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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  

   

PLANO DE TRABALHO – TERMO DE FOMENTO - LEI 13.019/2014

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Proponente:

Instituto de Desenvolvimento Humano, Empreendedorismo, Inovação e Assistência Social -IDHEIAS

CGC/MF:CNPJ

04.976.243/0001-10

Endereço:

SRTVS Quadra 701 Bloco O Nº 110 sala 234 Edifico Centro Empresarial – Brasília DF

Cidade: Brasília UF: DF CEP: 72.000-000 DDD/Telefone: (61) 99977 3320

Nome do Responsável: Geraldo Marcelo Soares Sanches CPF: 851.693.901-49

CI/Órgão Expedidor: 1.452.268 – SSP DF Cargo/Função: Presidente

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO PERÍODO DE
EXECUÇÃO

Apoio à participação no I JOBIS – Jogos Brasileiros das Instituições de Segurança
Pública, visando a promoção do destino Brasília e a captação de eventos no DF.

31 de Outubro a 20
Novembro de 2018

ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ATÉ DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2018.

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Participação das equipes de voleibol, natação e atletismo da Segurança Pública do DF no I JOBIS – Jogos
Brasileiros das Instituições de Segurança Pública, a ser realizado em Florianópolis – SC, no período de 01 a
10 de novembro de 2018, com a promoção do Distrito federal nos eventos e captação do evento na próxima
edição.

2.2 APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Instituto IDHEIAS, é uma entidade de direito privado sem fins lucrativos, criada em 2001 com certificação
OSCIP e reconhecida como utilidade pública no Estado de Goiás em 08/10/2015. Reconhecidamente, tem
atuado em projetos e ações que promovam o desenvolvimento econômico, social, turístico e o equilíbrio
ambiental da sociedade. Isso são prerrogativas de atuação da instituição.

Neste sentido, o IDHEIAS tem colaborado com o desenvolvimento regional atuando há anos em parceria
com diversas entidades públicas e privadas para a consolidação das principais festas religiosas e seculares do
Estado de Goiás e Distrito Federal. Dentro da linha estratégica do Instituto o desenvolvimento sustentável
não é apenas uma meta, mais sim uma necessidade, por isso, propõe o desenvolvimento territorial regional
com foco no novo olhar para os verdadeiros valores da vida. Sua credibilidade e os vários outros trabalhos já
realizados dão ao IDHEIAS a capacidade técnica de interagir e desenvolver junto aos parceiros os eventos
propostos. O IDHEIAS atualmente possui em seu quadro 30 associados, dentre os quais profissionais com
formação acadêmica, advogados, músicos, profissionais liberais e empresários. Dentre os mais recentes
projetos realizados pelo IDHEIAS, encontram-se:

CIRCUITO ARRAIA DO CERRADO 2018, mediante Termo de Fomento com a Agência Goiana de
Turismo – GOIÁS TURISMO, no valor de R$ 1.499.800,00 (Hum milhão, quatrocentos e noventa e
nove mil e oitocentos reais, consoante o processo administrativo nº 201800027000309;
269º EDIÇÃO DA ROMARIA DE MUQUEM em 2017, mediante Termo de Fomento com a Agência
Goiana de Turismo – GOIÁS TURISMO, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), consoante
o processo administrativo nº 201700027000186;
5ª EDIÇÃO DO ARRAIÁ DO CERRRADO em 2016, mediante Termo de Fomento com a Agência
Goiana de Turismo – GOIÁS TURISMO, no valor de R$ 208.800,00 (duzentos e oito mil e oitocentos
reais), consoante o processo administrativo nº 201600027000515.

Dentre os seus dirigentes destaca-se os Presidente: GERALDO MARCELO SOARES SANCHES,
produtor e realizador de eventos, tais como:

FESTA AGROPECUÁRIA NA CIDADE DE PADRE BERNARDO-GO em 2016 e 2017; FESTA DO
MUQUÉM (ROMARIA) EM NIQUELÂNDIA-GO de 2011 a 2017;
ARRAIÁ DO CERRADO EM GOIÂNIA-GO em 2016;
ROMARIA DE GUARINOS – GO, de 2015 a 2017;

Á
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FESTA DE MAIO EM IPORÁ – GO, nos anos de 2007, 2008, 2013 e 2015;
FESTIVAL ADORAI EM URUAÇU, em 2014 e 2016;
FESTA DA PAZ EM SÃO DESIDERIO – BA, anos de 2004, 2005, 2006 e 2008.

Vice Presidente: FAUSTO FURTADO DE OLIVEIRA BARRETO, produtor, idealizador e realizador de
eventos, tais como:

CNA - Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária com o evento CNA em Campo, em 2011;
CNC - Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo com o evento de Posse da
Diretoria e Conselho Fiscal, de 2010 a 2014;
AMB - Associação dos Magistrados Brasileiros com o evento Posse Diretoria, 2010 a 2013;
ANAMATRA - Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho e AMATRA 10 -
Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 10ª Região com o evento XV CONAMAT -
Congresso Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, em de 2010 a 2017;
Prêmio SESC de Teatro Candango, em 2016;
ABRASEL – DF - Feira Gastronômica Brasil Sabor, desde 2016;
ANAFE – Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais – CONAFE, em 2016;
Laboratório Schering Plough com o evento O N I C I T - Simpósio para Oncologistas, em 2015 e CNA
- Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária com o evento Mobilização do Código Florestal, em
2015;

DEMAIS FESTAS REALIZADAS :

FESTA AGROPECUÁRIA NA CIDADE DE PADRE BERNARDO-GO;
20º ENCONTRO DAS AMÉRICAS, EUROPEU E AFRICANO DE CAPOEIRA”;
CIRCUITO ARRAIA DO CERRADO 2018;
CIRCUITO DA FÉ 2018

2.3 JUSTIFICATIVA

Como forma de atrair eventos para o Distrito Federal e incrementar a economia local, envolvendo toda a
cadeia produtiva do Turismo (como é o caso do Rio de Janeiro), vislumbramos o apoio à participação de
equipes esportivas em eventos estratégicos, com objetivo tanto de valorizar a prática esportiva como
também o aprimoramento técnico de atletas, seja autônomos, militares e segurança pública. Desta
forma, contribuímos diretamente para a promoção do Turismo Esportivo e as facilidades que o Destino
oferece para a prática das mais variadas atividades esportivas, sejam elas outdoors e/ou indoors.

