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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER 

Subsecretaria de Promoção e Marke�ng

Plano de trabalho SEI-GDF - SETUL/GAB/SAT/SUPROM  

Projeto: Aloha Spirit

Data: 21 a 24 de junho de 2018

Local: Pontão do Lago Sul – Brasília/DF

Modalidade: Esporte, Turismo e Lazer

1. Dados Cadastrais

Órgão/Entidade Proponente: Associação Magna de Desportes

Endereço: Rua Guaraiúva, 219 Brooklin Novo 

Tel.: (61) 3248-2903 (representante Brasília) Cel.: (61) 9242-9005

Email: alohabrasilia18@gmail.com

Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 04569 000

Nome do Responsável: Ana Cristina Andrade de
Azevedo CI/Órgão Expedidor: 149.74325 SSP/DF

CPF / CNPJ: 13.130.259/0001-07

    

 

2. Descrição do Projeto

 

Título do Projeto: Aloha Spirit Período de Execução: 20 de Junho a 15 a setembro de
2018.

Local: Pontão do Lago Sul – Brasília/DF

2.1 - Apresentação da Instituição

A Associação Magna de Desportes é uma associação sem fins econômicos, foi fundada dia 04 de outubro de
2010, sediada na Rua Guaraiuva, 219, no Brooklin Novo, São Paulo.

A Magna tem por objetivo fundamental, contribuir para a promoção do esporte, de práticas esportivas, de
eventos esportivos, desenvolver atividades de caráter social, recreativo, cultural e educacional voltadas ao
esporte, contribuindo assim para transformar toda uma sociedade em seus aspectos éticos, de proteção ao
meio ambiente e à saúde do esportista, em todo o Brasil.

Alguns eventos realizados pela Associação Magna de Desportes:

 ALOHA SPIRIT – http://www.alohaspirit.com.br/

 TRAVESSIA CANAL DE ILHABELA – http://www.canaldeilhabela.com.br/

 TRIPLICE COROA - http://www.triplicecoroa.com.br/

 Documentos comprobatórios entregues na SETUL e validados pela equipe técnica.

 

2.2 - Papel Institucional da Magna

A Associação é a responsável pela gestão do projeto e parcerias institucionais, além do acompanhamento dos
processos e empenhos de recursos junto a órgãos públicos, inclusive pela prestação de contas final, conforme
atribuições elencadas a seguir:

a)         Acompanhar o empenho dos recursos, abrangendo a sua inscrição em formulários específicos de cada
órgão governamental que tenha relação ao projeto, aliando a presente proposta às diretrizes e regimentos
internos de todos os apoiadores e patrocinadores, e encaminhando documentos necessários para contrato e
atendendo quaisquer diligências que o projeto venha a receber;

http://www.alohaspirit.com.br/
http://www.canaldeilhabela.com.br/
http://www.triplicecoroa.com.br/
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b)         Acompanhar a execução do projeto em epígrafe conforme planilha orçamentária aprovada, visando o
pleno cumprimento do plano de trabalho previsto e supervisionando todas as prestações de serviços
necessárias a tal realização;

c)         Produzir relatórios de produção que servirão de base para a prestação de contas final do projeto;

d)         Realizar tomada de preços de todos os serviços que constam na planilha orçamentária, produzir
contratos para pessoas físicas e jurídicas prestadoras de serviços e efetivar o pagamento de cada fornecedor
mediante a comprovação integral dos serviços prestados e apresentação de nota fiscal válida;

e)         A partir da estratégia de divulgação montada para o evento, acompanhar todas as ações gráficas e
veículos de comunicação contratada, avaliar junto à equipe do projeto a repercussão da assessoria de
imprensa, visando potencializar a geração de mídia espontânea. Ao final de cada etapa avaliar a clipagem e
devidas mensurações geradas pela assessoria de comunicação e;

f)         Elaborar o relatório final do projeto, selecionando fotos e registros que comprovem a execução de
todo o plano de trabalho em cada etapa executada do projeto, além de elaborar a documentação necessária
para a prestação de contas.

2.3 - Identificação do Objeto

No intuito de proporcionar esporte, saúde, lazer, cultura e qualidade de vida para a população do Distrito
Federal, a Associação Magna de Esportes, apresenta o projeto Aloha Spirit.

Previsto para acontecer no período de 21 a 24 de junho de 2018, no Pontão do Lago Sul, em Brasília-DF, o
projeto tem como objetivo oferecer aos cidadãos brasilienses, oportunidade de participar do maior
festival de esportes aquáticos do Brasil, um dos maiores do mundo.

Realizado pela 1ª vez em 2009, em Ilhabela-SP, o Aloha contou com a participação de mais de 60 (sessenta)
atletas, em uma competição de canoa havaiana. Em face ao gradual sucesso a cada edição, mediante o
reconhecimento dos atletas, da mídia e do público, hoje o Aloha Spirit já possui 03 (três) etapas diferentes em
um ano, reunindo mais de 1.800 (um mil e oitocentos) atletas, competindo em 06 (seis) modalidades
esportivas. O projeto já é o maior da América Latina e um dos 03 (três) maiores do mundo no segmento
específico de esportes náuticos.

Após 09 edições, o projeto chega à Brasília e pela primeira vez em águas abrigadas (Faixa
de água compreendida por mar, baías, canais, rios, lagoas e represas e toda faixa de água abrigada por
proteção natural ou artificial, onde esteja ausente qualquer condição perigosa e/ou especial.), com uma rica e
vasta programação, composta por competições em 06 (seis) modalidades esportivas, festival de cinema, aulas
de yoga, slackline, espaço kids, praça de alimentação, shows musicais e feira de artesanato e produtos
esportivos.

O Pontão do Lago Sul, espaço escolhido para receber a Etapa Brasília do Aloha Spirit, dispõe de acesso direto
ao Lago Paranoá e diversas estruturas de qualidade, com bares, restaurantes, estacionamento, píers, parques
infantis, caixas eletrônicos e serviços de apoio. Além disso, também por sua indescritível beleza, clima quase
praiano e vista única do pôr-do-sol em Brasília, o espaço recebe em média, cerca de 280.000 (duzentas e
oitenta mil) visitantes por mês. Fonte: http://www.pontao.com.br/o-pontao/o-pontao/

 

Histórico do Aloha Spirit

 2009

O Aloha Spirit ocorreu pela primeira vez em Ilhabela (SP) e contou com 63 inscritos.

2010

Etapa Extra - São Paulo-SP, com 70 inscritos e 0,4 acompanhantes por atleta;

1ª Etapa – Bertioga-SP, com 120 inscritos e 1,3 acompanhantes por atleta;

2ª Etapa – Ilhabela-SP, com 110 inscritos e 1,9 acompanhantes por atleta;

3ª Etapa – Santos-SP, com 160 inscritos e 1,7 acompanhantes por atleta;

4ª Etapa – Maresias-SP, 140 inscritos e 1,6 acompanhantes por atleta.

2011

1ª etapa Santos-SP, 183 inscritos e 1,8 acompanhantes por atleta;

2ª Etapa – Ilhabela-SP, 164 inscritos e 1,7 acompanhantes por atleta.

2012

1ª Etapa Ilhabela-SP, 464 inscritos e 1,7 acompanhantes por atleta;

2ª Etapa – Arraial do Cabo-RJ, 268 inscritos e 1,2 acompanhante por atleta;

3ª Etapa – Florianópolis-SC, 580 inscritos e 1,6 acompanhante por atleta.

