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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  

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão/En�dade Proponente: ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DO DISTRITO FEDERAL - AVLDF CGC/MF: 00.679.225/0001-16

Endereço: SQS 315 BLOCO D AP 404 – ASA SUL

Cidade: Brasília UF: DF CEP: 70.384-020 DDD/Telefone: (61) 3711 1030

Conta Corrente: Banco: Agência: Praça de Pagamento: Brasília

Nome do Responsável: RICARDO ORTEGA DE SOUSA CPF: 179.145.661-87

CI/Órgão Expedidor: 447.700
SSP/DF Cargo/Função: Presidente Matrícula: 

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto Período de Execução

2ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO E INTERNACIONAL DE ASA DELTA - 2018 24/08/2018 a 24/10/2018

Iden�ficação do Objeto

Realização da 2ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO E INTERNACIONAL DE ASA DELTA – 2018 no período de 26/08/2018 a 01/09/2018, com 490 decolagens
no Vale do Paranã, em Formosa – GO e pousos na Esplanada dos Ministérios, em Brasília/DF.

Apresentação da Associação

A Associação de Voo Livre do Distrito Federal, também designada pela sigla AVLDF, fundada em 05 de Agosto de 1982, associação de direito privado, sem fins
econômicos, com a finalidade de incen�var, difundir e incrementar o desporto de maneira geral, notadamente o de vôo livre na região do Distrito Federal,
patrocinando compe�ções locais, regionais, nacionais e internacionais, zelando pela aplicação correta das regras e recomendações postas em vigor, tais como:

-  Representar o desporto de vôo livre junto aos poderes públicos;

- Promover anualmente o Campeonato de Voo Livre do Distrito Federal, cujos vencedores serão os representantes oficiais do Distrito Federal, em compe�ções
nacionais e internacionais;

- Obter dos poderes competentes os auxílios necessários, a fim de incen�var o desenvolvimento e o intercâmbio despor�vo;

Desde 1984  realiza anualmente o CAMPEONATO BRASILEIRO DE ASA DELTA. Destaque para o ano de  2017 em virtude do CAMPEONATO MUNDIAL com a
presença de Peter Benes (CHE) grande vencedor que ressaltou a importância de Brasília - DF para o esporte em âmbito nacional e internacional.

Por ter a Esplanada dos Ministérios como local de pouso, em 2018 é esperado um público de aproximadamente 5.000 expectadores/dia que passam
diariamente pelo local com as mais diversas idades e classes socias, difundindo o esporte em todas as camadas da sociedade.

Brasília é considerada a “Havaí do Voo Livre” e é o local mais adequado para a realização desse Campeonato nessa época do ano.

JUSTIFICATIVA:

Diversos estudos já comprovaram os imensuráveis bene�cios �sicos e psicológicos da prá�ca regular de esportes e a�vidades �sicas. Além de serem os maiores
aliados da saúde, por prevenirem diversos �pos de doença, os esportes também transformam sociedades, através da inclusão social e do desenvolvimento de
cidadãos.

Segundo a pesquisa Prá�cas de Esporte e A�vidade Física da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD 2015, promovida pelo IBGE, menos de 40%
da população brasileira costuma pra�car regularmente algum �po de esporte ou a�vidade �sica.

O estudo ainda aponta que o sedentarismo já a�ngiu 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
pra�car os esportes e a�vidades �sicas, 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 prá�ca de a�vidades �sicas, apenas 28,5% da população de 15 anos ou
mais, pra�cam esportes.

Entre as a�vidades �sicas e esportes mais pra�cados no Brasil, estão o futebol, a caminhada, o voleibol e a musculação. Diante desse visível cenário nacional de
déficit em saúde pública e social, restam por necessárias imediatas ações e polí�cas públicas de incen�vo ao esporte e à prá�ca regular de a�vidades �sicas.

Brasília tem as melhores condições de voo para a prá�ca da modalidade, sendo a região como uma das melhores a oferecer as condições climá�cas e sendo a
região onde se decola fora da cidade um lugar propício e adequado e o pouso no centro da Capital Federal; a facilidade de rede de hotelaria, a locomoção entre
os pontos de pouso e decolagem, geografia “flat” proporcionam o melhor local para o desenvolvimento do esporte, além também da cidade oferecer boas
opções  de turismo, além que a cidade é única no seu planejamento, facilitando o resgate para os pilotos.