Por isso, identificamos no I JOBIS – Jogos Brasileiros das Instituições de Segurança Pública,
uma oportunidade para promover a participação das equipes de Voleibol de quadra, atletismo e
natação do DF, visando à captação da segunda edição para Brasília.

Consideramos o voleibol, atletismo e natação como uma das possibilidades de práticas esportivas mais
populares e praticadas no Brasil, perdendo na preferência nacional apenas para o futebol. No Distrito Federal,
existem diversas equipes masters de voleibol, atletismo e natação, regularizadas por administrações regionais,
clubes, associações, ou por grupos de pessoas, sem fins lucrativos. Entretanto, várias e importantes equipes,
atuam de forma independente e muitas vezes não conseguem manter o preparo físico, muito menos o
rendimento necessário para participação nas competições.

A atividade física regular é um propósito mundial, vinculada diretamente à qualidade de vida das pessoas.
Quando observada inserta em uma Instituição Policial, torna-se essencial não apenas para a preparação física,
a qual é indispensável ao devido cumprimento das atribuições policiais, como também para o bem estar
psicoemocional do servidor. Este fato é o fundamento básico para o incentivo e o apoio para a prática de
esportes de pessoas que exercem suas atividades profissionais em órgãos de Segurança Pública.

Considerando que a prática do voleibol de quadra, atletismo e natação do DF, possuem um custo elevado,
tendo em vista a necessidade de materiais específicos (bolas, redes, antenas e equipamentos específicos),
estrutura de apoio para treinamento, equipe técnica para orientação; preparação física e técnica do time, bem
como gastos com inscrições em campeonatos e despesas de logística, produção de materiais de apoio e
demais despesas afins, o presente projeto tem como uma de suas intenções estratégicas obter apoio para a
promoção de Brasília enquanto destino do TURISMO ESPORTIVO, considerando a participação de atletas
locais em eventos estratégicos nacionais e internacionais.

HISTORICO DOS ATLETAS

No ano de 2017, a seleção feminina de vôlei de quadra da Segurança Pública do Distrito Federal,
nomeada BRASILIA STATE POLICE - BSP, composta por servidoras de carreira da Polícia Civil do DF,
da Polícia Militar do DF e da Polícia Federal, foi formada para participação no World Police and Fire
Games – WPFG/2017, que ocorreu em agosto de 2017 na cidade de Los Angeles/CA, sendo classificada em
4º lugar.

Por sua vez, a Atleta Denya, do Atletismo, pratica corrida desde 1996 e, a partir de 1997, participa em
competições diversas. Neste período, já participou de 4 maratonas, sendo 2 nacionais e 2 internacionais.
Participou de diversas provas de meia maratona e provas de 10 e 5km. Participou de 3 edições do
Campeonato Mundial de Polícias e Bombeiros – WPFG, representando a Polícia Civil do DF. Em 2013, 2015
e 2017, conquistou um total de 11 medalhas nesses campeonatos mundiais, sendo 5 de ouro, 2 de prata e 4 de
bronze. Participa ainda de campeonatos de atletismo máster em Brasília e em outras cidades do Brasil.

Com relação à Natação, a atleta Celma, participa em provas de 50m e 100m costas; 400m livre. Faz parte da
equipe: AQUANAII, com treinos 5 vezes por semana, no lago e em piscina de 50m. Participa de competições
de natação desde 2002, Circuito Brasiliense e Brasileiro, e travessias no Lago Paranoá. Em 2018, participou
da travessia no Lago Paranoá Rei e Rainha do Mar – Etapa Brasília (27/05/2018), ficando em 3º lugar na
categoria. Participou da travessia no Lago Paranoá Aloha Spirit – Etapa Brasília (24/06/2018), ficando em 3º
lugar na categoria. Participou também do WPFG 2011 em Nova York, conquistando 1 medalha de prata em
águas abertas. Participou do WPFG 2017 em Los Angeles, conquistando medalha de prata em águas abertas,
prata nos 50m e 100m costas, ouro nos 200m medley.
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Por isso, tendo em vista a experiência positiva em competições anteriores e a atual disponibilidade e interesse
das atletas integrantes das carreiras da Polícia Civil, Militar e Federal do Distrito Federal – PCDF para formar
uma equipe de voleibol, um de atletismo e um atleta de natação, bem como o incentivo à prática diária, os
equipamentos próprios necessários e a crença no potencial de cada equipe fortalecem o grupo para efetivar a
inscrição e participação na primeira edição dos JOGOS BRASILEIROS DAS INSTITUIÇÕES DE
SEGURANÇA PÚBLICA.

O objetivo primordial destas equipes é a continuidade da preparação para participação em competições
nacionais e internacionais do esporte pretendido, tanto as voltadas para Instituições de Segurança Pública,
como para os eventos abertos à todas as equipes de voleibol de quadra máster, atletismo máster e natação
especializada em grandes circuitos, garantindo assim a visibilidade e promoção do Distrito Federal em
diversos eventos.

Desta forma, foi estabelecido como foco estratégico para o desenvolvimento do grupo, a participação oficial
das equipes femininas de voleibol de quadra, atletismo e natação da PCDF em duas competições, sendo a
primeira, objeto deste projeto, a competição referente aos I Jogos Brasileiros das Instituições de Segurança
Pública – JOBIS, a ser realizado em Florianópolis/SC, no período de 01 a 10 de novembro de 2018, e,
posteriormente, na competição no Mundial de Polícias e Bombeiros – WPFG/2019, que será realizado em
Chengdu/China, em agosto de 2019.

Para participar com sucesso nos campeonatos e representar o Distrito Federal buscando sempre as vitórias, as
equipes têm participado de amistosos, quadrangulares e campeonatos contra equipes femininas máster de
voleibol de quadra, de atletismo e de natação em Brasília e região, visando melhorar a preparação física e
técnica. Como meta estratégica deste projeto, as equipes pretendem obter o apoio para a participação no
evento nacional, o que lhes trará ainda mais experiência e condições técnicas para competir em demais
eventos, oportunizando assim a visibilidade de Brasília tanto em âmbito nacional como internacional de
forma positiva quanto à prática de esportes considerados de alto rendimento.