2013

1ª Etapa Ilhabela-SP, 598 inscritos e 1,9 acompanhante por atleta;

2ª Etapa Cabo Frio-RJ, 711 inscritos e 1,5 acompanhante por atleta;

3ª Etapa Vitória-ES, 652 inscritos e 2,0 acompanhante por atleta;

http://www.pontao.com.br/o-pontao/o-pontao/
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4ª Etapa Florianópolis-SC, 464 inscritos e 1,6 acompanhante por atleta.

2014

1ª Etapa Ilhabela –SP, 628 inscritos e 1.7 acompanhantes por atleta;

2ª Etapa Niterói-RJ , 698 inscritos e 1,3 acompanhante por atleta;

3ª Etapa Vitória-ES, 713 inscritos e 1.8 acompanhantes por atleta.

 

2015

1ª Etapa Ilhabela-SP, 675 inscritos e 1,5 acompanhante por atleta;

2ª Etapa Vitória-ES, 583 inscritos e 1,3 acompanhante por atleta;

3ª Etapa Rio de Janeiro-RJ, 609 inscritos e 1,0 acompanhante por atleta.

2016

1ª Etapa Ilhabela-SP, 1015 inscritos e 1,4 acompanhantes por atleta;

2ª Etapa Paraty, 1208 inscritos e 1,7 acompanhantes por atleta;

3ª Etapa Salvador, 666 inscritos e 1,2 acompanhante por atleta.

2017

1ª Etapa Ilhabela-SP, 1458 inscritos e 1,7 acompanhantes por atleta.

2.4 - Justificativa

Diversos estudos já comprovaram os imensuráveis benefícios físicos e psicológicos da prática regular de
esportes e atividades físicas. Além de serem os maiores aliados da saúde, por prevenirem diversos tipos de
doença, os esportes também transformam sociedades, através da inclusão social e do desenvolvimento de
cidadãos.

Segundo a pesquisa Práticas de Esporte e Atividade Física da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios –
PNAD 2015, promovida pelo IBGE, menos de 40% da população brasileira costuma praticar regularmente
algum tipo de esporte ou atividade física.

O estudo ainda aponta que o sedentarismo já atingiu mais da metade da população brasileira e é considerado
um dos principais responsáveis pela majoração dos índices de doenças cardiovasculares e respiratórias no
país. Além de afirmar que, os jovens com idade entre 16 e 24 anos, são os que mais deixam de praticar os
esportes e atividades físicas, com fundamento na falta de tempo ou interesse.  

No âmbito do Distrito Federal, que é a unidade da Federação que tem a maior taxa de prática de atividades
físicas, apenas 28,5% da população de 15 anos ou mais, praticam esportes.

Entre as atividades físicas e esportes mais praticados no Brasil, estão o futebol, a caminhada, o voleibol e a
musculação. O esporte aquático mais praticado no país é a natação, que aparece em quinto lugar no ranking
nacional.

Diante desse visível cenário nacional de déficit em saúde pública e social, restam por necessárias imediatas
ações e políticas públicas de incentivo ao esporte e à prática regular de atividades físicas.

Nesse sentido, a Associação Magna de Desportes, a partir da realização da Etapa Brasília do Aloha Spirit,
pretende contribuir com tais iniciativas, promovendo o esporte e a saúde através de competições diversas de
esportes aquáticos ainda pouco praticados no DF, como o Stand Up Paddle, a canoa havaiana, natação em
águas abertas, surfski, paddleboard, triathlon waterman e apinéia. Proporcionando assim, o contato do
público com novas alternativas de modalidades de prática esportiva.  

 Os esportes aquáticos trazem benefícios únicos à saúde do praticante, melhoram a circulação sanguínea, o
sistema cardiorrespiratório e a postura, além de fornecer maior resistência nos membros, inferiores e
superiores, e terem baixo impacto sobre as articulações, em função do ambiente isocinético da água. Por isso,
são muito recomendados em tratamentos médicos para todas as faixas etárias.

Além dos fatores físicos, os esportes aquáticos trazem imensuráveis benefícios psicológicos e quando
praticados em ambientes abertos, permitem o contato com a natureza.

Fundamentado no propósito de proporcionar todos esses benefícios à população do Distrito Federal, o Aloha
promoverá suas competições no Lago Paranoá, que, localizado no centro da capital, com 48 Km² (quarenta e
oito quilômetros quadrados) de extensão e taxa de balneabilidade superior a 93% (marca excepcional), é o
lugar ideal para a prática de esportes aquáticos e, portanto, para a realização do aludido projeto. 

Toda competição esportiva aquática, necessita de um espaço em terra firme para abrigar seu público,
organização e estruturas necessárias. Cartão postal de Brasília, o Pontão do Lago Sul, foi o local escolhido
para tal finalidade, por dispor de todas as estruturas e serviços necessários para a realização do projeto e
recepção do seu público, estimado em 10.000 (dez mil) pessoas, contando com oriundas de todo o Brasil, ao
longo dos três dias de realização, contribuindo com a promoção turística da Capital Federal.

O publico participante, além de assistir às inéditas competições esportivas, será beneficiado com múltiplas
atividades culturais, como aulas de yoga, slackline, festival de cinema, espaço kids, praça de alimentação,
shows musicais e feira de artesanato e produtos esportivos, resultando no fomento à economia criativa de
Brasília.



20/06/2018 SEI/GDF - 9332648 - Plano de trabalho

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=11769770&infra_siste… 4/18

Ante todo o exposto, restam por claros os múltiplos benefícios oferecidos à população do Distrito Federal,
mediante a realização da Etapa Brasília do Aloha Spirit, que pretende promover o esporte e a saúde, a partir
das competições e da apresentação de novas modalidades esportivas; fomentar a cultura e economia criativa,
através das atividades culturais, feira de artesanato e produtos esportivos e; impulsionar o turismo em Brasília
por meio também da captação e realização de grandes eventos que movimentam a cadeia econômica do
turismo.

2.5 - Público Alvo

A partir do acesso gratuito ao público visitante e preços populares para inscrição nas competições, o Aloha
Spirit é destinado a todas as faixas etárias da população do Distrito Federal, que terão a oportunidade de
conhecer e praticar modalidades esportivas diversas, além de desfrutar das múltiplas atividades de lazer
oferecidas na programação.

O projeto prevê a instalação de estruturas seguras e de qualidade para um público estimado de 10.000 (dez
mil) pessoas por dia, inclusos atletas, visitantes e turistas de todo o país.  

2.6 - Resultados esperados

1. Promover o encontro entre atletas profissionais, amadores e iniciantes garantindo a troca de
experiências e oportunidade para o crescimento dos esportes aquáticos;

2. Potencializar o turismo local através da realização da ação em questão em um dos maiores cartões
postais da Capital federal do Brasil, desenvolvendo a capacidade operacional da cidade em receber
grandes eventos nacionais e internacionais;

3. Fortalecer o desenvolvimento da cadeia produtiva da produção de eventos dedicado ao público de
várias faixas etárias e classes sociais no Distrito Federal;

4. Proporcionar o crescimento do esporte e mobilização proveniente de outros estados;
5. Reforçar as ações transversais unindo segmentos e fortalecendo o esporte e o turismo a nível local e

nacional.