Ante todo o exposto, restam por claros os múl�plos bene�cios oferecidos à população do Distrito Federal, mediante a realização da 2ª ETAPA DO CAMPEONATO
BRASILEIRO E INTERNACIONAL DE ASA DELTA – 2018, que pretende promover o esporte e a saúde, a par�r das compe�ções e da apresentação de novas
modalidades espor�vas; fomentar a cultura e; impulsionar o turismo em Brasília por meio também da captação e realização de grandes eventos que
movimentam a cadeia econômica do turismo.

 

A 1ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE ASA DELTA  - 2018, aconteceu entre os dias 10 e 17 de março de 2018, em Governador Valadares /MG, foram mais
de 40 pilotos na compe�ção, sendo cinco deles estrangeiros (dois italianos, dois argen�nos e um australiano). Com percurso de 65 quilômetros consis�u em ir a
São Vitor, Galileia e pousar na Polícia Rodoviária de Conselheiro Pena. A prova foi acompanhada em tempo real pelo site h�ps://lt.flymaster.net. De acordo com
um dos organizadores, Dioclécio Filho, os pilotos este ano estão se arriscando mais. “O destaque é que os pilotos estão voando baixo o tempo todo. A tensão é
total. Eles não querem perder tempo subindo para, assim, chegar na frente e também porque fica mais fácil pousar”, explicou. Foi disputado em duas
categorias: Elite e Sport, sendo que os pilotos estrangeiros par�cipam da categoria Elite. 

https://lt.flymaster.net/
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2ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO E INTERNACIONAL DE ASA DELTA – 2018 está devidamente inserido no Calendário Oficial da Confederação Brasilieira
de Voo Livre, link: h�p://www.abvl.net/calendario-de-eventos-2/

PÚBLICO ALVO

A par�r do acesso gratuito ao público, a 2ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO E INTERNACIONAL DE ASA DELTA – 2018  é des�nado a todas as faixas etárias
da população do Distrito Federal, que terão a oportunidade de conhecer essa prá�ca espor�va, além de desfrutar da programação.

O projeto prevê a instalação de estruturas seguras e de qualidade para um público es�mado de 5.000 (cinco mil) pessoas por dia, inclusos atletas, visitantes e
turistas de todo o país. 

3.OBJETIVO

OBJETIVO GERAL

Realização da 2ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO E INTERNACIONAL DE ASA DELTA – 2018, promovendo o esporte e o turismo na capital do país,
propiciando aos par�cipantes a oportunidade de conhecer as caracterís�cas únicas da cidade para a prá�ca do Voo Livre.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Promover o turismo e esporte,

Divulgar a capital do País como um ponto de referência para a pra�ca da modalidade,

Despertar o interesse da população para a pra�ca da modalidade,

Classificação da equipe brasileira para o CAMPEONATO MUNDIAL que ocorrerá na Itália/2019.

RESULTADOS ESPERADOS

1. Promover o encontro entre atletas profissionais, amadores e iniciantes garan�ndo a troca de experiências e oportunidade para o crescimento da
modalidade;

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 produ�va 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;

PROGRAMAÇÃO

DATA LOCAL ATIVIDADE HORÁRIO

26/08/2018 Brasília/DF Briefing com atletas A par�r das 6h

26/08/2018 a 01/09/2018 Vale do Paranã / GO Decolagem A par�r das 12h

26/08/2018 a 01/09/2018 Esplanada dos Ministérios Pouso A par�r das 16h

01/09/2018 Esplanada dos Ministérios Premiação A par�r das 17h

 

CRONOGRAMA DE TRABALHO

Meta 01 - Pré-produção das a�vidades

Período de Execução da Meta 01: 24/08/2018 a 01/09/2018

Etapa 1.1 - Recursos Humanos área meio;

Etapa 1.2 - Comunicação / Material Gráfico / Material Específico / Audiovisual.

Meta 02 - Produção / Execução das a�vidades

Período de Execução da Meta 02: 24/08/2018 à 26/08/2018

Etapa 2.1 – Infraestrutura, Logís�ca e Execução;

Etapa 2.2 – Serviços Gerais e Segurança;

Etapa 2.3 - Recursos Humanos área fim.

Meta 03 - Pós-produção

Período de Execução da Meta 03: 02/09/2018 à 02/10/2018

Etapa 3.1 – Prestação de contas.