SOBRE O EVENTO

Em sua primeira edição, essa ação, representa a realização dos Jogos Nacionais das Instituições de Segurança
Pública por meio de uma forte integração entre os órgãos de segurança pública, utilizando-se do espírito
esportivo que tem demonstrado, no transcorrer da história da humanidade, ser o elo que fortalece a união.

Além de perfeita integração por meio do esporte, a ação têm por objetivos a manutenção e, para alguns, o
aprimoramento das condições físicas necessárias ao cumprimento das atribuições constitucionais reservadas
às Forças de Segurança Pública. Além de promover Brasília enquanto destino de excelência para realização
de eventos nacionais  e internacionais.

Por ser pensado como um evento também de integração, é que acreditamos que Brasília possa ser
considerada como um destino importante para as próximas edições, uma vez que aqui estão constituídas as
representações de todos os estados e países.

As principais instituições convidadas foram:

1. Polícia Militar
2. Polícia Civil
3. Polícia Rodoviária Federal
4. Polícia Ferroviária Federal
5. Polícia Judiciária
6. Polícia Legislativa Federal
7. Departamento Penitenciário Nacional
8. Exército Brasileiro
9. Marinha do Brasil

10. Força Aérea Brasileira
11. Corpo de Bombeiros
12. Guardas Municipais
13. E demais afins aos temas propostos no regulamento.

2.4 PÚBLICO ALVO

Servidores de carreira da Polícia Civil do DF, da Polícia Militar do DF e da Polícia Federal
Atletas vinculados às carreiras da Segurança Pública que atuam nas modalidades de voleibol, atletismo
e natação do DF
Empresários do trade turístico do Distrito Federal
Organizadores de eventos

3.OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

Participação das equipes de voleibol, natação e atletismo da Segurança Pública do DF no I JOBIS – Jogos Brasileiros das Instituições de Segurança Pública, a ser
realizado em Florianópolis – SC, no período de 01 a 10 de novembro de 2018, visando a promoção do destino Brasília e a captação de eventos no DF.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Demonstrar a capacidade técnica dos atletas do DF nas modalidades de voleibol de quadra, natação e atletismo, vinculados ao segmento de atuação do Jobis
(segurança pública)
Instrumentalizar as equipes com materiais específicos para cada modalidade, visando a melhoria da preparação física dos atletas
Organização da logística e acompanhamento técnico e operacional da equipe.
Promover Brasília enquanto destino de excelência para realização de eventos nacionais  e internacionais.

3.3 METAS E ETAPAS – PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO

Meta 1 – (Pré-produção e Produção) Preparação e participação das equipes no JOBIS e apoio à promoção do destino

Etapa 1 – Planejamento e Execução dos Serviços Gerais e mobilização das equipes e modalidades citadas
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Etapa 2 – Contratação de Serviços Diversos: credenciamento, operacionalização e logística para participação das equipes

Etapa 3 – Produção e impressão dos materiais gráficos e aquisição dos materiais/equipamentos técnicos para as equipes

Etapa 4 – Contratação dos serviços de recepção, montagem/desmontagem das estruturas para a promoção do Destino durante o Jobis;

3.4 METAS – RESULTADOS MENSURÁVEIS

METAS INDICADORES DE MONITORAMENTO MEIOS DE VERIFICAÇÃO

Meta 1 – (Pré-produção e Produção e
pós) Preparação e participação das equipes no JOBIS e

apoio à promoção do destino

Participação de  atletas e técnico no I Jobis 2018
Comprovante de inscrição das equipes compondo este

quantitativo de atletas/técnico.

Registros fotográficos ou similar

Promoção e visibilidade das potencialidades de
Brasília enquanto destino para realização de

eventos esportivos

Material promocional a ser produzido.

Registros fotográficos.

Equipe de apoio e coordenação para
acompanhamento da execução e relatório técnico

do objeto

Relatório final contendo todas as comprovações de
execução do objeto, comprovação das atletas quanto ao

grau de satisfação.

 

3.5 PROGRAMAÇÃO – PREVISTA

Período do evento: 01 a 11 de novembro de 2018 (entre ida e volta)
Período  das equipes:

Atletismo : 06/10 a 10/11/2018 (envolve o período de adaptação, chegada e retorno)
Natação: 06/10 a 11/11/2018 (envolve o período de adaptação, chegada e retorno)
Vôlei de quadra: 01/11 a 09/11/2018 (envolve o período de adaptação, chegada e retorno)

Área do evento: cidade de Florianópolis/SC – diversos bairros, subdivididos por modalidades
Horário de funcionamento: conforme modalidades - Vide cronograma sempre atualizado no site do evento
Período de promoção Turística de Brasília: 1 a 11 de Novembro de 2018 em todos os locais de competição visando dar visibilidade ao destino.
Locais de Competição
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RELAÇÃO NOMINAL DAS EQUIPES – DADOS DAS ATLETAS

RELAÇÃO NOMINAL – COMITIVA DE BRASILIA/DF

 

 NOME COMPLETO RG CPF DATA
NASCIMENTO EQUIPE TAMANHO

UNIFORME PERÍODO QUANT. DIARIAS

1 Gilma Bomtempo de Lima de Oliveira 1064234/DF 443.328.901-
91 30-09-1969 Voleibol

Bermuda: M

Camisa:M

Meião:

01 a 08/11 07 Pernoites

2 Sther Soares Vieira Campos 1.106.698/DF 455.137.081-
91 06-08-1968 Voleibol

Bermuda:G

Camisa:M

Meião:

01 a 08/11 07 Pernoites

3 Alessandra Marcia de Camargo
Boudens 973.733/DF 372.226.601-

78 08-03-1971 Voleibol

Bermuda:G

Camisa:G

Meião:

01 a 08/11 07 Pernoites

4 Erika Renata Vieira Bueno da Cunha 1.685.223/DF 815.442.351-
00 17-05-1977 Voleibol

Bermuda:G

Camisa:G

Meião:

01 a 09/11 08 Pernoites

5 Fernanda Bernardes de Faria 2.547.438/DF 089.079.677-
76 15-06-1980 Voleibol

Bermuda:G

Camisa:G

Meião:

01 a 08/11 07 Pernoites
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 NOME COMPLETO RG CPF DATA
NASCIMENTO EQUIPE TAMANHO

UNIFORME PERÍODO QUANT. DIARIAS

6 Lara Rosana Vieira Silva 1.547.311/DF 785.756.051-
00 09-07-1976 Voleibol

Bermuda:M

Camisa:M

Meião:

01 a 08/11 07 Pernoites

7 Paola Rabello Vieira 2.002.047/DF 923.508.601-
91 29-03-1981 Voleibol

Bermuda:G

Camisa:G

Meião:

01 a 08/11 07 Pernoites

8 Melissa Bastos de Lima 1.757.840/DF 505.436.101-
44 24-02-1980 Voleibol

Bermuda:G

Camisa:G

Meião:

01 a 09/11 08 Pernoites

9 Renata Peres Martins Tricarico 2.064.243/DF 725.723.451-
53 01-06-1982 Voleibol

Bermuda:M

Camisa:M

Meião:

01 a 08/11 07 Pernoites

10Ana Carolline Ribeiro de Toledo Pinto 3.856.660/DF 695.564.661-
34 14-01-1990 Voleibol

Bermuda:M

Camisa:M

Meião:

01 a 08/11 07 Pernoites

11 Ana Martha de Cassia Silva 3.857.928/DF 058.511.189-
89 06-07-1987 Voleibol

Bermuda:M

Camisa:M

Meião:

01 a 08/11 07 Pernoites

12Kellen Christina de Freitas Gissoni 2479572/DF 003.932.601-
27 23-07-1989 Voleibol

Bermuda:M

Camisa:M

Meião:

01 a 08/11 07 Pernoites

13Leander Gonçalves 7.711.499/MG 003.085.066-
50 22-08-1977 Técnico – voleibol

Bermuda:G

Camisa:GG

Meião:

01 a 08/11 07 Pernoites

14Denia Maria Coelho Lira Santos 894.511/DF 323.357.171-
20  Atletismo

Bermuda:

Camisa:
06/11 a
11/11 05 pernoites

15Celia Maria Pinheiro Coelho de
Carvalho 1.310.471-04/DF 381.168.471-

04 19-01-1966 Natação

Bermuda:

Camisa:

Toca:

06/11 a
11/11 05 pernoites

16Geraldo Marcelo Soares Sanches 1.452.268 / SSP DF 851.693.901-
49  Administrativo xxxxxxxx 06/11 a

11/11 05 Pernoites

TOTAL PERNOITES/DIÁRIAS 108 unidades

3.6 IMPACTO DO EVENTO

Conforme mencionado anteriormente, um dos propósitos de participação no I Jobis é a possibilidade de captação do evento para que a segunda edição seja realizada
no Distrito Federal. Considerando que o Jobis envolve mais de 10 instituições da segurança pública nacional, há que se levar em consideração o volume de pessoas
envolvidas e o impacto positivo no turismo da cidade.

A integração entre os setores de Turismo, Esporte, Saúde e Desenvolvimento Social, se faz urgente e fundamental quando se trata do desenvolvimento do Turismo
Esportivo. Conforme afirma o presidente do Conselho Federal de Educação Física, Jorge Steinhilber, “(...) há necessidade de aproximar as pastas competentes,
como Ministérios do Turismo, do Esporte, da Saúde e do Desenvolvimento Social. Obter destes formuladores de políticas públicas definições claras para uma
agenda de desenvolvimento para o turismo esportivo”. Finaliza afirmando que a há nestas áreas, um envolvimento “paralelo” muito grande e que vai além do evento
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em si, envolve a socialização, a aspectos biopsicossociais, enfim, só gera benefícios para os cidadãos e turistas. Além disso, o calendário turístico de uma
cidade/estado, deve incorporar os eventos esportivos, aqui considerados os de caráter competitivos, com disputas oficiais, torneios e campeonatos organizados por
entidades representativas, bem como as disputas ditas amistosas, sejam praticadas por profissionais ou amadores.

Captar eventos esportivos se torna um grande nicho para favorecer o desenvolvimento da cadeia produtiva do turismo e do esporte, em regiões com
potencial como Brasília e entorno. Considerando a pesquisa de impacto econômico dos eventos (2007/2008 – FGV/EMBRATUR/MTUR), é possível verificar que
eventos esportivos nacionais podem gerar muitos benefícios econômicos para as cidades-sede onde são realizados, como foi o caso da Copa do Mundo e das
Olimpíadas. Caso a segunda edição do Jobis, seja realizada em Brasília (2019), com um público estimado de 2mil pessoas inscritas para a competição e mais um
público circulante, acreditamos que o evento possa movimentar cerca de 3mil pessoas o que gera um impacto estimado maior que R$ 540 mil, conforme estudo
indicado.

3.7 RESPONSABILIDADES DA ENTIDADE

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.  Realização de ação promocional nos locais do JOBIS para apoiar a promoção do destino Brasília, mediante orientação e indicação da Setul;
3. 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 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

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

4.CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Item Descrição Duração/mês

Etapa
1.1 Planejamento e Execução dos Serviços Gerais e mobilização das equipes e modalidades citadas Outubro Outubro

1.1.1
Contratação do serviço de criação dos materiais para promoção do Distrito Federal no evento - incluindo: arte das placas/adesivos para
painel pantográfico: estimado em 3x2mt e balcão de atendimento móvel (tamanho médio: 82 x 81cm (frente) 38 x 81cm (laterais) 30 x
80cm (testeira), folder promocional (papel couchê fosco, 170gramas, formato A5, 01 dobra, frente/verso 4x4cores)

Outubro Novembro

1.1.2
Contratação do serviço de produtor executivo para coordenação administrativa e financeira do projeto, considerando planejamento,
acompanhamento e monitoramento dos resultados. Considerar 32 dias corridos, exercido por profissional qualificado da entidade -
membro da Diretoria executiva