 

3.Objetivos

3.1 - Objetivo Geral

Realizar o projeto Aloha Spirit – Etapa Brasília, no período de 21 a 24 de junho de 2018, no Pontão do Lago
Sul, em Brasília-DF.

3. - Objetivos Específicos

Promover 15 provas dentro de 6 modalidades esportivas no Lago Paranoá;

Promover o encontro entre atletas profissionais, amadores e iniciantes garantindo a troca de experiências
e oportunidade para o crescimento dos esportes;
Fomentar a prática de esportes aquáticos no Lago Paranoá e em Brasília-DF;
Oferecer gratuitamente atividades esportivas, sociais e recreativas;
Realizar mostra de cinema com temas que abordam a prática de esportes e bem-estar;
Fomentar a economia e comércio locais, através da oportunidade de divulgação e exposição em espaços
a eles destinados, dentro do evento;
Impulsionar o fluxo turístico no Distrito Federal;
Gerar impacto nas cadeias econômicas do esporte, turismo e lazer do Distrito Federal, onde serão
gerados negócios e movimentados recursos, a partir da comercialização de artesanatos, comidas típicas,
shows musicais, entre outros, incrementando sobremaneira a arrecadação de tributos no Distrito Federal;
Promover a geração de emprego e renda através das ações/atividades desenvolvidas e contratação de
colaboradores e serviços.

3.3 - Programação

Quinta. Dia 21/06/2018

Festival Aloha Spirit de Cinema (14h)

Sexta. Dia 22/06/2018

09h00. Abertura da arena para o jogo do Brasil x Costa Rica

11h00. Início da entrega de kits

12h00. Desembarque e montagem de canoas

17h30 Festival Aloha Spirit de Cinema

19h00. Encerramento

Sábado. Dia 23/06/2018

06h30. Abertura da arena

08h00. Natação águas abertas 1.500 metros

08h30. Va’a OC6 Master Masculino e Master Feminino 10 Km

08h30. Stand Up Paddle Kids 200 m e Stand Up Paddle Júnior 1.500 m

10h00. Stand Up Paddle 1.5Km 3Km 6Km 9Km e Paddleboard 3Km . (ao vivo Tv Aloha)
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11h45. Va’a OC6 Super Máster Feminino e Estreante Feminino 10 Km

11h45. Natação Water Relay 5 x 200 m . (ao vivo Tv Aloha)

13h00. Va’a OC6 Super Master Masculino e Estreante Masculino

13h30. Waterman triathlon 500 m natação / 1.000 m Stand Up Paddle / 1.000 m . (ao vivo Tv Aloha)

14h45. Va’a OC6 e V6 Super Prova Overall 20 Km . (ao vivo Tv Aloha)

15h00. Apneia. Briefing sobre a competição, junto à piscina da prova

15h30. Va’a OC1 Kids 750 m

16h00. Apneia. Piscina aberta para treinos

16h00. Banda Aloha Spirit Sunset

19h30. Festa Aloha Spirit e Show

Domingo. Dia 24/06/2018

6h30. Abertura da arena

7h30. Natação das Pontes 3.800 m. (ao vivo Tv Aloha) * classificatória para a prova Aloha Spirit Alcatrazes
3.8k

8h00. Apneia. Prova de abertura

8h30. Apneia. Inicio do aquecimento oficial para os atletas

9h15. Apneia. Primeiro Oficial Top (OT)

10h00. Largada OC1, OC2, V1, Surfski e Surfiski 10Km

11h40. SUP técnico (ao vivo Tv Aloha)

3.4 - Cronograma de Trabalho

Meta 01 - Pré-produção das atividades do Aloha Spirit – etapa Brasília

Período de Execução da Meta 01: 20/06/2018 e 21/06/2018

Etapa 1.1 - Recursos Humanos
Etapa 1.2 - Comunicação / Material Gráfico / Material Específico / Audiovisual
Etapa 1.3 – Cachês
Etapa 1.4 - Logística (Transporte, Hospedagem e Alimentação)
Etapa 1.5 – Liberação de Licenças e Alvarás

 

Meta 02 - Produção / Execução das atividades do Aloha Spirit – etapa Brasília

Período de Execução da Meta 02: 21/06/2018 à 24/06/2018

Etapa 2.1 - Infraestrutura e Execução das Ações do Projeto
Etapa 2.2 – Serviços Gerais e Segurança.
Etapa 2.3 – Registro Fotográfico e Vídeo-Gráfico

 

Meta 03 - Pós-produção do Aloha Spirit – etapa Brasília

Período de Execução da Meta 03: 25/06/2018 à 15/09/2018

Etapa 3.1 – Prestação de contas

 

3.5 - Indicadores de monitoramento

 

Metas Indicadores de monitoramento Meios de verificação

Meta 01 - Pré-produção das
atividades do Aloha Spirit –

etapa Brasília.

Período de Execução da Meta
01: 20/06/2018 e 21/06/2018

- Divulgação das atividades da
programação na imprensa;

- Aplicação da arte no material (site,
mídias sociais, material gráfico e

lonas);

- Monitoramento das atividades.

- Mídias

- Relação da equipe;

- Registros fotográfico e
videográfico.

Meta 02 - Produção / Execução
das atividades do Aloha Spirit –

etapa Brasília

- Montagem da estrutura do evento
conforme projeto;

- Registro fotográfico e
videográfico das ações da

programação;
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Período de Execução da Meta
02: 21/06/2018 à 24/06/2018

- Realização das atividades da
programação;

- Número de público visitante;

- Número de comerciantes no evento.

- Relatórios de produção.

Meta 03 - Pós-produção do
Aloha Spirit – etapa Brasília

Período de Execução da Meta
03: 25/06/2018 à 15/09/2018

 

 

- Prestação de contas;

- Produção de Relatório de
Produção;

- Relatórios de registros
fotográficos e videográficos;

- Levantamento de valoração de
mídia, clipagem do evento;

- Prestação de contas final.

 

3.6 - Responsabilidades da MAGNA DESPORTES

1.    Inserção da marca Brasília e as logomarcas da SETUL/DF e do GDF em todo e qualquer material de
divulgação do evento, seja impresso ou online, desde o início da promoção do evento;

2.    Divulgação compartilhada do plano de mídia do evento, com a equipe da Subsecretaria de Promoção e
Marketing da Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal, visando à divulgação
simultânea nas redes sociais;

3.    Divulgação em telões, projetores e demais canais de comunicação disponíveis no evento – intervalos,
início ou final das atividades – vídeos que promovam o Destino Brasília, fornecido pela equipe da
Subsecretaria de Promoção e Marketing da Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito
Federal;

4.    Credenciamento da equipe indicada pela SUPROM – da Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e Lazer
do Distrito Federal visando à gestão da parceria, o acompanhamento, fiscalização, monitoramento e avaliação,
com acesso irrestrito as áreas do evento por todo o período de ação;

5.    Disponibilização de espaço para o Artesanato, como produto associado ao Turismo:

5.1. Encaminhar 15 dias antes do evento o layout do espaço, visando o desenvolvimento de arte para plotagem
no espaço destinado para estandes com área de 18m² para exposição e comercialização de artesanato, cujos
artistas serão credenciados e selecionados pela Unidade de Gestão do Artesanato da Secretaria de Estado do
Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal, por meio de Chamamento Público;

5.2. Tal cessão implica montagem, piso e plotagem com a arte disponibilizada pela Subsecretaria de Promoção
e Marketing da Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal;

5.3. O local dos estandes em local estrategicamente posicionado em ponto de grande afluência de público e
aprovado previamente pela área responsável: Unidade de Gestão do Artesanato Secretaria de Estado do
Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal;

5.4. O espaço de cada estande deverá no mínimo conter: pontos de iluminação, pontos de energia, mobiliário:
balcão vitrine ou similar, prateleiras, banquetas/ cadeiras, depósito;

5.5. Os artesãos selecionados e a equipe coordenadora da Unidade de Gestão do Artesanato Secretaria de
Estado do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal devem ser credenciados pela organização do evento,
mediante encaminhamento da listagem da área citada, contendo: nome completo, telefone para contato e
número de SICAB ou área atuante na Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal,
assim como credenciamento para acesso a estacionamento de serviço.

