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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:

BIOTEC – BIODIVERSIDADE TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE

CGC/MF:

06.317.076/0001-21

Endereço:

Av. Ouro Preto Qd. 53 Lt. 04 Jofre Mozart Parada – Luziânia – GO – CEP 72.800-200

Cidade: LUZIANIA UF: GO CEP: 72.800-200 DDD/Telefone: (61) 3321-7053

Nome do Responsável: JOAO DOS SANTOS HORVATH JUNIOR CPF: 266.586.231-04

CI/Órgão Expedidor: 933 541 SSP DF Cargo/Função: Presidente  

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO PERÍODO DE EXECUÇÃO

"Feira Internacional de Pesca & Náu�ca DF e o Simpósio de
Biodiversidade Brasileira" - 4ª edição/2018

11 de Setembro de 2018 a 11
de Novembro de 2018

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Realização da Feira Internacional de Pesca & Náu�ca DF e o Simpósio de Biodiversidade
Brasileira" - 4ª edição/2018, que acontecerá no Parque da Asa Delta/ Lago Sul, no período de 14
a 16/09/2018.

2.2 APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

A Biotec – Biodiversidade Tecnologia e Sustentabilidade, é um Ins�tuto, cons�tuído em 2004, com
personalidade jurídica de direito privados sem fins lucra�vos. Tem como direito cons�tuído a
atuação em todo território nacional e internacional. Dentre as principais finalidades, podemos
destacar a seguinte: “promover, desenvolver, realizar, divulgar pesquisas, estudos, trabalhos e o
ensino em todos os campos educacionais, tecnológicos e do saber; bem como a preservação,
conservação, conscien�zação e manutenção do meio ambiente e seus recursos hídricos, da fauna
e da flora (...)”. Além disso, tem como um dos principais obje�vos, “promover o desenvolvimento
do turismo, do lazer, da educação, da saúde, do esporte, da cultura, da agricultura e pecuária, da
defesa e conservação do meio ambiente(...)”.

Foi criada com o obje�vo de atuar com projetos e trabalhos nas áreas de antropologia,
arquitetura, turismo, artes, economia, educação ambiental, folclore regional, manifestações
ar�s�cas, sociologia, eventos e demais correlatos. Podendo desenvolver trabalhos relacionados ao
subsídio de planos diretores dos parques, ou similares; caracterização de unidades ambientais
públicas e/ou privadas; serviços de auditoria ambiental; estudos de impactos ambientais e
correlatos, dentre vários outros trabalhos, como podem ser observados no Estatuto Social da
ins�tuição. A Biotec, tem por obje�vo principal, levantar informações sobre áreas de interesse
ambiental, defesa, preservação e conservação do meio ambiente e da promoção do
desenvolvimento sustentável e promoção da comercialização da produção agropecuária familiar.

Como projeto estratégico da ins�tuição foi desenvolvida a Feira Internacional da Pesca & Náu�ca,
criada em 2010 e em 2018 chega em sua 4ª edição. O evento conta com diversas a�vidades, como
torneios de pesca embarcada e amadora, torneio de arremesso de precisão, cursos e provas de
arrais amador, oficinas infan�s, pesca mirim, e muitos outros conteúdos técnicos que compõem a
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programação do Simpósio da Biodiversidade Brasileira, evento realizado paralelamente à Feira
Internacional.

Este projeto foi desenvolvido e executado pela Biotec, por meio da captação de diversos parceiros
públicos e privados, o que o torna sustentável e capaz de abordar temas relevantes para o Meio
Ambiente, o Turismo, o Lazer e a Comunidade em Geral.

