTAL 90.000,00 

 
 PLANO DE APLICAÇÃO (R$1,00) 

Especificação Total (R$) Convenente 
(R$) 

Concedente 
(R$) 

Os serviços constantes no cronograma físico 
financeiro deste plano de trabalho serão 
realizados por meio de contratação de Pessoa 
Jurídica  

90.000,00 0,00 90.000,00 
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PARADA DO ORGULHO LGBTS DE TAGUATINGA 
Memória de Cálculo 

 
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 

Contratação de serviço de Diretor Geral – profissional envolvido na concepção, acompanhamento do 
projeto e de todo o trabalho a ser executado, bem como solucionar os problemas quando necessário. 
Organiza, planeja, orienta, implementa e acompanha todas as fases do projeto (pré, execução e pós 
realização) além da elaboração relatório final e prestação de contas. 

 
 

Tabela FGV -BSB mão de obra - código nº 60- 

 
 

semana 

 
 

4 

 
 

R$ 1.350,00 

 
 

R$ 5.400,00 

 
 

1.2 
Contratação de serviço de Assistente de Diretor para prestar auxílio nas questões de logística, 
segurança, infraestrutura e administrativa durante a realização do projeto, nas fases pré, produção e 
pós produção do evento, visando o pleno desenvolvimento das suas atividades. 

 
 
Tabela FGV -BSB mão de obra - código nº 15 

 
 

Semana 

 
 

3 

 
 

R$ 1.100,00 

 
 

R$ 3.300,00 

Sub-Total R$ 8.700,00 
Meta 2 - Contratações Artísticas e de Pessoal Especializado na Área de Artes e/ou de Ensino 
 

2.1 
Contratação de    Drag Queen - profissional, com arte expressa em roupa, maquiagem, salto e 
peruca ,em que dá vida a uma performance artística, com apresentação por até 30 minutos durante o 
evento. 

 
Orçamento/preço de mercado 

 
Cachê 

 
4 

 
R$ 400,00 

 
R$ 1.600,00 

2.2 
Contratação de DJ - Profissional Disc-Joquei para realizar performance musical ao vivo de até 60 
minutos. Permanecerá durante o evento Orçamento/preço de mercado Cachê 4 R$ 300,00 R$ 1.200,00 

 
 
 
 
 
 
 

2.3 

Contratação de arte-educador para realizar Oficina de escrita criativa, presencial, com 
fornecimento de material didático, para pessoas acima de 18 anos, na temática: "criar 
personagens como motivo LGBT" - Busca aprofundar as possibilidades narrativas e criativas para 
além dos padrões, estereótipos e repetições das narrativas mais conhecidas. Exercícios de escrita 
direcionados, para criar personagens e narrativas em torno desses personagens. A oficina inclui 
fornecimento de material por parte do (a) arte-educador (a) tais como: tintas, papéis e revistas 
diversos e textos sugeridos da bibliogafia. Serão utilizados papéis, papéis, cola, lápis, canetas, pincéis, 
tintas, revistas e jornais, além de publicações variadas, obras de artistas utilizadas como referências, 
exercícios de escrita e momentos de conversa, discussão e avaliação coletiva. Os participantes 
deverão apresentar resultado da criação ao final da Oficina. 

 
 
 
 
 
 
 

Orçamento/preço de mercado 

 
 
 
 
 
 
 

Hora 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 425,00 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 1.700,00 

 
 

2.4 

Conttratar instrutor para coordenar o espaço de performances para elaboração de videos 
personalizados, - com o apoio do instrutor, a partir da plataforma de vídeos 360 (vídeos esféricos), 
serão realizadoas performances para criação de videos personalizados pelos participantes da parada 
LGBT de Taguatinga. 

 
 

Orçamento/preço de mercado 

 
 

Hora 

 
 

4 

 
 

R$ 200,00 

 
 

R$ 800,00 

2.5 Performance artistica da cantora Regional Maba - artista do segmento musical para apresentação 
durante o evento, com duração de 30 minutos no mínimo e 60 no máximo. Orçamento/preço de mercado Cachê 1 2.649,46 R$ 2.649,46 
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2.6 

Contratação de apresentador (LGBT/transformista) de eventos para a projeção cinematográfica 
na projeção do documentário no evento: “Quando ousamos existir, uma história do movimento 
LGBTI+ brasileiro” por ocasição do lançamento e sua projeção em Brasilia- o (a) apresentador(a) vai 
discorres sobre o documentário, apresentar os diretores e equipe, num período de 60 minutos. 