INDICADORES DE MONITORAMENTO

Metas Indicadores de monitoramento Meios de verificação

Meta 01 - Pré-produção das a�vidades

Período de Execução da Meta 01: 24/08/2018 a
01/09/2018

Etapa 1.1 - Recursos Humanos área meio;

Etapa 1.2 - Comunicação / Material Gráfico / Material
Específico / Audiovisual.

- Divulgação das a�vidades da programação na
imprensa;

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

- Monitoramento das a�vidades.

- Mídias

- Lista de Presença das equipes
contratadas;

- Registros fotográficos

Meta 02 - Produção / Execução das a�vidades  

- Montagem da estrutura do evento conforme projeto;
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Período de Execução da Meta 02: 24/08/2018 à
26/08/2018

Etapa 2.1 – Infraestrutura , Logís�ca e Execução;

Etapa 2.2 – Serviços Gerais e Segurança;

Etapa 2.3 - Recursos Humanos área fim.

- Realização das a�vidades da programação;

- Número de público visitante;

- Registros fotográficos das ações da
programação;

- Mídias

- Lista de Presença das equipes
contratadas;

- Relatórios de produção.

Meta 03 - Pós-produção

Período de Execução da Meta 03: 02/09/2018 à
02/10/2018

Etapa 3.1 – Prestação de contas.

 

 

- Prestação de contas;

- Produção de Relatório de Produção;

- Relatórios de registros fotográficos;

- Levantamento de valoração de mídia,
clipagem do evento;

- Prestação de contas final.

RESPONSABILIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DO DISTRITO FEDERAL – AVLDF

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 compar�lhada do plano de mídia do evento, com a equipe da Subsecretaria de Promoção e Marke�ng 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 a�vidades – vídeos que promovam
o Des�no Brasília, fornecido pela equipe da Subsecretaria de Promoção e Marke�ng 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.    Em todos os eventos ar�s�cos, culturais e espor�vos promovidos diretamente ou patrocinados com dinheiro público, sejam inseridas placas informa�vas no
local, contendo, de forma visível e compreensível a todos, os dados rela�vos ao uso de tais recursos, em especial o órgão responsável pela contratação, a pessoa
�sica e/ou jurídica contratada, bem como os respec�vos 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: h�p://www.mpd�.mp.br/portal/pdf/recomendacoes/prodep/Recomendacao_Prodep_Proregs_2017_03.pdf

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

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

 

 

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)

Meta Etapa/Fase Especificação

Duração

Mês

Início Término

1

Pré-produção das a�vidades AGO/2018 SET/2018

1.1 Recursos Humanos área meio AGO/2018 SET/2018

1.2 Comunicação / Material Gráfico / Material Específico / Audiovisual AGO/2018 SET/2018

 

 

     2

 

Produção / Execução das a�vidades AGO/2018 SET/2018

2.1 Infraestrutura, Logís�ca e Execução AGO/2018 SET/2018

2.2 Serviços Gerais e Segurança AGO/2018 SET/2018

2.3 Recursos Humanos área fim AGO/2018 SET/2018

3 Pós-Produção

 3.1 Pós-produção SET/2018 OUT/2018

 

5. FÍSICO FINANCEIRO

Meta Etapa Descrição CONCEDENTE CONVENENTE

1

Pré-produção das a�vidades  

1.1 Recursos Humanos área meio R$ 8.831,00 R$ 0,00

1.2 Comunicação / Material Gráfico / Material Específico / Audiovisual R$ 5.350,00 R$ 0,00

 

 

     2

Produção / Execução das a�vidades  

2.1 Infraestrutura , Logís�ca e Execução R$ 37.371,56 R$ 0,00

http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/recomendacoes/prodep/Recomendacao_Prodep_Proregs_2017_03.pdf
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 2.2 Serviços Gerais e Segurança R$ 22.922,52 R$ 0,00

2.3 Recursos Humanos área fim R$ 25.486,05 R$ 0,00

TOTAL R$ 99.961,13

 

6. PLANO DE APLICAÇÃO

CÓDIGO Especificação Total

335041 Recursos Humanos área meio R$ 8.831,00

335041 Comunicação / Material Gráfico / Material Específico / Audiovisual R$ 5.350,00

335041 Infraestrutura , Logís�ca e Execução R$ 37.371,56

335041 Serviços Gerais e Segurança R$ 22.922,52

335041 Recursos Humanos área fim R$ 25.486,05

TOTAL R$ 99.961,13

 