2.3 JUSTIFICATIVA

O Brasil vive hoje desafios sociais e econômicos  devido especialmente às grandes oscilações na
economia e às crises polí�cas. Além disso, aliado à falta de consciência ambiental soma-se uma
crise hídrica não só em Brasília, mas em diversos estados brasileiros. Assim, é só necessário
estabelecer polí�cas públicas eficientes e mobilizar e sensibilizar todas as camadas
socioeconômicas da sociedade, promovendo ações que levem informações e envolvimento de
todos. Não somente os menos desprovidos, mas principalmente aqueles que por ter
conhecimento e/ou melhores condições financeiras, têm a responsabilidade direta com o impacto
ambiental causado muitas vezes por um maior consumo de bens e serviços.

Não é uma tarefa fácil, porém como ins�tuição que tem por finalidade promover o
desenvolvimento sustentável com o envolvimento direto de diversas áreas de atuação, temos
como compromisso promover ações que favoreçam o envolvimento de toda a sociedade na
prá�ca de ações que efe�vamente transformem o meio onde vivem. Por isso, acreditamos que o
desenvolvimento de projetos estratégicos, como a Feira Internacional da Pesca & Náu�ca, tem um
papel fundamental nesse processo educa�vo e de sensibilização da sociedade, pois visa cumprir
com o seu principal obje�vo de desenvolvimento turís�co, cultural, espor�vo e tecnológico
ambientalmente correto e economicamente sustentável.

Quando se trata do Distrito Federal, precisamos considerar os fatores demográficos, sendo grande
população com aproximadamente 3 milhões de habitantes[1], em um território rela�vamente
pequeno com 5.779,99km²[2], considerado o menor do Brasil. Possui os mais variados perfis
econômicos, com o maior PIB per capita do país (R$58.489,00) e o melhor IDH do Brasil (1º lugar,
de acordo com ranking do PNUD, 2010). Além disso, alavancada pelos altos salários e combinada
com uma ó�ma infraestrutura, Brasília apresenta possui uma população ainda com grande
“ape�te de consumo”. Esse fator  precisa  ser combinado com campanhas e ações para que seja
sustentável e com respeito, especialmente, ao meio ambiente sensível, onde a Capital Federal está
instalada.

O Distrito Federal está localizado onde se encontram as cabeceiras de afluentes importantes de
três dos maiores rios brasileiros, o Rio Maranhão (afluente do Rio Tocan�ns), Rio Preto (afluente
do Rio São Francisco) e os rios São Bartolomeu e Descoberto (tributários do Rio Paraná), o que
torna a região um berço de águas para os principais rios do País. O consumo exacerbado e sem
consciência ambiental de água potável tem levado à escassez no fornecimento para a população.
Em 2017/2018, o Distrito Federal enfrentou uma de suas maiores crises hídricas[3].

Diante deste cenário, a Biotec iden�ficou a necessidade em retomar o projeto FEIRA
INTERNACIONAL DA PESCA & NAUTICA e intensificar ações de sensibilização social e ambiental.

“O Distrito Federal ocupa, hoje, a terceira posição de maior frota de veículos náu�cos do país, com
aproximadamente cinco mil embarcações, ficando atrás somente de São Paulo e do Rio de Janeiro,
segundo a média de embarcações por habitantes das regiões” (Revista Náu�ca, 2018[4]). E o Lago
Paranoá, construído com o obje�vo de aumentar a quan�dade de água disponível, é uma
excelente área para navegação, com profundidade média elevada. Segundo a Capitania dos Portos
de Brasília, em média, cem embarcações circulam em águas brasilienses nos finais de semana e
feriados. Neste contexto, a realidade atual é propícia para a realização do evento ora proposto,
pois, além de promover o segmento do turismo náu�co, um dos segmentos focais do Plano de
Turismo Cria�vo de Brasília (desenvolvido pela Setul – e lançado em novembro de 2016) e o bem
estar da população de modo geral, é uma oportunidade de sensibilizar um grande público sobre as
questões que nos afligem atualmente, tanto no cenário ambiental, como no social e econômico.
Poderá ser considerado também um espaço para atrair inves�mentos e inves�dores importantes
devido a projeção e visibilidade que eventos deste porte (médio e grande porte) podem
proporcionar.