Outubro Novembro

1.1.3

Contratação do serviço de coordenação de produção, envolvendo período pré, durante e pós competições, bem como acompanhamento
das equipes na viagem (gerenciamento das inscrições, preparação de documentações, pré-reservas de aéreo, transporte in loco e
hospedagem), organização de equipe de apoio no local para promoção (organização e produção in loco)  - equipe composta por 02
profissionais, considerando pré viagem, full time (na viagem) e elaboração de relatório final para coordenação administrativa - inclui
despesas da viagem e hospedagem

Outubro Novembro

1.1.4 Contratação do serviço de fotografia para acompanhamento da equipe desde a chegada, ao acompanhamento das competições e ações
promocionais no período do projeto. 10 Diárias de 04h, considerando variados locais, conforme cronograma do evento Novembro Novembro

Etapa
1.2 Contratação de Serviços Diversos: credenciamento, operacionalização e logística para participação das equipes Novembro Novembro

1.2.1 Serviço de transfer IN-OUT, sendo períodos distintos como:   Time de Volei e treinador 11pax (in: 01/11 e out: 08/11) + 02pax de 01 a
06/11); Atletismo e Natação + Coordenador Administrativo (in: 06/11 e out: 11/11 - 03 pax) Novembro Novembro

1.2.2
Serviço de locação de veículo executivo para deslocamento da equipe de apoio (03 pax), conforme programação das equipes de BSB
no JOBIS + 01pax atletismo e 01pax natação no período das competições (carro executivo com motorista - diária de 08 hs - no período
de 06 a 11/11 - 05 diárias)

Novembro Novembro

1.2.3

Hospedagem das 14 atletas, 01 técnico e 01 coordenador do instituto (relação nominal em anexo) - hotel com café da manhã. Sendo
Total de 16 pessoas incluindo taxas- em períodos variados, sendo: 07 pernoites (01 a 08/11) p/ 11pax (volei) sendo aptos DBL + 02 pax
(volei) no periodo de 01 a 09/11) /// 05 pernoites (06 a 11/11) para natação/atletismo/coordenação, sendo 01 DBL e 01 SGL - nas
proximidades do hotel oficial ou similar, média de 3 estrelas

Novembro Novembro

1.2.4
Inscrição dos participantes no evento (valor padrão do evento), sendo R$ 60,00 p/ participação de todos integrantes da comitiva, 14
atletas + 01 técnico + 01 coordenador + 01 produtor + 2 equipe apoio local = total R$ 1.140,00 para acesso aos eventos oficiais não
participante das provas

Outubro Novembro

1.2.5 Inscrição dos atletas nas respectivas competições do evento (valor padrão do evento), sendo R$ 55,00, por atleta/modalidade, total de
14 atletas - valor integral R$ 770,00) 12 atletas de vôlei + 1 atleta de natação +1 atleta de atletismo Outubro Novembro

1.2.6 Passagens aéreas(ida e volta, com taxas e 01 bagagem 23kg por pax) para 12 atletas + 01 técnico (Trecho: BSB-FLN-BSB)- ida 01/11 e
volta 08/11, considerar 13 passagens ida e volta - planilha com nomes e dados pessoais, em anexo. Outubro Novembro



01/11/2018 SEI/GDF - 14518140 - Plano de trabalho

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=17792328&infra_sist… 12/18

1.2.7 Passagens aéreas para 02 atletas (atletismo e natação) + 01 produtor Executivo do instituto (ida e volta, com taxas e 01 bagagem 23kg
por pax) (Trecho: BSB-FLN-BSB), considerar - 03 passagens ida e volta (06 a 11/11) - planilha com nomes e dados pessoais, em
anexo.

Outubro Novembro

1.2.8
Apoio com alimentação (almoço e jantar) para equipe de 14 atletas + 01 técnico- total, 15 pess.+ 07 diarias x 50,00 = , sendo que no
período de 01 a 08/11, e no período de 06 a 11/11 (+02 atletas)2 x 5 x 50,00= 1.250, média de R$50,00 por dia/pessoa (almoço e
jantar).

Novembro Novembro

1.2.9 Contratação de seguro viagem nacional para o grupo considerando os períodos de viagem variados: Equipe volei (11 pessoas de 01 a
08/11) + 02 pax de 01 a 09/11 /// Equipe Natação e Atletismo e Produtor executivo (03 pessoas de 06 a 11/11) Novembro Novembro

Etapa
1.3 Produção e impressão dos materiais gráficos e aquisição dos materiais/equipamentos técnicos para as equipes Outubro Novembro

1.3.1
Bola de voleibol de quadra - qualidade e nível profissional Mikasa, MVA200 - aprovado pela FIVB, textura Double Dimple, laminada,
tamanho 5. Oficial de Jogo da FIVB - material misto de poliuretano e microfibra original ou similar necessária para treinamento
durante e para preparativos dos jogos

Outubro Novembro

1.3.2 Bola medicine de 2kg - borracha com superfície antiderrapante - Outubro Novembro

1.3.3 Carrinho para armazenamento das bolas em quadra - Medidas estimada: 64x64x100cm, Estrutura em alumínio, Com rodinhas para
facilitar o transporte Outubro Novembro

1.3.4 Saco para armazenar/carregar as bolas de voleibol Outubro Novembro

1.3.5 Rede oficial de voleibol de quadra - padrão oficial de jogos da FIVB Outubro Novembro

1.3.6 Par de antenas de fibra para colocar na rede de voleibol de quadra - padrão oficial de jogos da FIVB Outubro Novembro

1.3.7

Confecção de camisa de uniforme personalizada com logomarca do time, para equipe de voleibol feminino e técnico - Tecidos: DRY
Elax, Pro ou 500+; com Nome individual do jogador/treinador ou similar (15 UNIDADES) 
Confecção de camisa de uniforme personalizada com logomarca do time, para equipe de natação e atletismo - Tecidos: DRY Elax, Pro
ou 500+; com Nome individual do jogador ou similar (4 UNIDADES)

Outubro Novembro

1.3.8 Confecção de bermuda/short (tipo oxer) de malha elástica para uniforme personalizada com logomarca do time, para equipe de voleibol
feminino Outubro Novembro

1.3.9 Meião de malha com borda elástica para uniforme na cor branca, para equipe de voleibol feminino Outubro Novembro

1.3.10Joelheira para pratica do voleibol de quadra - Joalheira tipo indoor, REHR ou similar Outubro Novembro