6. Disponibilização de espaço para promoção do Destino Brasília:

6.1. Encaminhar 15 dias antes do evento o layout do espaço, visando o desenvolvimento de arte para plotagem
no espaço destinado para promoção e comercialização turística com área de 12m², sendo perfazendo um
estande de vivência;

6.2. Tal cessão implica montagem, piso e plotagem com a arte disponibilizada pela Subsecretaria de Promoção
e Marketing da Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal;

6.3. O local dos estandes em local estrategicamente posicionado em ponto de grande afluência de público e
aprovado previamente pela área responsável:  Subsecretaria de Promoção e Marketing da Secretaria de Estado
do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal;

6.4 O espaço do estande deverá no mínimo conter: ponto de iluminação, ponto de energia, mobiliário: balcão
vitrine ou similar, banquetas/ cadeiras/puffs/ afins para a ambientação;

6.5 A equipe da Subsecretaria de Promoção e Marketing da Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e Lazer
do Distrito Federal deve ser credenciado pela organização do evento, mediante encaminhamento da listagem
da área citada, contendo: nome completo, telefone para contato e área atuante na Secretaria de Estado do
Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal, assim como credenciamento para acesso a estacionamento de
serviço.

7.    Em todos os eventos artísticos, culturais e esportivos promovidos diretamente ou patrocinados com
dinheiro público, sejam inseridas placas informativas no local, contendo, de forma visível e compreensível a
todos, os dados relativos ao uso de tais recursos, em especial o órgão responsável pela contratação, a pessoa
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física e/ou jurídica contratada, bem como os respectivos valores empenhados ou liquidados, se o caso. Tal
responsabilidade visa atender a recomendação conjunta: Termo de Recomendação Conjunta nº 03/2017 – 6ª
PRODEP/PROREGs do MINISTÉRIO Público do Distrito Federal e Territórios e que precisa ser acatada,
link: http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/recomendacoes/prodep/Recomendacao_Prodep_Proregs_2017_03.pdf

8. Atender e se adequar a nova legislação relativa aos grandes geradores de lixo (Lei Distrital nº 5610;
Decreto 37.568/2016; Instrução Normativa nº 89/2016 do SLU; e Resolução da Adasa nº14/2016);

 

Tais responsabilidades foram alinhadas com a Subsecretaria de Promoção e Marketing da Secretaria de
Estado do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal.

 

 

4. Demonstrativo de Despesas

Descrição Quant Valor Unitário Valor Total Concedente Proponente

Meta 01 - Etapa 1.1

Coordenador Geral 01 R$10.200,00 R$10.200,00 R$10.200,00 R$0,00

Coordenador de
Produção 01 R$10.000,00 R$10.000,00 R$10.000,00 R$0,00

Coordenador
Administrativo 01 R$7.000,00 R$7.000,00 R$7.000,00 R$0,00

Coordenador de
Infraestrutura / técnico 01 R$6.000,00 R$6.000,00 R$6.000,00 R$0,00

Produtores 07 R$3.000,00 R$21.000,00 R$21.000,00 R$0,00

Assistente de Produção 58 R$190,00 R$11.020,00 R$11.020,00 R$0,00

Assistente
Administrativo 01 R$2.500,00 R$2.500,00 R$2.500,00 R$0,00

Recepcionistas 41 R$170,00 R$6.970,00 R$6.970,00 R$0,00

Apresentador 04 R$700,00 R$2.800,00 R$2.800,00 R$0,00

Interprete de libras - 04 R$500,00 R$2.000,00 R$2.000,00 R$0,00

TOTAL Etapa 1.1 R$79.490,00 R$0,00

Meta 01 - Etapa 1.2

Criação de Identidade
Visual - Designer gráfico 01 R$4.500,0 R$4.500,0 R$4.500,00 R$0,00

Coordenador de
Comunicação e Redes
Sociais

01 R$2.500,00 R$2.500,00 R$2.500,00 R$0,00

Web Master - Sítio de
Internet ‐ Design e
criação:

01 R$3.000,00 R$3.000,00 R$3.000,00 R$0,00

Assessoria de imprensa 01 R$2.500,00 R$2.500,00 R$2.500,00 R$0,00

Banners 300 R$75,00 R$22.500,00 R$22.500,00 R$0,00

Criação e produção de
SPOT de rádio (30

01 R$376,00 R$376,00 R$376,00 R$0,00

http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/recomendacoes/prodep/Recomendacao_Prodep_Proregs_2017_03.pdf
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segundos) locução e
trilha

Veiculação de SPOT de
30 segundos – Rádio
Regional

100 R$50,00 R$5.000,00 R$5.000,00 R$0,00

Veiculação de SPOT de
30 segundos – Radio
Nacional

66 R$83,33 R$5.500,00 R$5.500,00 R$0,00

Criação e produção de
VT para mídia outdoor 01 R$400,00 R$400,00 R$400,00 R$0,00

Mídia Outdoor 30 R$56,00 R$1.680,00 R$1.680,00 R$0,00

Total Etapa 1.2 R$47.956,00 R$0,00

Meta 01 - Etapa 1.3

Banda LOCAL 01 R$3.300,00 R$3.300,00 R$3.300,00 R$0,00

Total Etapa 1.3 R$3.300,00 R$0,00

Meta 01 - Etapa 1.4

ônibus escolar 04 R$660,00 R$2.640,00 R$2.640,00 R$0,00

ônibus circular 01 R$660,00 R$660,00 R$660,00 R$0,00

Sinalização e
monitoramento de
percurso de provas:

01 R$6.500,00 R$6.500,00 R$6.500,00 R$0,00

Embarcações simples 06 R$1.200,00 R$7.200,00 R$7.200,00 R$0,00

Hospedagem Hotel 3
estrelas 72 R$187,00 R$13.464,00 R$13.464,00 R$0,00

Hospedagem Hotel 3
estrelas 45 R$209,00 R$9.405,00 R$9.405,00 R$0,00

Total Etapa 1.4 R$39.869,00 R$0,00

Meta 01 - Etapa 1.5

Alvará (Despachante) 01 R$2.500,00 R$2.500,00 R$2.500,00 R$0,00

Total Etapa 1.5 R$2.500,00 R$0,00

Meta 02 - Etapa 2.1

Tenda Pirâmide
10,00x10,00 06 R$850,000 R$6.800,00 R$6.800,00 R$0,00

Tenda Chapéu de Bruxa
03x03 04 R$300,00 R$1.200,00 R$1.200,00 R$0,00

Tenda Chapéu de Bruxa
05x05 04 R$650,00 R$2.600,00 R$2.600,00 R$0,00

Box truss (Q30) -  para 
Sinalização (Metro
linear)