Brasília é considerada fonte inspiradora de inves�dores, mesmo depois da crise em todo o país,
por possuir o alto poder aquisi�vo e a capacidade de consumo de bens serviços da população em
geral, se comparada a outras capitais do Brasil. Diante disso, pretende-se atrair um público de
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visitantes nacionais e internacionais, relacionados tanto à pesca, como também voltados para o
debate dos aspectos ambientais e sociais do planeta.

O evento terá como tema central a “responsabilidade socioambiental”, pois entende-se que
nesse momento de crise hídrica ímpar imprescindível  debater o assunto. Dessa forma, pretende-
se, em conjunto com a sociedade civil, entes governamentais e empresários do setor, buscar metas
e soluções para esse problema. Com o obje�vo de trazer à tona discussões sobre a questão do
meio ambiente e dos recursos hídricos, a 4ª edição da Feira Internacional Pesca & Náu�ca
contará com a presença de autoridades do setor e vários representantes da pesca espor�va,
ecoturismo e dos esportes náu�cos. Associações, federações e outras organizações estarão
presentes com a finalidade de criar uma discussão sobre o avanço do setor no país.

Durante os 03 dias de evento, serão oferecidas palestras, workshops, torneio de pesca espor�va,
apresentações de esportes náu�cos e uma grande exposição de empresas dos segmentos
relacionados à preservação e à sustentabilidade. Em sua estrutura, haverá espaço cultural,
tecnológico, exposição e vendas de materiais e produtos de pesca, náu�ca e esporte em geral,
salão do turismo, com empresas expositoras ligadas ao setor e comercialização de artesanato,
espaço gourmet com gastronomia, píer para exposição de embarcações, shows e apresentações
ar�s�cas, auditório para realização do Simpósio da Biodiversidade Brasileira, cursos e oficinas em
geral. Serão cerca de 8.000m² para área de exposição e apresentações em geral com a par�cipação
de dezenas de expositores (expecta�va de no mínimo 20 expositores), proporcionando uma
experiência completa aos visitantes.

HISTÓRICO DO EVENTO

Nas úl�mas edições, de acordo com os organizadores, o evento movimentou mais de R$ 8 milhões
em negócios e contou com cerca de 90mil visitantes nas três edições, considerando uma média de
30 mil visitantes por edição.

Com relação aos expositores, a média de par�cipantes variou entre 30 a 40 estandes, com
par�cipantes representa�vos dos setores de pesca, turismo e esportes outdoor, do mercado
regional e nacional e algumas internacionais. Já houve a par�cipação de pousadas da Argen�na,
Mato Grosso e Goiás. A par�r desta próxima edição, pretendemos rea�var o evento e es�mular o
mercado de pesca espor�va no Centro Oeste e até Brasil.

Nas edições anteriores, a Feira de Pesca e Náu�ca do DF, apresentou inúmeras a�vidades, como:
pesca mirim, torneio de arremesso de iscas ar�ficiais; workshop de motores, casco e
equipamentos de pesca; espaço cultural; test drive em embarcações; torneio de pesca embarcada;
apresentações náu�cas; �ro espor�vo com armas de pressão; exposição de embarcações,
equipamentos de pesca, material espor�vo, tecnológicos, ambientais e artesanatos; rodadas de
negócios e sorteios de brindes. Além dessas ações, houve também curso e prova (aplicada pela
Marinha do Brasil) para habilitação de arrais amador.

Também foi realizado nos anos anteriores o Simpósio de biodiversidade Brasileira, que contou com
palestrantes de renome no setor como: Lawrence Wahba e João Paulo Krajewski (apresentadores
e ambientalistas do Domingão Aventura), além de Weimar Petengil (apresentador e comentarista
espor�vo da CBN). O evento teve também a par�cipação do Ministério da Pesca e Agricultura, da
Secretaria de Meio Ambiente do DF, da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-
DF), da Fundação de Amparo à Pesquisa - FAP/DF, da Marinha do Brasil e da Delegacia Fluvial do
Distrito Federal.