1.3.12Confecção de bermuda de malha elástica para uniforme personalizada com logomarca do time, para equipe de natação e atletismo Outubro Novembro

1.3.13Confecção de uniforme (camisa, toca e bermuda) para atleta de NATAÇÃO - Tecidos: DRY Elax, Pro ou 500+; com Nome individual
do atleta Outubro Novembro

1.3.14Confecção de boné para competições, em tactel ou similar, fechamento em velcro, cor branca, unisex, silk com marca na frente com
aplicação da logomarca do time Outubro Novembro

1.3.15Confecção de folder promocional (arte prevista item 1.1.1)divulgando Brasília para próxima edição Próxima edição do evento, papel
couchê fosco, 170 gr., formato A5, 01 dobra, frente/verso 4x4cores Outubro Novembro

Etapa
1.4 Contratação dos serviços de recepção, montagem/ desmontagem das estruturas para a promoção do Destino durante o Jobis Novembro Novembro

1.4.1 Balcão stand para atendimento no evento - com envelopamento incluso, com testeira fixa + balcão / Em pvc + acabamentos +  estrutura
fixas/tamanho médio: 82 x 81cm (frente) 38 x 81cm (laterais) 30 x 80cm (testeira) Novembro Novembro

1.4.2 Produção e confecção de 01 painel pantográfico G2 curvo - tamanho 3x4 (3,90 x 2,30m). - kit com o case de transporte, painel
(estrutura), réguas/ adesivação - promoção do destino em diferentes locais onde houver competição com equipes de BSB Novembro Novembro

1.4.3 Contratação de 02 recepcionistas para distribuição ao público dos folders durante o Jobis, especial locais onde houver equipes de BSB,
10 diárias x 2 = 20 diárias, de 06horas/dia, incluso apoio alimentação e transporte no período Novembro Novembro

5. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (R$1,00)
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ITEM DESCRIÇÃO  VALOR TOTAL

META 1 -(Pré-produção, Produção e Pós) Preparação e participação das equipes no JOBIS e apoio à promoção do destino  R$             90.624,16

Etapa 1.1 Planejamento e Execução dos Serviços Gerais e mobilização das equipes e modalidades citadas  R$             21.950,00

Etapa 1.2 Contratação de Serviços Diversos: credenciamento, operacionalização e logística para participação das equipes  R$             51.500,00

Etapa 1.3 Produção e impressão dos materiais gráficos e aquisição dos materiais/equipamentos técnicos para as equipes  R$          9.064,16

Etapa 1.4 Contratação dos serviços de recepção, montagem/ desmontagem das estruturas para a promoção do Destino durante o Jobis  R$            8.110,00

6. PLANO DE APLICAÇÃO (R$1,00)

CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR

335041 META 1 -(Pré-produção Produção Pós) Preparação e participação das equipes no JOBIS e apoio à promoção do destino  R$                90.624,16

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Item Descrição OUTUBRO

META 1 -(Pré-produção Produção Pós) Preparação e participação das equipes no JOBIS e apoio à promoção do destino  R$                90.624,16

Etapa 1.1 Planejamento e Execução dos Serviços Gerais e mobilização das equipes e modalidades citadas  R$                21.950,00

Etapa 1.2 Contratação de Serviços Diversos: credenciamento, operacionalização e logística para participação das equipes  R$               51.500,00

Etapa 1.3 Produção e impressão dos materiais gráficos e aquisição dos materiais/equipamentos técnicos para as equipes  R$                9.064,16

Etapa 1.4 Contratação dos serviços de recepção, montagem/ desmontagem das estruturas para a promoção do Destino durante o Jobis  R$                8.110,00

8. PLANILHA GLOBAL / RECEITAS E DESPESAS / FONTE / REFERÊNCIA DA OSC

PLANILHA  - TERMO DE FOMENTO

Item Descrição Unidade de
Medida Quant.

Valor

Unitário
Valor Total FONTE Referência OSC

META 1 -(Pré-produção Produção Pós)

Preparação e participação das equipes no JOBIS e apoio à promoção do destino

Etapa 1.1 Planejamento e Execução dos Serviços Gerais e mobilização das equipes e modalidades citadas

1.1.1

Contratação do serviço de criação dos
materiais para promoção do Distrito
Federal no evento - incluindo: arte das
placas/adesivos para painel
pantográfico: estimado em 3x2mt e
balcão de atendimento móvel (tamanho
médio: 82 x 81cm (frente) 38 x 81cm
(laterais) 30 x 80cm (testeira), folder
promocional (papel couchê fosco,
170gramas, formato A5, 01 dobra,
frente/verso 4x4cores)

criação/

arte
3  R$                 650,00  R$               1.950,00  TF

 Referência código FGV
94,1 e 94,2 e 94,3  (ajuste
IPC-FGV, calculadora do
cidadão), considerando a
média dos 3 itens
analisados para cada
criação = R$800,00 -
desconto a partir de
pesquisa mercado

1.1.2 Contratação do serviço de produtor
executivo para coordenação
administrativa e financeira do projeto,
considerando planejamento,
acompanhamento e monitoramento dos
resultados. Considerar 32 dias corridos,
exercido por profissional qualificado da
entidade - membro da Diretoria
executiva

mês 1  R$              6.000,00  R$               6.000,00  TF  Referência de preço
público editais anteriores
do GDF
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1.1.3

Contratação do serviço de coordenação
de produção, envolvendo período pré,
durante e pós competições, bem como
acompanhamento das equipes na
viagem (gerenciamento das inscrições,
preparação de documentações, pré-
reservas de aéreo, transporte in loco e
hospedagem), organização de equipe de
apoio no local para promoção
(organização e produção in loco)  -
equipe composta por 02 profissionais,
considerando pré viagem, full time (na
viagem) e elaboração de relatório final
para coordenação administrativa - inclui
despesas da viagem e hospedagem

serviço/mês 1  R$              8.000,00  R$               8.000,00  TF

 Referência de preço
público editais anteriores
do GDF - RR$ 4.000,00
por profissional

1.1.4

Contratação do serviço de fotografia
para acompanhamento da equipe desde
a chegada, ao acompanhamento das
competições e ações promocionais no
período do projeto. 10 Diárias de 04h,
considerando variados locais, conforme
cronograma do evento

serviço 10  R$                 600,00  R$               6.000,00  TF
 Referência de preço
público editais anteriores
do GDF

