TRANSPARÊNCIA TERMO DE FOMENTO (MROSC) nº 37/2021-SECEC
Data de Assinatura do Termo: 03/09/2021
Organização da Sociedade Civil: Distrito Drag
CNPJ:29.851.158/0001-57
Processo nº: 00150 00004357/2021-77
Vigência: 10/9/2021 a 10/6/2022
Objeto: Apoio às atividades formativas e culturais desenvolvidas pelo Distrito Drag, a saber: Curso introdutório à Arte
e Cultura LGBTI; Mostra Performática Drag e Pesquisa de Mapeamento dos/as artistas transformistas do Distrito
Federal e entorno.
Valor Total da Parceria: R$ 200.000,00
Prestação de Contas em: 30/06/2022

Item

Unidade de
Media

Quanti
dade

Diretor Geral responsável pela coordenação, produção, execução e desenvolvimento de estratégias
de logística geral do projeto geral do projeto aliando cronogramas e metodologias de produção,
supervisionando o desenvolvimento e coordenando as equipes de trabalho, presente nas etapas do
projeto (pré-produção, produção e pós produção).

semana

36

Coordenação Administrativa - responsável pela coordenação dos cronogramas, planos de trabalhos e
estratégias administrativas traçadas pela Direção Geral, além de ser responsável pela gestão
financeira e administrativa com realização de pagamentos, elaboração e organização dos
comprovantes e relatórios de execução exigidos, presente nas três etapas do projeto.

semana

Produção Executiva - responsável coordenar e supervisionar a execução do projeto, por articular as
equipes, fazer os
controles dos cronogramas, organização das agendas, confirmações de
programação, presente na fase de pré produção e produção.

semana

Assistente de Produção - responsável por auxiliar a Produção Executiva, acompanhar as pautas dos
cronogramas de reunião e prazos de execução, além de acompanhar o processo de inscrições e
outras atividades propostas no projeto, presenta nas fases de pré produção e produção.

semana

Coordenador de Pesquisa - responsável pela concepção técnica da pesquisa, por coordenar e definir
as estratégias metodológicas do mapeamento junto aos pesquisadores e pelo acompanhamento de
toda a execução da pesquisa até a consolidação dos dados, presenta na fase de pré- produção,
produção e pós-produção, até impressão final da pesquisa.

mês

Assistente de Pesquisa 1 - responsável pelo desenvolvimento da pesquisa, coleta e análise de dados,
além de auxiliar o coordenador de pesquisa na elaboração do relatório final do mapeamento,
presente nas fases de pré-produção e produção.

mês

Assistente de Pesquisa 2 - responsável pelo desenvolvimento da pesquisa, coleta e análise de dados,
além de auxiliar o coordenador de pesquisa na elaboração do relatório final do mapeamento,
presente nas fases de pré-produção e produção.

mês

Revisor de Texto - responsável pela revisão textual da pesquisa, tanto do material escrito, fazendo as
correções e adequando as regras da ABNT, quanto da edição e diagramação do material para
impressão, junto ao designer, presente na fase de produção.

lauda

Palestrante - responsável por ministrar palestra do curso de formação com carga horária total de 20
hs/aula, sendo 10 palestrantes, um para cada encontro, no total de 10 encontros virtuais, realizados
via plataforma online, com 2 (duas) horas de duração cada, presente na fase de produção.

cachê

Coordenação Artística - responsável por coordenar as atividades artísticas do projeto, pela seleção
das performances, acompanhamento e desenvolvimento das mentorias, com seus cronogramas e
também pela montagem e execução da grade de programação do evento, presente na fase de pré
produção e produção.

semana

Intérprete de Libras - ação de acessibilidade para atender o público com deficiência auditiva durante
as apresentações da Mostra

diária

Descrição da Despesa

Valor Unitário

Valor Total

Meta 1 - Contratações de Recursos Humanos e Serviços de Produção

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

R$ 18.000,00
R$ 500,00

36

R$ 16.200,00
R$ 450,00

28

R$ 14.000,00
R$ 500,00

28

R$ 10.500,00
R$ 375,00

8

R$ 8.000,00
R$ 1.000,00

7

R$ 2.800,00
R$ 400,00

7

R$ 2.800,00
R$400,00

80

R$ 1.440,00
R$ 18,00

10

R$ 10.000,00
R$ 1.000,00

20

R$ 4.000,00
R$ 200,00

1

R$ 1.000,00

R$ 1.000,00

1.12

1.13

1.13

1.14

Consultor Mentor São Paulo - responsável pela mentoria das apresentações artísticas, presentes nos
encontros para consultoria, elaboração e gravação do produto final que será acompanhado pelos
mentores, estarão presentes na fase de pré produção.

serviço

Consultor Mentor Brasília - responsável pela mentoria das apresentações artísticas, presentes nos
encontros para consultoria, elaboração e gravação do produto final que será acompanhado pelos
mentores, estarão presentes na fase de pré produção.