A seguir apresentamos algumas fotos das edições anteriores, como forma de demonstrar a
dimensão das edições anteriores e reforçar a importância do evento para o Distrito Federal.

   

2.4 PÚBLICO ALVO

Es�ma-se 10mil visitantes durante os 3 dias de realização do evento, considerando os perfis:

 

PERFIL DO PÚBLICO E PERCENTUAL ESTIMADO

Profissionais e empresários do setor de pesca espor�va e esportes náu�cos 30%

Profissionais e empresários dos setores de turismo, cultura e meio ambiente 30%
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Inves�dores locais, nacionais e internacionais – pesca e náu�ca, turismo e meio ambiente 10%

Gestores públicos e autoridades ligadas à pauta socioambiental e turismo 10%

Estudantes do DF e entorno, ensino fundamental e médio 20%

 

 

3.OBJETIVO

3.1 OBJETIVO GERAL

Realizar a 4ª edição da Feira Internacional de Pesca & Náu�ca DF e o Simpósio de Biodiversidade Brasileira", no
Parque da Asa Delta/ Lago Sul, no período de 14 a 16/09/2018, com o intuito de promover o desenvolvimento do
segmento de turismo náu�co e pesca espor�va, de forma ambientalmente correta e economicamente sustentável,
visando a sensibilização dos par�cipantes sobre a responsabilidade socioambiental com o meio ambiente e
favorecendo o desenvolvimento econômico dos agentes envolvidos.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Promover o segmento de turismo náu�co e da pesca espor�va do DF, com expositores locais e nacionais.

Sensibilizar e es�mular os visitantes sobre o uso consciente dos recursos hídricos e sua importância para a
manutenção e sobrevivência do ser humano, com foco no uso sustentável do Lago Paranoá.

Realizar ações que promovam os serviços, produtos e equipamentos relacionados ao lazer, turismo e esportes
náu�cos, com foco nas a�vidades relacionadas aos recursos hídricos.

Realizar a 4ª edição do Simpósio de Biodiversidade Brasileira, com palestras e oficinas relacionadas ao tema e
obje�vo principal da Feira.

Realizar o torneio de pesca, em duas categorias (pesca motorizada e caiaques), como programação paralela
oficial do evento;

Realiza o torneio de arremesso, como programação paralela oficial do evento.

3.3 METAS E ETAPAS – PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO

Meta 1 – (Pré-produção) Planejamento e execução das a�vidades para pré-produção da Feira Internacional de Pesca &
Náu�ca DF e o Simpósio de Biodiversidade Brasileira.

Etapa 1 – Planejamento e Execução dos Serviços Administra�vos e Plano de comunicação;

Meta 2 – (Produção) Realização do evento e montagem/desmontagem da Feira Internacional de Pesca & Náu�ca DF e
o Simpósio de Biodiversidade Brasileira.

Etapa 1 – Contratação de Serviços Diversos, materiais gráficos, audiovisual e Equipamentos;

Etapa 2 – Contratação dos serviços de montagem/desmontagem das estruturas para o evento;

Etapa 3 – Contratação de serviços de logís�ca;

Meta 3 – (Produção e Pós-produção) Monitoramento, Pesquisa e Relatório Final

Etapa 1 – Realização da pesquisa de sa�sfação (qualita�va) por amostragem

 

3.4 METAS – RESULTADOS MENSURÁVEIS

 

METAS INDICADORES DE MONITORAMENTO MEIOS DE VERIFICAÇÃO

META 01 - (Pré-produção)
Planejamento e execução das
a�vidades para pré-produção
da Feira Internacional de Pesca
& Náu�ca DF e o Simpósio de
Biodiversidade Brasileira.