 
 

Orçamento/preço de mercado 

 
 

Cachê 

 
 

1 

 
 

1.500,00 

 
 

R$ 1.500,00 

Sub-Total R$ 9.449,46 
 

 
Meta 3 - Contratações de Estruturas e Serviços Especializados 

3.1 
Trio elétrico grande porte - Contratação de serviço de Trio Elétrico de grande porte, composto de 
carreta 03 eixos com 23 metros. Orçamento/preço de mercado Serviço 1 R$ 18.000,00 18000 

3.2 
Trio elétrico de médio porte - Contratação de serviço de Trio Elétrico de porte médio, composto de 
caminhão trucado 12,5 m comprimento, 3,20 m largura, 4,20 m de altura. Orçamento/preço de mercado Serviço 1 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 

 
 

3.3 

Segurança - Contratação de serviço de Segurança desarmada para eventos, para percorrer todo o 
percurso da parada com saída da Praça do Relógio, passando pela QNA , Pistão Norte, e retornando 
para Praça do Relógio em Taguatinga. Atuará na segurança dos artistas dos banheiros, do público, 
para manter a ordem e orientação nos espaços do percurso. 

 
 

Orçamento/preço de mercado 

 
 

Diária 

 
 

60 

 
 

R$ 180,00 

 
 

R$ 10.800,00 

 
 

3.4 
Brigadas - Contratação de serviço de Brigadista para evento, para acompanhar ações preventivas, e 
de monitoramento do público presente no evento, com atuação em duplas, nas situações de 
emergência, auxiliando também no atendimento às pessoas com deficiência. 

 
 

Orçamento/preço de mercado 

 
 

Diária 

 
 

10 

 
 

R$ 180,00 

 
 

R$ 1.800,00 

3.5 
Banheiros PNE- Contratação de banheiros químicos PNE, com instalação e retirada nos pontos 
estratégicos ao longo do percurso da parada em Taguatinga Orçamento/preço de mercado Diária 5 R$ 150,00 R$ 750,00 

3.6 
Banheiros Standard - Contratação de banheiros químicos standard , com instalação e retirada em 
pontos estratégicos ao londo do percurso da parada em Taguatinga Orçamento/preço de mercado Diária 20 R$ 150,00 R$ 3.000,00 

3.7 
Kit lanche - Contratação de kit lanche, contendo 01 fruta (maçã), suco caixinha 200 ml (sabores 
diversos), 01 barra de cereal, um sanduiche (pão, presunto e queijo). Orçamento/preço de mercado Kit Lanche 40 R$ 8,00 R$ 320,00 

3.8 
Balões - Contrataçãode decoração de balões. A decoração será feita nas duas laterais do trio elétrico 
de grande porte com arco de balões numero 9 (12,05 m cada lateral) Orçamento/preço de mercado Serviço 1 R$ 800,00 R$ 800,00 

3.9 
Hospedagem - Quarto Single, cama de casal, ar condionado e café da manhã para hospedar diretor 
de documentário a ser projetado durante o projeto Orçamento/preço de mercado Diária 2 R$ 240,00 R$ 480,00 

3.10 Passagem aérea - percurso de Pelotas/BSB -para diretor de documentário Orçamento/preço de mercado Unidade 1 R$ 2.580,77 R$ 2.580,77 
3.11 Passagem aérea - percurso BSB/Pelotas -para diretor de documentário Orçamento/preço de mercado Unidade 1 2.587,56 R$ 2.587,56 
3.12 Passagem aérea - percurso RJ/BSB para diretor de documentário Orçamento/preço de mercado Unidade 1 2.979,83 R$ 2.979,83 
3.13 Passagem aérea - percurso BSB/RJ para diretor de documentário Orçamento/preço de mercado Unidade 1 R$ 2.209,56 R$ 2.209,56 

 
 
 

3.14 

Cooquetel - contratação de serviço de coquetel para 100 pessoas, com duração de 60 minutos, que 
será servido aos participantes por ocasião da projeção do documentário “Quando ousamos existir– 
uma história do movimento LGBTI+ brasileiro”. Serviço de coquetel volante, cardapio: Mini cachorro 
quente (pão, salsisha, molho, milho, batata palha, ketchup e maionese); Rissoles de milho e de carne, 
quibe com catupiry, torradas com patê de tomate seco, erva fina e queijo; Refrigerante cola e 
guaraná normal e zero, água mineral sem gás. 