Serviço

Assessoria Jurídica - responsável por acompanhar os trâmites processuais administrativos junto à
SECEC, prestar consultoria jurídica e também na confecção dos contratos e verificação de
documentação para contratação de fornecedores e prestadores.

mês

Assessoria Contábil - responsável por assessorar a Coordenação Administrativa na gestão
financeira/contábil do projeto em sua prestação de contas, presente na fase de pós produção

mês

1

R$ 4.510,00
R$ 4.510,00

2

R$ 8.000,00
R$ 4.000,00

3

R$ 4.800,00
R$ 1.600,00

2

R$ 1.000,00
Sub-Total

R$ 2.000,00
R$ 108.050,00

Meta 2 - Contratações Artísticas

cachê

2.1

Performances artísticas - apresentação de artista performática, que será selecionada e passará por
processo de mentoria para entrega do produto final, sendo obrigatório este processo para entrega do
produto final que será veiculado como atração artística durante a programação do projeto, ao total
serão 30 apresentações artísticas.

2.2

Apresentadora - artista performática responsável por apresentar apresentações artísticas, produto
final a ser veiculado pelo projeto

serviço

30

R$ 30.000,00
R$ 1.000,00

1

R$ 1.000,00
Sub-Total

R$ 1.000,00
R$ 31.000,00

Meta 3 - Contratações de Estruturas e Serviços Especializados

3.1

Serviço de Transmissão em tempo real (streaming) - estrutura técnica e operacional de transmissão
pela internet das apresentações artísticas e do curso via plataforma de videoconferência

serviço

1

3.2

Camisetas - confecção de camisa em algodão ou dry fio 30. Tamanho PP, P, M, G, GG e XXG.
Impressão em cores (frente/costas) para serem distribuídas entre equipe e artistas

unidade

100

unidade

1

3.3

Passagem Aérea - Trecho SP/BSB/SP - transporte aéreo para Consultor/Mentor que acompanhará os
encontros de mentoria presencialmente na etapa final dela, sendo considerada passagem de ida e
volta, classe econômica, sem bagagem.

3.4

Locação de Equipamento de Sonorização - equipamento destinado à captação de som das filmagens
das atrações artísticas que comporão a Mostra

dia

1

3.5

Locação de Equipamento de Luz - equipamento de iluminação destinado às filmagens das atrações
artísticas da Mostra

serviço

1

Locação de Estúdio - estúdio destinado para local de realização das gravações das atrações artísticas
da Mostra/filmagens dos produtos finais das artistas selecionadas para a Mostra

hora

26

3.6

R$5.169,00

R$ 30,00

R$ 5.169,00

R$ 3.000,00

R$ 720,00
R$ 720,00

R$1.000,00

R$ 2.000,00

R$ 98,50
Sub-Total

R$ 1.000,00

R$ 2.000,00

R$ 2.561,00
R$ 14.450,00

Meta 4 - Contratações Gráficas e de Publicidade

mês

4.1

Assessoria de Comunicação e de Imprensa - responsável pelo desenvolvimento do plano de
comunicação, estratégias de difusão e promoção do projeto e por coordenar a execução da da
campanha de divulgação, presente nas fases de pré produção, produção e pós produção e fazer a
criação e distribuição de conteúdo para as mídias televisivas, impressas e online durante todo o
tempo do projeto, inclusive clipping e valoração de mídia na pós produção, presente nas fases de pré
produção, produção e pós produção.

mês

4.2

Designer Gráfico - responsável pela identidade visual do projeto, criação das peças digitais para
veiculação em redes sociais da campanha de divulgação e da arte gráfica e diagramação da
publicação e impressão da pesquisa, presente na fase de pré produção e produção

4.3

Gestor de Mídias Sociais - responsável pelos postagens, cronograma de divulgação, gestão dos
conteúdos da campanha de .comunicação, presente na fase de pré produção e produção

mês

6

semana

10

4.4

Videomaker e Edição - responsável pela captação das imagens das filmagens das atrações artísticas e
também pelo registro videográfico para teasers da campanha de divulgação e para documentação
comprobatória de execução de objeto, presente na fase de pré produção e produção

unidade

4.6

Impressão Pesquisa - impressão em revista, formato aberto, 42x5x29,7 cm; formato fechado 21x29,7
cm, 80 paginas, capa em couche fosco 250g/m2, laminação fosca 80pg, couche fosco 115g/m2; 4x4
cores; acabamento gravação de chapa CTP dobrado - 500 UNIDADES

6

R$ 12.000,00
R$ 2.000,00

6

R$ 6.000,00
R$ 1.000,00

R$ 1.000,00

R$ 6.000,00

R$ 10.000,00
R$ 1.000,00

500

R$ 12.500,00
R$ 25,00
Sub-Total

VALOR TOTAL>>>

R$ 46.500,00

R$ 200.000,00