Geração direta de 200 postos de
trabalho

Relatório gerado pela produção do
evento através do credenciamento
realizado in loco e entrevista aplicada
com fornecedores e expositores.

Quan�dade de negócios realizados e/ou
prospectados, visando incremento na

Relatório gerado pela pesquisa,
considerando as vendas e negócios
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Etapa 1 – Planejamento e
Execução dos Serviços
Administra�vos e Plano de
comunicação

economia da cidade realizados e/ou prospectados durante o
evento.

Perfil do público quan�ta�vo e
qualita�vo – turista e morador da
cidade que par�cipa do evento

Pesquisa de público realizada durante o
evento.

Número de pessoas presentes ao
evento; previsão de 10 mil pessoas no
período.

Es�ma�va apresentada pela produção
do evento, considerando metodologia de
medição do corpo de bombeiro ou
similar e registros fotográficos do evento

Projeção e visibilidade do evento e do
des�no Brasília, a nível local, regional e
nacional

Clipping do evento e valoração de mídia
entregue pela assessoria de imprensa
local e nacional

META 02 - (Produção)
Realização do evento e
montagem/desmontagem da
Feira Internacional de Pesca &
Náu�ca DF e o Simpósio de
Biodiversidade Brasileira

Etapa 1 – Contratação de
Serviços Diversos, materiais
gráficos, audiovisual e
Equipamentos;

Etapa 2 – Contratação dos
serviços de
montagem/desmontagem das
estruturas para o evento;

Etapa 3 – Contratação de
serviços de logís�ca;

Realização do Simpósio de
Biodiversidade Brasileira para um
público es�mado de 150 par�cipantes

Relatório com número de par�cipantes
inscrito e comprovação da programação
técnica de palestras e debates
realizados;

Registros fotográficos do espaço;

Entrevistas com par�cipantes (por
amostragem)

 Meta 3 - (Produção e Pós-
produção) Monitoramento,
Pesquisa e Relatório Final

Etapa 1 – Realização da
pesquisa de sa�sfação
(qualita�va) por amostragem

Pesquisa de sa�sfação dos visitantes
por amostragem (mínimo de 900,
máximo de 1 mil entrevistados)

Relatório da pesquisa contendo dados
abertos coletados (planilha) e análise
completa final dos dados coletados.

 

3.5 PROGRAMAÇÃO – TEMAS QUE SERÃO ABORDADOS E DESENVOLVIDOS

Período: 14 a 16 de setembro de 2018.

Área do evento: cerca de 8 mil m² de área total de circulação.

Horário de funcionamento:

6ª Feira (14/09) – 10h às 22h | Sábado (15/09) – 10h às 22h | Domingo (16/09) – 10h às 20h

Público es�mado: 10 mil pessoas no período

Eventos paralelos a serem realizados:

Workshop -  Biodiversidade Brasileira | Torneio de Pesca | Exposições diversas

O evento compreende vários espaços temá�cos (vide planta base a seguir) e terá programações específicas em cada
área, desta forma, apresenta-ser a programação preliminar prevista para cada dia do evento, bem como os principais
temas a serem abordados em cada área (a confirmar):

Sexta Feira –14 de Setembro
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9:00h – Abertura do Evento