1.400 R$35,00 R$49.000,00 R$49.000,00 R$0,00
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Box truss (Q15) 208 R$30,00 R$6.240,00 R$6.240,00 R$0,00

Praticável de 8,00 x 3,00
metros 96 R$50,00 R$4.800,00 R$4.800,00 R$0,00

Ancoragens 50 R$92,00 R$4.600,00 R$4.600,00 R$0,00

Alambrado 1.720 R$8,00 R$13.760,00 R$13.760,00 R$0,00

Total Etapa 2.1 R$89.000,00 R$0,00

Meta 02 - Etapa 2.2

Sistema de Sonorização
- Pequeno Porte Para a
Estrutura Principal

02 R$2.400,00 R$4.800,00 R$4.800,00 R$0,00

Sistema de Sonorização
- Pequeno Porte -
Premiação

02 R$1.600,00 R$3.200,00 R$3.200,00 R$0,00

Sistema de Sonorização
- Pequeno Porte -
Cinema

04 R$2.300,00 R$9.200,00 R$9.200,00 R$0,00

Painel de LED sem
estruturas de alumínio
(P5)

60 R$300,00 R$18.000,00 R$18.000,00 R$0,00

Gerador Singular de
180KVS 04 R$1.350,00 R$10.800,00 R$10.800,00 R$0,00

Estruturas em
Octanorm - TV Aloha
(Sala)

50 R$80,00 R$4.000,00 R$4.000,00 R$0,00

Estruturas em
Octanorm ou balcão de
octanorm ou SIMILAR

4,5 R$130,00 R$585,00 R$585,00 R$0,00

Bebedouro refrigerado
para galão 20lts 08 R$30,00 R$240,00 R$240,00 R$0,00

Kit Mobiliário para
estrutura principal 04 R$932,50 R$3.730,00 R$3.730,00 R$0,00

Decoração 20 R$200,00 R$4.000,00 R$4.000,00 R$0,00

Auxiliar de Limpeza 16 R$150,00 R$2.400,00 R$2.400,00 R$0,00

Carregadores
Montagem, Evento e
Desmontagem 

17 R$150,00 R$2.550,00 R$2.550,00 R$0,00

Ambulância UTI
MÓVEL 04 R$2.500,00 R$10.000,00 R$10.000,00 R$0,00

Segurança de Eventos 11 R$190,00 R$2.090,00 R$2.090,00 R$0,00

Segurança Patrimonial
(Diurno e noturno) 11 R$190,00 R$2.090,00 R$2.090,00 R$0,00

Brigada 18 R$220,00 R$3.960,00 R$3.960,00 R$0,00

Total Etapa 2.2 R$81.645,00 R$0,00
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Meta 02 - Etapa 2.3

Registro Fotográfico 08 R$595,00 R$4.760,00 R$4.760,00 R$0,00

Registro Videográfico 01 R$1.480,00 R$1.480,00 R$1.480,00 R$0,00

Total Etapa 2.3 R$6.240,00 R$0,00

Total Metas 01 e 02 R$350.000,00 R$0,00

 

5. Físico Financeiro

Meta Etapa Descrição CONCEDENTE CONVENENTE

 

 

 

1

Meta 01 - Pré-produção das atividades do Aloha Spirit – etapa Brasília

1.1 Recursos Humanos R$79.490,00 R$0,00

1.2 Comunicação / Material Gráfico / Material
Específico / Audiovisual R$47.956,00 R$ 0,00

1.3 Cachês R$3.300,00 R$ 0,00

1.4
Logística (Transporte, Hospedagem e Alimentação).

 
R$39.869,00 R$ 0,00

1.5
Liberação de Licenças e Alvarás

 
R$2.500,00 R$ 0,00

 Meta 02 - Produção / Execução das atividades do Aloha Spirit – etapa Brasília

 

2

2.1
Infraestrutura e Execução das Ações do Projeto

 
R$89.000,00 R$ 0,00

2.2
Serviços Gerais e Segurança.

 
R$81.645,00 R$ 0,00

2.3
Registro Fotográfico e Vídeo-Gráfico

 
R$6.240,00 R$ 0,00

TOTAL R$350.000,00 R$ 0,00

 

6. Plano de Aplicação

Código Especificação Total

335041 Recursos Humanos R$79.490,00

335041 Comunicação / Material Gráfico / Material Específico / Audiovisual R$47.956,00

335041 Cachês R$3.300,00

335041
Logística (Transporte, Hospedagem e Alimentação).

 
R$39.869,00

335041 Liberação de Licenças e Alvarás R$2.500,00
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335041
Infraestrutura e Execução das Ações do Projeto

 
R$89.000,00

335041
Serviços Gerais e Segurança.

 
R$81.645,00

335041
Registro Fotográfico e Vídeo-Gráfico

 
R$6.240,00

TOTAL R$ 350.000,00

 

7. Cronograma de Desembolso

Meta Etapa Descrição JUNHO/2018 JULHO/2018

 

 

 

1

Meta 01 - Pré-produção das atividades do Aloha Spirit – etapa Brasília

1.1 Recursos Humanos R$79.490,00 R$0,00

1.2 Comunicação / Material Gráfico / Material
Específico / Audiovisual R$47.956,00 R$ 0,00

1.3 Cachês R$3.300,00 R$ 0,00

1.4
Logística (Transporte, Hospedagem e Alimentação).

 
R$39.869,00 R$ 0,00

1.5
Liberação de Licenças e Alvarás

 
R$2.500,00 R$ 0,00

 Meta 02 - Produção / Execução das atividades do Aloha Spirit – etapa Brasília

 

   2

2.1
Infraestrutura e Execução das Ações do Projeto

 
R$89.000,00 R$ 0,00

2.2
Serviços Gerais e Segurança.

 
R$81.645,00 R$ 0,00

2.3
Registro Fotográfico e Vídeo-Gráfico

 
R$6.240,00 R$ 0,00

TOTAL DO PROJETO R$350.000,00 R$ 0,00

8. Receitas e Despesas

 DESCRIÇÃO UNIDADE

Meta 01 - Planejamento / Pré-produção das atividades 

1.1 ETAPA 1.1 - RECURSOS HUMANOS - Contratação de recursos humanos para suporte a equipe de produção, monitoramento das atividades e aplicação do pla

1.1.1 Direção  Geral - Contratação de profissional responsável por planejar, organizar, alinhas as metas e objetivos especificados nos
planos de trabalho de forma a alcançar os resultados esperados, fixando políticas de gestão dos recursos financeiros,
administrativos, estruturação, racionalização, e adequação dos serviços diversos. Direcionar junto a equipe os cronogramas e
metodologias de produção. 

UNIDADE/MÊS
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1.1.2 Produtor Executivo - Contratação de profissioanal responsável por acompanhar todo o trabalho a ser executado de acordo com os
planos de trabalhos aprovados. UNIDADE/MÊS

1.1.3
Coordenador Geral - Contratação de profissional responsável por assegurar a obtenção dos resultados definidos nos planos
operacionais e administrativos, em conformidade com o objeto do evento, seus princípios, dentro das diretrizes estratégicas e
operacionais estabelecidas, por meio da Direção geral de todas as áreas da empresa. 