 
 
 

Orçamento/preço de mercado 

 
 
 

pessoas 

 
 
 

100 

 
 
 

R$ 31,80 

 
 
 

R$ 3.180,00 
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3.15 

Pipocas - Fornecimento, em carrinho, de 100 sacos de  pipoca (7x13 cm) para atender público 
participante, por ocasião da projeção de documentário “Quando ousamos existir– uma história do 
movimento LGBTI+ brasileiro”, 

 
Orçamento/preço de mercado 

 
Serviço 

 
1 

 
R$ 500,00 

 
R$ 500,00 

3.16 Aluguel de van- Van com 15 lugares, ar condionado, combustível, motorista, e km livre. Orçamento/preço de mercado Diária 2 R$ 525,00 R$ 1.050,00 

3.17 
Água - Contratação de água mineral - garrafinha 500 ml, sem gás, para o consumo da equpe de 
trabalho e voluntários no trajeto da parada no período de 13 à 22:30h Orçamento/preço de mercado Garrafinha 402 R$ 1,00 R$ 402,00 

Sub-Total R$ 59.439,72 
Meta 4 - Contratações Gráficas e de Publicidade 
 

4.1 
Contratação de serviço de Assessoria de Imprensa - profissional reaponsável pela promoção da 
visibilidade midiática visando divulgar o evento. Responsável pela produção e encaminhamento de 
releases para a imprensa. 

 
Tabela FGV - mão de obra - código nº 6 

 
Mês 

 
1 

 
R$ 1.750,00 

 
R$ 1.750,00 

4.2 
Contratação de serviço de designer - profissional respónsável pela identidade do evento, criação, 
diagramação e arte das peças publicitárias, gráficas e web . Tabela FGV - mão de obra - código nº 50 Semana 2 R$ 500,00 R$ 1.000,00 

4.3 
Contratação de Serviço fotográfico - Profissional que ficará responsável pela cobertura fotográfica 
do projeto Tabela FGV - mão de obra - código nº 71 Semana 1 R$ 600,00 R$ 600,00 

 
4.4 

Contratação de serviço para aquisição e Impressão de camiseta com arte do evento, nos tamanhos 
P,M,G - As camisetas serão usadas pela equipe técnica e voluntários do evento 

 
Orçamento/preço de mercado 

 
Unidade 

 
40 

 
R$ 34,00 

 
R$ 1.360,00 

4.5 
Contratação de banner perfurit - confecção e adesivação de dois banner's perfurit, medindo 
0.95X12,05, cada, para as laterais do trio elétrico de grande porte Orçamento/preço de mercado Unidade 2 R$ 1.200,41 R$ 2.400,82 

4.6 
Contratação de servlço de Drone - profisisonal com câmera para registro do evento em video, 
durante a realização da parada Orçamento/preço de mercado Serviço 1 R$ 800,00 R$ 800,00 

4.7 
Montagem e desmontagem de Box Truss  nas medidas  6X3 -estrutura  de suporte para compor 
divulgação do evento em lona adesivada frente e verso (área externa) Orçamento/preço de mercado Serviço 1 R$ 1.440,00 R$ 1.440,00 

 
4.8 

Impressão, adesivação e instalação de lona nas medidas 6X3 em Box Truss - fornecimento de duas 
lonas impressas, adesivadas e instaladas frente e verso no  box struss, compondo um painel de 
divulgação em área externa 

 
Orçamento/preço de mercado 

 
Unidade 

 
2 

 
R$ 1.530,00 

 
R$ 3.060,00 

Sub-Total R$ 12.410,82 
VALOR TOTAL R$ 90.000,00 
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ANEXOS 

[X ] EQUIPE DE TRABALHO (OBRIGATÓRIO) 
[X ] CURRÍCULO PADRÃO DA EQUIPE DE TRABALHO 

[ X] CROQUI DO EVENTO (SE HOUVER) 

[X ] PLANO DE COMUNICAÇÃO 
[ ] PLANO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS COMPLEMENTARES 
[ ] OUTROS. Especificar: __________________ 

 
 
 
 

Brasília,  01 de dezembro de 2022 
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Eustáquio José Ferreira Santos 
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