9:30 a 11:30 – Oficinas infan�s

10:00 as 12:00 – Apresentações de Esportes Náu�cos

14:30 as 16:30 – Oficinas Infan�s

15:00h – Apresentações de Esportes Náu�cos

16:00 – Workshop de Arremesso de precisão

17:00 – Distribuição de Brindes e tarde de autógrafos – FishTV

20:00 – Palestras de Boas Vindas – Richard Rasmussen e FishTV

20:30 – Entrega de Kits do Torneio

21:00 – shows regionais

22:00 – Encerramento primeiro dia

Sábado –15 de Setembro

7:00 – Largada do Torneio de Pesca

10:00 – Abertura do Simpósio – Temas diversos

14:00 as 17:30 – Apresentações de esportes náu�cos

14:30 – Con�nuação do Simpósio

15:00 - Workshop de Arremesso de precisão

15:30 - Distribuição de Brindes e tarde de autógrafos – FishTV

17:30 – Encerramento do Torneio de Pesca

19:00 – Entrega da premiação do Torneio

19:30 – shows regionais

22:00 – Encerramento segundo dia

Domingo –16 de Setembro

10:00 – Workshop Fly Fishing –Fish TV

10:00 – Torneio de Arremesso de Precisão

11:30 – Entrega da premiação do Torneio

15:00 – Torneio de Tiro Espor�vo

15:30 - Workshop de Arremesso de precisão

16:00 - Distribuição de Brindes e tarde de autógrafos – FishTV

16:30 – Encerramento do Torneio de Tiro Espor�vo

17:30 – Encerramento das palestras

19:30 – shows regionais

20:00 – Encerramento oficial do Evento

Programação sujeita a alterações.

3.5.1 PRINCIPAIS TEMAS A SEREM ABORDADOS

1. WORKSHOP – BIODIVERSIDADE BRASILEIRA (AUDITÓRIO 150 PARTICIPANTES) – TEMAS A CONFIRMAR

1. Palestra apresentação do 1º PESC-DF, programa para o estudo setorial consolidado e sustentável para
preservação das margens e do uso das águas, resgate e repovoamento das espécies de peixes e o
equilíbrio das Bacias Hidrográficas do DF e do Lago Paranoá;.

2. A Produção e consumo do pescado no DF e no Brasil;

3. O papel do poder público no desenvolvimento sustentável, visando a sustentabilidade, organização e
controles dos principais problemas enfrentados, seja na segurança alimentar, viabilidade econômica da
aquicultura e pesca amadora nas Bacias Hidrográficas do país e do Lago Paranoá do DF;.
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4. Aspectos conjunturais e estruturais nega�vos: logís�ca do pescado, carga tributária, corrupção marcos
legais, licenciamento ambiental entre outros;.

5. Segurança Náu�ca;

6. A pesca e os períodos e tamanhos permi�dos para captura de peixes de água doce por região brasileira;

7. Preservação e Renovação sustentável do Meio Ambiente – a biodiversidade brasileira;

8. Períodos de defeso das águas interiores – Pesca espor�va amadora;

9. Desenvolvimento do Turismo Náu�co e seus impactos no meio ambiente;

10. Potencialidades turís�cas e de lazer do Lago Paranoá: um debate mul�disciplinar sobre o tema – Como
o�mizar o uso sustentável do Lago e sua margem.

 

2. SALÃO DO TURISMO E EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO

1. Área des�nada para a exposição de empresários do setor com ofertas dos mais variados segmentos do
setor, além de materiais espor�vos, roupas e acessórios.

3. EXPOSIÇÃO DE ESPORTES NÁUTICOS

1. Exposição e comercialização de produtos náu�cos, como barcos, lanchas, equipamentos em geral,
materiais de apoio e demais itens afins à pesca espor�va e a�vidades ao ar livre, como camping, materiais
espor�vos em geral e tecnológicos e ambientais.

4. DEMAIS ATRAÇÕES – a confirmar

1. Pesca Mirim e Brinquedoteca;

2. Curso de arremesso de iscas, Torneio de arremesso de precisão e Torneio de pesca embarcada;

3. Workshop de motores, cascos e equipamentos de pesca e alta tecnologia aplicada;

4. Apresentações náu�cas;

5. Espaço Gourmet;

6. Sorteios de brindes e premiações dos torneios; e

7. Encontro de embarcações (a confirmar).

3.6 IMPACTO ECONÔMICO DO EVENTO

Em sua 4ª edição a Feira Internacional Pesca & Náu�ca e o Simpósio Biodiversidade Brasileira, tem como um de seus
obje�vos alcançar os números e o impacto na economia local, ob�dos as úl�mas edições realizadas. Em 2013, foi
es�mado um montante de R$ 8 milhões em negócios gerados durante e após a feira (conforme informações ob�das
com expositores e organização do evento à época).