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

META ETAPA DESCRIÇÃO AGOSTO/18 SETEMBRO/18

Meta Etapa Descrição  

1

Pré-produção das a�vidades

1.1 Recursos Humanos área meio R$ 8.831,00 R$ 0,00

1.2 Comunicação / Material Gráfico / Material Específico / Audiovisual R$ 5.350,00 R$ 0,00

 

 

     2

 

Produção / Execução das a�vidades

2.1 Infraestrutura, Logís�ca e Execução. R$ 37.371,56 R$ 0,00

2.2 Serviços Gerais e Segurança R$ 22.922,52 R$ 0,00

2.3 Recursos Humanos área fim R$ 25.486,05 R$ 0,00

                                                                                                                                           TOTAL R$ 99.961,13  

 

8. PLANILHA GLOBAL  E DE RECEITAS E DESPESAS

 Descrição
Unidade

medida

Ocorrência

diária
Quant  Valor Unitário

 META 01 - Pré-produção das a�vidades     

 Etapa 1.1 - Recursos Humanos área meio     

1.1.1

Coordenador Administra�vo com formação em Administração com
experiência. Irá coordenar todas as ro�nas administra�vas e financeiras que
darão suporte às diversas áreas do projeto. Realizará o arrolamento e arquivo
racionalizado de toda documentação do projeto, bem como execução do
Plano de Execução Financeira, relatoriando este ambiente.

diárias 7 1  R$         700,00

1.1.2

Assessoria de imprensa com experiência em cobertura de eventos espor�vos,
assim como serviço de elaboração da estratégia de comunicação e
coordenação de planejamento e execução de todos os itens relacionados à
comunicação, tais como: desenvolvimento da logomarca, desenvolvimento de
cronograma de postagens em redes sociais, acompanhamento das perguntas
do publico em nossos canais de comunicação, sugestão e cotação de mídias
off line, desenvolvimento de peças de divulgação, briefing de conteudo e
linguagem a ser u�lizadas, acompanhamento da assessoria de imprensa local
e nacional com entrega dos resultados, direcionamento dos videos do evento
e dos fotógrafos. O serviço compreende também o monitoramento das
entregas de relatórios da área durante a pós-produção.

mês 1 1  R$      2.500,00

1.1.3
Assessoria Jurídica: para confecção de instrumentos de contratação de
serviços, profissionais, de aquisição, parcerias e licenciamentos. Durante a
pós-produção auxilia na execução de contratos.

mês 1 1  R$      1.431,00

 TOTAL ETAPA 1.1     

 Etapa 1.2 Comunicação / Material Gráfico / Material Específico /     



27/08/2018 SEI/GDF - 11628310 - Plano de trabalho

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=14483967&infra_siste… 5/7

Audiovisual

1.2.1 Camisetas em 100% poliamida com 3/1 cores unidade 1 150  R$           25,00

1.2.4 Banners de 1,80 x 0,80 metros (em lona vinil) unidade n/a 20  R$           80,00

 TOTAL ETAPA 1.2     

 TOTAL META 01: ETAPA 1.1 + 1.2     

 META 02 - Produção / Execução das a�vidades     

 Etapa 2.1 – Infraestrutura , Logís�ca e Execução     

2.1.1

PALCO (9X6) SEM COBERTURA - Palco medindo 9,00 x 6m, com altura do piso
até 1,00 metros de altura, confeccionado em estrutura tubular industrial ,
com gride necessário para suportar equipamentos de sonorização. reves�do
em compensado ,  de 20mm de espessura, fixado ao palco por parafuso e
porca, sem ressalto. Acabamento do palco em saia de TNT preto e piso
reves�do em carpete cinza. Sem guarda corpo de proteção nas laterais e no
fundo, o palco deverá ter escada de acesso em material an�derrapante com
largura mínima de 1,20m.  A estrutura deverá ter ART devidamente registrada
junto ao CREA-DF e memorial descri�vo.