SUB-TOTAL  R$   21.950,00 

Etapa 1.2 Contratação de Serviços Diversos: credenciamento, operacionalização e logística para participação das equipes

1.2.1

Serviço de transfer IN-OUT,
sendo períodos distintos
como:   Time de Volei e
treinador 11pax (in: 01/11 e
out: 08/11) + 02pax de 01 a
06/11); Atletismo e Natação +
Coordenador Administrativo
(in: 06/11 e out: 11/11 - 03
pax)

serviço/diária 6  R$                
470,00  R$               2.820,00  TF

 Referência código FGV 5 
(ajuste IPC-FGV, calculadora
do cidadão)

1.2.2

Serviço de locação de veículo
executivo para deslocamento
da equipe de apoio (03 pax),
conforme programação das
equipes de BSB no JOBIS +
01pax atletismo e 01pax
natação no período das
competições (carro executivo
com motorista - diária de 08 hs
- no período de 06 a 11/11 - 05
diárias)

serviço/diária 5
 R$                
310,00

 
 R$               1.550,00  TF

 Estimativa de mercado com
empresas locais de
Florianópolis

1.2.3

Hospedagem das 14 atletas, 01
técnico e 01 coordenador do
instituto (relação nominal em
anexo) - hotel com café da
manhã. Sendo Total de 16
pessoas incluindo taxas- em
períodos variados, sendo: 07
pernoites (01 a 08/11) p/ 11pax
(volei) sendo aptos DBL + 02
pax (volei) no periodo de 01 a
09/11) /// 05 pernoites (06 a
11/11) para
natação/atletismo/coordenação,
sendo 01 DBL e 01 SGL - nas
proximidades do hotel oficial
ou similar, média de 3 estrelas

diárias 108  R$                
140,00  R$             15.120,00  TF

 Pesquisa na internet dos hotéis
com tarifas inferiores nas
proximidades do hotel oficial

1.2.4

Inscrição dos participantes no
evento (valor padrão do
evento), sendo R$ 60,00 p/
participação de todos
integrantes da comitiva, sendo
14 atletas + 01 técnico + 01
coordenador + 01 produtor +
2 equipe apoio local = total R$
1.140,00 para acesso aos
eventos oficiais não
participante das provas

inscrição 19  R$                   
60,00  R$               1.140,00  TF  Site oficial do Evento
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1.2.5 Inscrição dos atletas nas
respectivas competições do
evento (valor padrão do
evento), sendo R$ 55,00, por
atleta/modalidade, total de
12 atletas de vôlei + 1 atleta de
natação +1 atleta de atletismo -
valor integral R$ 770,00)

inscrição 14  R$                   
55,00

 R$                   770,00  TF  Site Oficial do Evento

1.2.6

Passagens aéreas(ida e volta,
com taxas e 01 bagagem 23kg
por pax) para 12 atletas + 01
técnico (Trecho: BSB-FLN-
BSB)- ida 01/11 e volta 08/11,
considerar 13 passagens ida e
volta - planilha com nomes e
dados pessoais, em anexo.

unidade (trecho) 13  R$             
1.400,00  R$             18.200,00  TF

 Pesquisa nos sites das
Companhias aéreas
diretamente, valor apresentado
se refere à média dos valores
encontrados. (valor unit. média
entre as empresas
Avianca/Gol/Latam/Azul) 

1.2.7

Passagens aéreas para 02
atletas (atletismo e natação) +
01 produtor Executivo do
instituto (ida e volta, com taxas
e 01 bagagem 23kg por pax)
(Trecho: BSB-FLN-BSB),
considerar - 03 passagens ida e
volta (06 a 11/11) - planilha
com nomes e dados pessoais,
em anexo.

unidade (trecho) 3  R$             
1.800,00  R$              5.400,00  TF

 Pesquisa nos sites das
Companhias aéreas
diretamente, valor apresentado
se refere à média dos valores
encontrados. (valor unit. média
entre as empresas
Avianca/Gol/Latam/Azul) 

1.2.8

Apoio com alimentação
(almoço e jantar) para equipe
de 14 atletas + 01 técnico-
total, 15 pess.+ 07 diarias x
50,00 = , sendo que no período
de 01 a 08/11, e no período de
06 a 11/11 (+02 atletas)2 x 5 x
50,00= 1.250, média de
R$50,00 por dia/pessoa
(almoço e jantar).

diária/unidade 115  R$                   
50,00  R$               5.750,00  TF  Ajuda de custos de

alimentação para equipe

1.2.9

Contratação de seguro viagem
nacional para o grupo
considerando os períodos de
viagem variados: Equipe volei
(11 pessoas de 01 a 08/11) + 02
pax de 01 a 09/11 /// Equipe
Natação e Atletismo e Produtor
executivo (03 pessoas de 06 a
11/11)

serviço 1  R$                
750,00  R$                   750,00  TF  Pesquisa de Mercado

SUB-TOTAL R$  51.500,00

Etapa 1.3 Produção e impressão dos materiais gráficos e aquisição dos materiais/equipamentos técnicos para as equipes

1.3.1

Bola de voleibol de quadra -
qualidade e nível profissional
Mikasa, MVA200 - aprovado
pela FIVB, textura Double
Dimple, laminada, tamanho
5Oficial de Jogo da FIVB -
material misto de poliuretano e
microfibra original ou similar
necessária para treinamento
durante e para preparativos dos
jogos.

unidade 6  R$                
289,95  R$              1.739,70  TF  Pesquisa de mercado

1.3.2
Bola medicine de 2kg -
borracha com superfície
antiderrapante -

unidade 12  R$                 85,00  R$             1.020,00  TF  Pesquisa de mercado

1.3.3

Carrinho para armazenamento
das bolas em quadra - Medidas
estimada: 64x64x100cm,
Estrutura em alumínio, Com
rodinhas para facilitar o
transporte

unidade 1  R$                
414,92  R$                   414,92  TF  Pesquisa de mercado

1.3.4 Saco para armazenar/carregar unidade 2  R$                    R$                   138,70  TF  Pesquisa de mercado
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as bolas de voleibol 69,35