Nas edições anteriores, o público visitante chegou próximo a 20 mil pessoas, durante o período integral do evento.
Considerando a presença de cerca de 80 expositores, foi possível gerar 400 a 700 empregos diretos e es�ma�va de
1.000 a 2.000 empregos indiretos, considerando o efeito mul�plicador dos eventos.

Considerando que nas úl�mas edições es�veram presentes diversos empresários, profissionais, palestrantes e
expositores de outros Estados Brasileiros e de países da América do Sul, é possível afirmar que o evento gerou
impactos diretos e indiretos na cadeia produ�va do turismo, oportunizando:

Uso da oferta hoteleira da cidade, es�ma-se que foram gerados cerca de 100 pernoites;

Consumo em bares e restaurantes de Brasília, ampliando o consumo e a arrecadação de impostos para o
Governo local;

Aumento do consumo na frota de táxi e transporte público, diariamente cerca de 5 mil pessoas circulavam pela
feira; e

Movimentação do comércio local, shopping centers, e afins.

Considerando os problemas econômicos que o país está enfrentando, especialmente com a redução do consumo em
geral e, portanto, a par�cipação em eventos outdoor, para esta 4ª edição, a período do evento foi reduzido para
apenas 03 dias. Por isso, es�ma-se um público menor, entre 10 a 15 mil pessoas. Outro fator agravante foi a
interrupção no período de realização do evento, que por problemas externos a esta organização, não acontece desde
2013. Após 5 anos, pretendemos retomar o crescimento do evento e os resultados para os setores econômicos
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envolvidos diretamente e indiretamente. Por outro lado, de acordo com a Tabela de Impacto de Eventos na

Economia
[5], é possível considerar que eventos como a FEIRA INTERNACIONAL PESCA & NAUTICA, são capazes de gerar

cerca de R$ 600mil em impostos para a economia local. Também é possível afirmar que visitantes (público geral e
expositores) podem movimentar gastos na cidade acima de R$ 8.200.000,00 conforme planilha es�ma�va anexa.

3.7 RESPONSABILIDADES DA ENTIDADE

1. Inserção das logomarcas indicadas (conforme legislação vigente) em todo e qualquer material de divulgação do
evento, seja impresso ou online, a par�r da assinatura do Termo de Fomento;

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 – nos intervalos, início
ou final das a�vidades – dos vídeos que promovam o Des�no Brasília, a serem fornecidos 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. Cessão de espaço para a promoção do des�no Brasília;

6. Realização de pesquisa com o público do evento com uma amostragem condizente com o público previsto.; e

7. 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

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

 

3.8 ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO SOCIAL

Em atendimento às normas de acessibilidade previstas na legislação vigente, prevemos a inclusão e estrutura de apoio
e acesso a pessoas com mobilidade reduzida e/ou portadores de necessidades especiais (PNEs). No espaço do
Auditório, será reservado espaço para cadeirantes e demais �pos de PNEs, com sinalização específica. Será
disponibilizado um veículo para apoio aos visitantes PNEs a fim de terem acesso, a par�r da entrada oficial até o local
de realização das ações da programação oficial.

 

3.9 PARCERIA SOCIAL

Como ação social, foi previsto na programação oficial do evento a realização de oficinas para crianças convidadas,
provenientes de en�dades sociais parceiras.

Serão montadas turmas específicas para que as crianças convidadas par�cipem das a�vidades, seja como alterna�va
de lazer, como também aprendizado para futura profissão ou até mesmo aprendizado sobre meio ambiente e
sustentabilidade.