Diárias 7 1  R$ 300,00

2.1.5

BANHEIRO QUÍMICO PORTATIL MODELO STANDARD - Fornecimento de
locação e serviços de Banheiro químico portá�l, em polipropileno ou material
similar, com teto translúcido, tubo de suspiro de 3” do �po chaminé, com
caixa de dejeto com capacidade para 220 lts, com porta objeto, porta papel
higiênico, mictório, assento sanitário com tampa. Piso fabricado em madeira
emborrachada e/ou reves�do em fibra de vidro, do �po an�derrapante.
Paredes laterais e fundo com ven�lação. Banheiro contendo adesivo
iden�ficador de masculino e/ou feminino, fechadura da porta do �po rolete
com iden�ficação de livre/ocupado. O banheiro deverá ter as dimensões de
1,22m x 1,16m x 2,30m. Porta com sistema de mola para  fechamento
automá�co quando não está em uso.

Diária 7 4  R$ 65,00

2.1.6

BANHEIRO QUÍMICO PORTATIL MODELO PNE - Fornecimento de locação e
serviços de Banheiro químico portá�l, em polipropileno ou material similar,
com teto translúcido, tubo de suspiro de 3” do �po chaminé, com caixa de
dejeto com capacidade para 220 lts, com porta objeto, porta papel higiênico,
mictório, assento sanitário com tampa. Piso fabricado em madeira
emborrachada e/ou reves�do em fibra de vidro, do �po an�derrapante.
Paredes laterais e fundo com ven�lação. Banheiro contendo adesivo
iden�ficador de masculino e/ou feminino, fechadura da porta do �po rolete
com iden�ficação de livre/ocupado. O banheiro deverá ter as dimensões de
1,22m x 1,16m x 2,30m. Porta com sistema de mola para  fechamento
automá�co quando não está em uso.

Diária 7 1 R$ 100,00

2.1.7

ALAMBRADOS – Fornecimento de locação e serviços de Montagem,
manutenção e desmontagem de Alambrado Disciplinador de público -
Estrutura de grade, em modulo de 2,00 x 1,00, do �po grade metálica tubular,
fixados ao solo por pés tubulares com altura de 1,20m de altura, fixação com
abraçadeira de nylon, com acabamento em pintura metalizada na cor
alumínio ou zincada.

unidade 7 100  R$ 3,43

2.1.8 Locação de tendas 5m X 5m, reves�da em lona branca (�po chapéu de bruxa) unidade 7 6  R$         150,00

2.1.9 Locação de estruturas de box truns Q15, medindo 4m X 3m. Estruturas em
aço. unidade 98 1  R$        35,72

2.1.10 Locação de podium em madeira medindo 3m X 5m unidade 7 1  R$           50,00

2.1.11

Locação de grupo gerador de energia com potência mínima de 80 kva
supersilenciado feito em container tratado acus�camente (nível de 75 dB a
5m de distância) com regulador automá�co de tensão, frequência e painel
elétrico (vol�metro, amperímetro, comando e etc...) com disjuntor geral
tripolar nas tensões de 220v ou 380v/440v com 25mts de cabos extensores.

Diárias 7 1  R$         950,00

2.1.12

Locação de equipamento de som ambiente com mesa 12 canais e operador,
caixas padrão retangular com 2 caixas a�vas para grave de 800 wats,
amplificador de 5000 wats, 4 caixas passivas de 300 wats, microfone sem fio
com distância de até 100mts, 4 pedestais de apoio e suporte às caixas.

unidade 7 1  R$         500,00

2.1.13
Painel de LED P4.8 MM com 2m de altura e 4m de largura com fixação em
estrutura de box truss Q30 com formato de gol e altura de 3m e largura de
4m com suporte de operador do equipamento.

unidade 7 1  R$      1.375,00

2.1.14 Troféu em metal do �po Zamac, sendo 5 na cor ouro com 30cm de altura e 5
na cor bronze com 20cm Unidade 1 10  R$           35,00

2.1.15 Medalhas na cor ouro com 6cm de diâmetro em metal. unidade 1 70  R$           10,00

 TOTAL ETAPA 2.1     
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 Etapa 2.2 – Serviços Gerais e Segurança     