UNIDADE/MÊS

1.1.4

Coordenador de Produção - Contratação de profissional responsável pela aplicação dos cronogramas e planos de trabalho
estabelecidos junto ao diretor geral, afim de demandar e acompanhar as ações de todos os coordenadores e produtores envolvidos
no projeto  é o profissional responsável pela coordenação da área de produção, direcionamento de tarefas, treinamento e
capacitação da equipe. 

UNIDADE/MÊS

1.1.5 Coordenador Administrativo - Contratação de profissional responsável pela coordenação dos cronogramas, planos de trabalhos e
estratégias administrativas traçadas pela Direção Geral, Produção Executiva. UNIDADE/MÊS

1.1.6
Coordenador de Infraestrutura / técnico - Contratação de profissional com atribuições para coordenar a execução controle de
montagem e desmontagem de todas as estruturas que compõe o evento, bem como o controle de cronograma de montagem e de
equipe geral atendendo todos os prazos estabelecidos no plano de trabalho. 

UNIDADE/SEMANA

1.1.7 Produtores - Contratação de profissioanis com atribuições para produzir e executar as atividades da programação de acordo com as
especificidades de cada espaço (Canoa, stand up, natação, apneia, Premiação, Credenciamento, resultados) UNIDADE/SEMANA 

1.1.8

Assistente de Produção - Contratação de Serviços especializados para assistenciar à produção do evento. (21/06 - 03 para apoio
aos estudantes / 22/06 - 01 recursos atletas + 01 montagem de kit atletas + 01 entrega de coletes atletas / 23/06 - 01 guarda-volume
+ 01 recurso atletas + 01 para a prova apneia + 01 entega de coletes atletas + 02 premiação + 04 area do atleta + 05 portico de
chegada + 10 espaço area e mar + 01 apoio ao espaço canoas / 24/06 - 01 recursos atletas + 01 prova apneia + 01 guarda volume +
01 colete atletas + 02 premiação + 04 area do atleta + 05 portico de chegada + 10 espaço area e mar + 01 espaço canoa ) .
(Unidade: 12h)

UNIDADE/DIÁRIA

1.1.9 Assistente Administrativo - Contratação de profissional responsável pela assistência a coordenação administrativa, planos de
trabalhos e estratégias administrativas. UNIDADE/MÊS

1.1.10
Recepcionistas  -  Contratação de Serviço de profissional capacitado para prestar Serviços de recepcionista em evento de grande
porte.  Receber, informar e acompanhar o publico e cadastro dos atletas. (21/06 - 10 Recepcionistas / 22/06 - 14 recepcionistas /
23/06 - 14 recepcionistas / 24/06 - 03 recepcionistas) 

UNIDADE/DIÁRIA

1.1.11 Apresentador - Contratação de profissional especializado em locução de eventos de médio porte. UNIDADE/DIÁRIA

1.1.12Juiz de Prova Esportiva - Para a prova de apneia UNIDADE/DIÁRIA

1.1.13Acessoria e Suporte Logístico - para provas aguaticas SERVIÇO

1.1.14 Interprete de libras - profissional especializado em atendimento de público portador de necessidades especiais durante a realização
do evento com experiência comprovada. (Unidade: 08h) UNIDADE/DIÁRIA

TOTAL ETAPA 1.1

1.2 ETAPA  1.2 - COMUNICAÇÃO / MATERIAL GRÁFICO / MATERIAL ESPECÍFICO / AUDIOVISUAL - Planejamento da comunicação 
1.2.1 Criação de Identidade Visual - Designer gráfico - E aplicação em todas as peças publicitárias. - projeto gráfico - Agência de SERVIÇO
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Públicidade . DESIGNER PLENO

1.2.2
Coordenador de Comunicação e Redes Sociais – Profissional responsável por planejar e desenvolver o plano de comunicação e
divulgação durante todo o período de execução do projeto, utilizando principalmente as mídias digitais e a mídia espontânea,
objetivando propor ideias, desenvolver conteúdo institucional.

SERVIÇO/MÊS

1.2.3 Web Master - Sítio de Internet ‐ Design e criação: Profissional/empresa responsável pelo desenvolvimento de website oficial do
projeto contendo todas informações do projeto. Inclui custos de hospedagem do site. Criação e manutenção do site.

SERVIÇO/MÊS

1.2.4 Assessoria de imprensa - Promoção do relacionamento com a imprensa, fazendo o intercâmbio entre os jornalistas e os
organizadores, e criação de releases. SERVIÇO/MÊS

1.2.5 Banners - Serviço de Impressão, Instalação e desinstalação de sinalização em todo o evento - parte interna e externa (Placas, lonas,
pórticos, palco) - impressão em lona vinílica 440g - metros M²/SERVIÇO

1.2.6 Criação e produção de SPOT de rádio (30 segundos) locução e trilha - Produção SERVIÇO

1.2.7 Veiculação de SPOT de 30 segundos RÁDIO REGIONAL - em rádio de circulação regional - Inserção VEICULAÇÃO/INCERÇÃO

1.2.8 Veiculação de SPOT de 30 segundos RÁDIO NACIONAL- em rádio de circulação regional - Inserção VEICULAÇÃO/INCERÇÃO

1.2.9 Criação e produção de VT para mídia outdoor -  (01 minuto) Produção SERVIÇO

1.2.10Mídia Outdoor - Outdoor Eletrônico de Led - Veiculação de VT de xx segundos, para divulgação do evento em lugares
estratégicos e de grande circulação em Brasília (02 paíneis com 120 incerções por 15 dias em cada) VEICULAÇÃO/INCERÇÃO

1.2.11 Rádios HT - Locação de rádios comunicadores com alcance de até 8 Km, 02 baterias inclusas, 01 fone de ouvido e antena UNIDADE/DIÁRIA

1.2.12Radio HT a prova d´água -  Locação de rádios comunicadores com alcance de até 8 Km, 02 baterias inclusas, 01 fone de ouvido e
antena UNIDADE/DIÁRIA

1.2.13Kit Atleta - Camiseta, touca, adesivo, numeral de peito, clip, sacola, medalha de 10 anos. UNIDADE

1.2.14Pulseiras Tyvek - Laranja - Para Atletas: 1500 und, Verde: 1500 und, Rosa: 300 und (pulseira para atletas de canoas: oc6, oc2, v6,
oc1, v1, surfiski) vir com essa informação, seguindo o layout já usado) UNIDADE 

TOTAL ETAPA 1.2

1.3 ETAPA 1.3 - CACHÊS - Contratação de artistas para compor a programação do evento. 

1.3.1 Banda LOCAL - Contratação de banda local para apresentação no palco show durante a programação musical. UNIDADE/CACHÊ

TOTAL ETAPA 1.3

1.4 ETAPA 1.4 - LOGÍSTICA (TRANSPORTE, EMBARCAÇÕES, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO) - Contratação de Serviços especializados em emissão d
para equipe de produção, convidados e demais necessidades para a logística. 