1.3.5
Rede oficial de voleibol de
quadra - padrão oficial de
jogos da FIVB

unidade 1  R$                
334,74  R$                   334,74  TF  Pesquisa de mercado

1.3.6

Par de antenas de fibra para
colocar na rede de voleibol de
quadra - padrão oficial de
jogos da FIVB

unidade 1  R$                
143,50  R$                   143,50  TF  Pesquisa de mercado

1.3.7

Confecção de camisa de
uniforme personalizada com
logomarca do time, para
equipe de voleibol feminino e
técnico - Tecidos: DRY Elax,
Pro ou 500+; com Nome
individual do jogador/treinador
ou similar (15 UNIDADES) 
Confecção de camisa de
uniforme personalizada com
logomarca do time, para
equipe de natação e atletismo -
Tecidos: DRY Elax, Pro ou
500+; com Nome individual do
jogador ou similar (4
UNIDADES)

unidade 19  R$                   
45,00  R$                  855,00  TF  Pesquisa de mercado

1.3.8

Confecção de bermuda/short
(tipo oxer) de malha elastica
para uniforme personalizada
com logomarca do time, para
equipe de voleibol feminino

unidade 15  R$                   
40,00  R$                   600,00  TF  Pesquisa de mercado

1.3.9

Meião de malha com borda
elastica para uniforme na cor
branca, para equipe de voleibol
feminino

unidade 15  R$                   
12,00  R$                   180,00  TF  Pesquisa de mercado

1.3.10
Joelheira para pratica do
voleibol de quadra - Joalheira
tipo indoor, REHR ou similar

unidade 15  R$                   
85,00  R$               1.275,00  TF  Pesquisa de mercado

1.3.11

Confecção de bermuda de
malha elastica para uniforme
personalizada com logomarca
do time, para equipe de
natação e atletismo

unidade 4  R$                   
40,00  R$                   160,00  TF  Pesquisa de mercado

1.3.12

Confecção de uniforme
(camisa, toca e bermuda) para
atleta de NATAÇÃO - Tecidos:
DRY Elax, Pro ou 500+; com
Nome individual do atleta

unidade 2  R$                   
23,00  R$                     46,00  TF  Pesquisa de mercado

1.3.13

Confecção de boné para
comeptições, em tactel ou
similar, fechamento em velcro,
cor branca, unisex, silk com
marca na frente com aplicação
da logomarca do time

unidade 20  R$                   
17,83  R$                 356,60  TF  Pesquisa de mercado

1.3.14

Confecção de folder
promocional (arte prevista item
1.1.1)divulgando brasília para
proxima edição Próxima
edição do evento, papel couchê
fosco, 170 gr., formato A5, 01
dobra, frente/verso 4x4cores

unidade 2000  R$                     
0,90  R$               1.800,00  TF  Pesquisa de mercado

SUB-TOTAL R$ 9.064,16

Etapa 1.4 Contratação dos serviços de recepção, montagem/ desmontagem das estruturas para a promoção do Destino durante o Jobis - nos locais onde houver
competição de Brasília (podendo ser quadra esportiva ou centro olímpico, conforme programação)
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1.4.1 Balcão stand para atendimento
no evento - com
envelopamento incluso, com
testeira fixa + balcão / Em pvc
+ acabamentos +  estrutura
fixas/tamanho médio: 82 x
81cm (frente) 38 x 81cm
(laterais) 30 x 80cm (testeira)

unidade 1  R$                
650,00

 R$                   650,00  TF  Pesquisa de mercado

1.4.2

Produção e confecção de 01
painel pantográfico G2 curvo -
tamanho 3x4 (3,90 x 2,30m). -
kit com o case de transporte,
painel (estrutura), réguas/
adesivação - promoção do
destino em diferentes locais
onde houver competição com
equipes de BSB

unidade 1  R$             
4.130,00  R$               4.130,00  TF  Pesquisa de mercado

1.4.3

Contratação de 02
recepcionistas para distribuição
ao público dos folders durante
o Jobis, especial locais onde
houver equipes de BSB, 10
diárias x 2 = 20 diárias, de
06horas/dia, incluso apoio
alimentação e transporte no
período

diárias 20  R$                
165,00  R$              3.330,00  TF  Pesquisa de mercado

SUB-TOTAL R$  8.110,00

TOTAL META 1 R$ 90.624,16

VALOR TOTAL R$ 90.624,16

 

O presente Plano de Trabalho não apresenta rubrica de encargos recolhidos, pois os mesmos são de competência das empresas contratadas e detentoras da execução
do projeto em análise.

Na fase de prestação de contas as notas fiscais serão encaminhadas de acordo com o Decreto 37.843 de 13 de dezembro de 2016.

De acordo com o Art. 28 do Decreto 37.843 13 de dezembro de 2016, no que refere-se aos itens V e VI, esclarecemos:

Informamos que toda a mão de obra contratada será via prestação de serviços, através de contrato temporário e emissão de nota fiscal, não havendo nenhuma
responsabilidade sobre os valores de tributos e encargos cobrados para a empresa contratante. Por não existir contratação via CLT e RPA não temos previsão de
encargos e tributos sociais e trabalhistas.

Conforme citado acima, por se tratar de contratações via pessoa jurídica não há nenhum tipo de valor rescisório e trabalhista a ser pago no final do projeto.

Ressaltamos também que, conforme detalhado nas planilhas orçamentárias enviadas todas as receitas do projeto serão integralmente destinadas ao custeio do projeto
em Apoio à participação no I JOBIS – Jogos Brasileiros das Instituições de Segurança Pública, visando a promoção do destino Brasília e a captação de
eventos no DF, demonstrando um benefício para o Estado, pois não haverá lucro algum para o Instituto de Desenvolvimento Humano, Empreendedorismo,
Inovação e Assistência Social -IDHEIAS com a organização do evento.  Recursos excedentes serão transpassados aos cofres do Distrito Federal, em sua
integralidade.

9. DECLARAÇÃO

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
entidade 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, 30 de outubro de 2018

 

 

GERALDO MARCELO SOARES SANCHES

Presidente - IDHEAIS

 

10.APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE:  Aprovo o presente Plano de Trabalho.

Brasília, ____/____/______  
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Concedente
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