2.2.1 Brigadistas diárias 7 2  R$         160,00

2.2.2 UTE (ambulância com médico/enfermeiro/aparelho desfibrilador) diárias 7 1  R$      2.150,00

2.2.3 DESPACHANTE / ALVARÁS / TAXAS: : para liberar e operacionalizar o evento unidade 1 1  R$      3.392,52

2.2.4 Seguranças diárias 7 2  R$         160,00

 TOTAL ETAPA 2.2     

 Etapa 2.3 - Recursos Humanos área fim     

2.3.1 Cronometrista: responsável nas pela contagem oficial dos tempos diárias 7 1  R$         500,00

2.3.2

Juiz de prova: Os pilotos deverão respeitar as áreas de montagem e o
corredor de decolagem. O Diretor de Prova tem autoridade para desclassificar
e/ou penalizar em pontos o piloto que insis�r em permanecer no corredor de
decolagem. 
Só é permi�da a decolagens das rampas previamente aprovadas e sinalizadas
pela organização, que tenham caracterís�cas adequadas de segurança. Pilotos
que decidirem decolar em rampas improvisadas que não as oficialmente
aprovadas, serão desclassificados da prova pelo juiz.

diárias 7 1  R$         357,15

2.3.3

Coordenação Geral da prova - Diretor Geral da prova: responsável por
organizar toda a logís�ca de montagem e montagem, briefing com atletas,
organizar os horários de passagem de som, fazer o levantamento técnico,
validar e fazer a contratação da equipe técnica do evento, bem como de todas
as outras necessidades.

diárias 7 1  R$      1.428,57

2.3.4

Coordenador Técnico: Profissional responsável por executar a montagem e
desmontagem do (espaço do evento) de acordo com o planejamento prévio
do coordenador. Organizará e acompanhará o cronograma de montagem com
cada fornecedor e durante o evento ficará responsável pela manutenção do
que for necessário referente as estruturas.

diárias 7 1  R$         700,00

2.3.5 Combus�vel (gasolina) para operacionalizar as etapas da prova litros n/a 160  R$             4,60

2.3.6 Alimentação para 10 pessoas das equipes de produção e durante evento refeição 7 10  R$           15,00

2.3.7

Equipe de assistentes de produção e profissionais da área de organização de
eventos para trabalhar na pré-produção e  durante o evento na organização
de toda infraestrutura necessária (coordenação de palco, back stage,
organização etc).

diárias 7 4  R$         100,00

 TOTAL ETAPA 2.3     

 Total META 02: ETAPA 2.1 + 2.2 + 2.3

 TOTAL GERAL

 

Conforme detalhado nas planilhas orçamentárias enviadas, a ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE DO DISTRITO FEDERAL – AVLDF NÃO TEM outra fonte de recurso e
todas as receitas do projeto serão integralmente des�nadas ao custeio da 2ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO E INTERNACIONAL DE ASA DELTA -
2018 demonstrando um bene�cio para o Estado, pois não haverá lucro algum para a en�dade com a organização do evento, ocasião em que, havendo recursos
excedentes, esses serão transpassados aos cofres do Distrito Federal, em sua integralidade.

 

Em atendimento ao Art. 18 do Decreto Nº 37.843, de 13 de Dezembro de 2016, que regulamenta a aplicação da Lei Nacional nº 13.019, de 31 de julho de 2014,
para dispor sobre o regime jurídico das parcerias celebradas entre a administração pública distrital e as organizações da sociedade civil no âmbito do Distrito
Federal, informamos que não apresentamos rubrica de encargos recolhidos, pois os mesmos são de competência das empresas contratadas e detentoras da
execução do projeto.  Na fase de prestação de contas as notas fiscais serão encaminhadas de acordo com o Decreto 37.843 de 13 de dezembro de 2016 e em
hipótese alguma haverá pagamento via RPA, esta sim haveria previsão de recolhimento de encargo.

No que refere-se aos itens V e VI do referido Ar�go, enfa�zamos:

V - 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 exis�r contratação via CLT e RPA não temos
previsão de encargos e tributos sociais e trabalhistas.

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

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
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, 21 de Agosto de 2018.  
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RICARDO ORTEGA DE SOUSA

PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE VÔO LIVRE DO DISTRITO FEDERAL - AVLDF

 

10.APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE

Aprovo o presente Plano de Trabalho

 

 

Brasília, 21 de Agosto de 2018.

 

 

Concedente

 

JULIANA MORENO FAGUNDES

COORDENADORA DE PROMOÇÃO

 

LAIS MARTINS CARNEIRO

DIRETORA DE MARKETING

 

SANDRO BERNARDO DA CUNHA CASTELLO BRANCO

SUBSECRETÁRIO DE PROMOÇÃO E MARKETING
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