1.4.1 ônibus escolar  - Com capacidade para 45 alunos / Para transporte dos alunos das Escolas Públicas do DF para participarem das
atividades da programação. (somente no dia 21/06 no período da tarde) UNIDADE/DIÁRIA

1.4.2 ônibus circular - Para transporte dos atletas do trajeto pontão  até o parque da asa delta no lago sul QL 12) (PERÍODO
NOTURNO) UNIDADE/DIÁRIA

1.4.3 Sinalização e monitoramento de percurso de provas: Montagem e desmontagem de todas as bóias do evento, locação de até 22
bóias iguais, para ancoragem (estacionamento) de até 20 OC6 na área próxima à Ponte Honestino Guimarães; Locação das poitas
(peso de fundeio)  e cabos para todas as bóias do evento;  Monitoramento das bóias de provas durante todo evento; Auxílio em
segurança náutica das largadas. Instalação das placas de identificação das canoas nos locais de ancoragem. Transporte de atletas
entre o “estacionamento” de das canoas OC6  e a margem.

SERVIÇO/DIÁRIA
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1.4.4

Embarcações simples: Embarcações tipo voadeiras com combustível incluso, pilotos homologados com carteira de arrais amador e
experiência em eventos de esportes a remo e natação. Suporte em segurança náutica do evento,  montagem de percursos de provas,
transporte de mídia, staff e atletas.  Serão 10 diárias de  embarcações no total, podendo ser usadas entre os 3 dias de evento,
conforme a necessidade.

SERVIÇO/DIÁRIA

1.4.5 Hospedagem Hotel 3 estrelas - QUARTO DUPLO  - Equipe e Atletas convidados (01 Duplo de 19 a 24/06  / 01 Duplo de 20 a
24/06  / 21 Duplos de 21 a 24 ) UNIDADE/DIÁRIA

1.4.6 Hospedagem Hotel 3 estrelas - QUARTO TRIPLO  -  (15 Triplos de 21 a 24) UNIDADE/DIÁRIA

1.4.7 Passagens aéreas - Equipe e Atletas convidados (15 pessoas Ida e volta trechos SP - BSB / BSB - SP e RJ - BSB / BSB - RJ) No
período de 18/06 a 24/06. UNIDADE/TRECHO

1.4.8
Almoço Fornecimento de Refeição - EQUIPE - Fornecido em embalagem de isopor individual devidamente lacrada sendo em três
carne, frango e vegetariana. Acompanhando de um suco ou refrigerante em lata devidamente lacrado e refrigerado para (Produção,
Assistentes de Produção e Receptivo) 

UNIDADE/DIÁRIA

1.4.9 Kit lanche para atleta - fruta e água UNIDADE/DIÁRIA

TOTAL ETAPA 1.4

1.5 Etapa 1.5 -  LIBERAÇÃO DO EVENTO

1.5.1 Alvará (Despachante) - Despachante: Profissional encarregado de fazer requerimentos, encaminhamentos e dar início a trâmites
burocráticos junto a órgãos da administração pública.Valor com as taxas. SERVIÇO

1.5.2 Seguro Eventual e do Atleta SERVIÇO

1.5.3 Secretaria de Segurança Pública TAXA

1.5.4 Locação Espaço - Pontão do Lago Sul TAXA

1.5.5 ECAD (estimativa) TAXA

TOTAL ETAPA 1.5

TOTAL GERAL META 01 

 

Meta 02 - Realização / Execução 

2.1 Etapa 2.1 -  INFRAESTRUTURA - Contratação de estrutura adequadas para realização do evento

ESTRUTURA DE COBERTURAS, PALCO E BOX TRUSS / ANCORAGENS 

2.1.1
Tenda Pirâmide 10,00x10,00 - Tenda tipo piramidal com armação em ferro tubular galvanizado e revestida em lona de PVC
Branca anti-chama, altura mínima de 2 metros e máxima de 6 metros de seus pés de sustentação, estaqueadas com cabos de aço e
estacas arredondadas. (02 tendas estrutura Guarderia)

UNIDADE/DIÁRIA 

2.1.2 Tenda Chapéu de Bruxa 03x03 - Pórtico de chegada (cronometragem) UNIDADE/DIÁRIA

2.1.3 Tenda Chapéu de Bruxa 05x05 - Para o apoio a produção. UNIDADE/DIÁRIA

2.1.4 Box truss (Q30) -  para  Sinalização (Metro linear) - Instalação de Box truss Q30, com cubos e sapatas. METRO LINEAR/DIÁRIA

2.1.5 Box truss (Q15) -  para  Sinalização (Metro linear) - Instalação de Box truss Q15, com cubos e sapatas. Para o praticavel do
podium e do palco musical. METRO LINEAR/DIÁRIA

2.1.6 Praticável de 8,00 x 3,00 metros -   Para o podium e apresentação musical. METRO LINEAR/DIÁRIA
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2.1.7 Ancoragens - Material, montagem e desmontagem das defensas feitas com pneus/cabos fixadas à margem da mureta para
ancoragem de OC6.

UNIDADE

2.1.8
Alambrado -  Montagem, manutenção e desmontagem de Alambrado Disciplinador de público – estrutura de alambrado em
modulo de 2,00 x 1,00, do tipo grade metálica tubular, fixados ao solo por pés tubulares com altura de 1,20m, com acabamento em
pintura metalizada na cor alumínio ou zincada. Metro Linear.

METRO LINEAR/DIÁRIA

TOTAL - ESTRUTURA DE COBERTURAS E TENDAS 

 SONORIZAÇÃO / PROJEÇÃO

2.1.9 Sistema de Sonorização - Pequeno Porte Para a Estrutura Principal -  4 Caixas de som JBL (para atender uma área ao ar livre de
1000m²) / 2 microfones Shure SM 58 com fio / 1 microfone Shure sem fio / 1 Mesa / 1 Técnico de som. (23 e 24/06) UNIDADE/PERÍODO

2.1.10Sistema de Sonorização - Pequeno Porte - Premiação: 1 Caixa de som JBL / 1 mesa / 1 microfone Shure SM 58 com fio / 1
microfone Shure sem fio / 1 Técnico de som. (23 e 24/06) UNIDADE/PERÍODO

2.1.11 Sistema de Sonorização - Pequeno Porte - Cinema: Som para área do cinema / 2 Caixas de som JBL 12"(2-Way, full range, dual
purpose) / 1 mesa / 1 microfone Shure sem fi / 1 Técnico de som. (21 a 24/06) UNIDADE/PERÍODO

2.1.12Painel de led sem estruturas de alumínio (P5) - Painel de led de alta resolução, 5mm SMD, Outdoor, medindo 5,00 x 3,00m. (21 a
24/6) M2/DIÁRIA

TOTAL - ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO

GERADORES DE ENERGIA/ DISTRIBUIÇÃO DE REDE ELÉTRICA/ ATERRAMENTO DE ESTRUTURAS

2.1.13
Gerador Singulae de 180KVS - Com potência máxima em regime de trabalho de 180 KVA´s - com combustível, operador e cabos
elétricos para ligação até 50mt do local do evento, período de funcionamento de no máximo 12h. - Nota: Unidade de medida
(Diária de 12h).

UNIDADE/DIÁRIA

TOTAL  - GERADORES DE ENERGIA/ DISTRIBUIÇÃO DE REDE ELÉTRICA/ ATERRAMENTO DE ESTRUTURAS

MONTAGEM DE ESPAÇOS - ESTRUTURAS ESTANDES TIPO MODULAR "OCTANORM" / MOBILIÁRIO / CENOGRAFIA

2.1.14
Estruturas em Octanorm - TV Aloha (Sala) -  Estrutura em octanorm ou SIMILAR para montagem de 02 salas de 5,00 x 5,00, 
com duas meia paredes de vidro, iluminação, tomadas e ar condicionado em cada sala. Obs.: a montagem do(s) estande(s)
obedecerá ao projeto arquitetônico do evento. (02 salas de 5,00 x 5,00 metros)

M²/PERÍODO

2.1.15Estruturas em Octanorm ou balcão de octanorm ou SIMILAR - Balcão para atendimento medindo 8,00 x 0,50 metros com
prateleira e um balcão medindo 1,00 x 0,50 metros sem prateleira para PNE. balcão de atendimento de 9,00 x 0,50) M²/PERÍODO

2.1.16

Estruturas em Octanorm com Painel de OSB - Para o espaço do expositor: Contendo: Carpete tipo durafelt 04mm, cor grafite,
aplicado sobre o piso do local /  Paredes divisórias em painéis USB / moldurados por perfis de alumínio anodizado, com 2.20m de
altura por 1,00m / 01 (uma) testeira com 0.46m de altura e 1.00m de comprimento com aplicação Da logomarca do expositor /
Iluminação com lâmpadas 100wts acopladas em arandelas articuláveis de alumínio, sendo 01 a cada 03 metros quadrados / 01
(um) ponto de energia com tomada de 220w / 02 (dois) balcões em octanorme com porta e sem tranca.

M²/PERÍODO

1.4.10Bebedouro refrigerado para galão 20lts - Para a area de equipe (Produção, Assistentes e Receptivo) Instalação e manutenção de
bebedor elétrico para galão (20L) com suporte de chão e lixeira para copos e Galões de 20l. UNIDADE/DIÁRIA

2.1.17Kit Mobiliário para estrutura principal - (1 sofá branco de 2 lugares, 1 poltronas brancas, 4 puffs quadrados pequenos, 2 mesas de UNIDADE/DIÁRIA
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canto, 1 mesa de centro, 2 mesas bistrô com 6 banquetas, 20 cadeiras de braço) 

2.1.18Decoração - Vasos ornamentais - grandes palmeiras ou outras plantas para decoração das áreas de circulação - Flores tropicais,
palmeiras, Arecas, Rafis e Fênix. UNIDADE/PERÍODO

TOTAL - MONTAGEM DE ESPAÇOS - ESTRUTURAS ESTANDES TIPO MODULAR "OCTANORM" E MOBILIÁRIO

   

2.2 Etapa 2.2 -  SERVIÇOS GERAIS - Contratação de Serviços Gerais para dar apoio a limpeza e manutenção dos espaços do evento.

2.2.1

Auxiliar de Limpeza  - Serviço de limpeza e conservação permanente de toda e área do evento, com armazenamento e remoção
segura do lixo para local apropriado. O serviço deve incluir o fornecimento de pessoal e de todo o material necessário para sua
execução: utilização de produtos e utensílios delimpeza e reposição permanente dos produtos de consumo e higiene pessoal. 
(Unidade de medida: diária/12h)

UNIDADE/DIÁRIA

2.2.2
Carregadores Montagem, Evento e Desmontagem  - Auxiliar no carregamento de caixas de demais itens necessários  (Unidade de
medida: diária/12h) (20/06 - 5 Carregadores; 21/06 - 05 carregadores; 22/06 - 02 carregadores; 23/06 - 01 carregadore e 24/06 - 04
carregadores) 

UNIDADE/DIÁRIA

2.2.3 Ambulância UTI MÓVEL - Fornecimento de ambulância para plantão de primeiros socorros, compreendendo: ambulância UTI
com motorista Socorrista, Médico Clinico Geral e Enfermeiro (Unidade de medida: diária/12h). UNIDADE/DIÁRIA

2.2.4

Segurança de Eventos - Empresa especializada em serviços de segurança de shows e eventos, profissional devidamente
uniformizado identificado, desarmado, para assegurar o bom andamento do evento. Com registro na Secretaria de Segurança
Pública ou Órgão equivalente, conforme previsto no art. 14 c/c art. 20 da Lei nº Lei Nº 7.102, de 20 de Junho de 1983.- (Unidade
de medida: diária/12h). (21/06 - 01 segurança;  22/06 - 02 seguranças; 23/06 - 04 seguranças; 24/06 - 04 seguranças) 

UNIDADE/DIÁRIA

2.2.5

Segurança Patrimonial (Diurno e noturno) - Empresa especializada em serviço de vigilância patrimonial, profissional devidamente
uniformizado e identificado, desarmado, para a guarda de equipamentos e instalações. Com registro na Secretaria de Segurança
Pública ou Órgão equivalente, conforme previsto no art. 14 c/c art. 20 da Lei nº Lei Nº 7.102, de 20 de Junho de 1983. (18 a 20/06
- 01 segurança; 21 a 24/06 - 02 seguranças)

UNIDADE/DIÁRIA

2.2.6 Brigada - Brigada de incêndio para emergências em eventos. (Unidade de medida: diária/12h). (21/06 - 02 brigadistas; 22/06 - 04
brigadistas; 23/06 - 04 brigadistas (07h às 19h) + 04 brigadistas das 19h às 00h;  24/06 - 04 brigadistas). UNIDADE/DIÁRIA

TOTAL ETAPA 2.2

2.3 ETAPA 2.3 - COMUNICAÇÃO / AUDIOVISUAL 

2.3.1
Registro Fotográfico -  Fotógrafo Profissional responsável pelo registro fotográfico digital de todo o evento com qualidade
jornalística e prestação de contas. Prazo máximo para entrega do material, em DVD: 5 dias após o término do evento (21 a
24/06). 

SERVIÇO/DIÁRIA

2.3.2 Registro Videográfico - Captação de vídeo para prestação de contas + entrega do material bruto em HD. Entrega em HD. Prazo de
até 5 dias após o término do evento. (21 de junho 2018 / 22 de junho 2018). SERVIÇO

TOTAL ETAPA 2.3

TOTAL GERAL META 2

 
Meta 03 - pós-produção 
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3.1 ETAPA 3.1 - PREMIAÇÃO

3.1.1 Premiação dos atletas - 03 categorias (apneia, sup e oc1) PREMIAÇÃO

TOTAL ETAPA 3.1

TOTAL GERAL META 3

 

 

TOTAL GERAL META 01, 02 e 03

   
   
 RECORTE POR FONTE
 Termo de Fomento - TF R$350.000,00
 Patrocínio R$197.310,72
 Total R$547.310,72

 

9. Declaração do Proponente

 

Na qualidade de representante legal do Convenente, declaramos, para fins de prova junto á Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal,
para efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito ou mora ou situação de inadimplência com o Tesouro do Distrito Federal ou qualquer órgão ou
en�dade da administração pública do Distrito Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Distrito
Federal, na forma deste Plano de Trabalho.

 

Pede deferimento,

 

Brasília, 19 de Junho de 2018.

 

 

Ana Cris�na Andrade de Azevedo Alvarenga

Procuradora

Associação Magna de Desportes

 

 

10.APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE

Aprovo o presente Plano de Trabalho

 

 

Brasília, 19 de Junho de 2018.

 

 

Sandro Bernardo da Cunha Castello Branco

Subsecretário de Promoção e Marketing

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por SANDRO BERNARDO DA CUNHA CASTELLO BRANCO
- Matr.0233268-X, Subsecretário(a) de Promoção e Marke�ng, em 19/06/2018, às 10:23,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ana Cris�na Andrade de Azevedo, Usuário Externo,
em 19/06/2018, às 10:40, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
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