3.10 PREVISÃO DA ESTRUTURA BASE PARA OS ESTANDES - EXPOSITORES

Anexo

 

[1] Fonte: IBGE, 2018 - h�ps://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/

[2] Fonte: h�ps://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal_(Brasil)

[3] Fontes diversas. h�ps://congressoemfoco.uol.com.br/opiniao/colunas/licoes-da-crise-hidrica-em-brasilia/ (Em 20
mar, 2018)

[4] Fonte: h�ps://www.nau�ca.com.br/agito-em-brasilia/?doing_wp_cron=1535307016.3456749916076660156250
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[5] Fonte:  Pesquisa do impacto econômico dos eventos nacionais e internacionais 2007/2008 FGV/EMBRATUR/MTUR

 

4.CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

 

META ETAPA/
FASE ESPECIFICAÇÃO

Duração

MÊS

Início Término

1 META 1 - (Pré-produção) Planejamento e execução das a�vidades para
pré-produção 11/09/18 30/09/18

Etapa
1.1

Planejamento e Execução dos Serviços Administra�vos e Plano
de comunicação 11/09/18 30/09/18

1.1.1

Contratação de 02 assessores/assistentes para suporte e apoio
ao evento:  responsável pelo relacionamento com expositores e
parceiros, definição de estruturas e layout dos espaços, apoio
na definição da planta do evento, distribuição e organização dos
par�cipantes. Referência código FGV 22 (ajuste IPC-FGV,
calculadora do cidadão) (O período de 4 semanas é referente a
setembro, considerando 2 profissionais 2 semanas/cada)

11/09/18 30/09/18

1.1.2

Contratação de assessoria de imprensa, incluindo equipe para
elaboração de conteúdo/releases, recepção e
acompanhamento de jornalistas durante o evento, cobertura do
evento, acompanhamento e montagem do clipping impresso e
digital do evento, valoração de mídia em âmbito local e nacional
e relatório final de mídia espontânea

11/09/18 30/09/18

1.1.3

Contratação de serviços de criação e produção de arte,
responsável por toda a iden�dade visual do evento, incluindo
01 assistente de produção para apoio e revisão - toda mídia
imprensa e digital (folders, banners, painéis/backdrop, testeiras,
kit par�cipante, adesivos/iden�ficação, peças para mídias
sociais, cer�ficados, crachás e outros similares).  Referência
código FGV 53 (diretor de arte) e 17 (assistente) (ajuste IPC-FGV,
calculadora do cidadão) (O período de 4 semanas é referente a
setembro, considerando 2 profissionais 2 semanas/cada)

11/09/18 17/09/18

1.1.4

Contratação dos serviços de gerenciamento de redes sociais e
manutenção do web site do evento, considerando atualização
de informações e revisão. Referência código FGV 177 (ajuste
IPC-FGV, calculadora do cidadão) (O período de 2 semanas é
referente a setembro)

11/09/18 17/09/18

1.1.5

Contratação de serviços de assessoria técnica especializada em
eventos de pesca, organização dos torneios de pesca
embarcada e arremesso, gestão de equipe de campo para
suporte às ações, regulamentos e coordenação das a�vidades
pré e durante o evento

11/09/18 24/09/18

1.1.6 Contratação de canal de TV para cobertura exclusiva de pesca
em âmbito nacional (Fish TV), único no Brasil, incluindo:
presença vip com palestras, apresentações e par�cipação de 3
apresentadores (Be�nho, Denis e Lais) durante os 3 dias do
evento; veiculação comercial de 93 VTs de 30 segundos/cada;

12/09/18 30/09/18



10/09/2018 SEI/GDF - 12124157 - Plano de trabalho

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=15061243&infra_sist… 10/40

veiculação no canal FISH TV das gravações captadas durante o
evento do Programa Provas e Torneio e FISH TV NEWS.

2 META 2 - (Produção) Realização do evento e montagem/desmontagem
da Feira 11/09/18 30/09/18

Etapa
2.1

Contratação de Serviços Diversos, materiais gráficos,
audiovisual e Equipamentos 12/09/18 17/09/18

2.1.1
Contratação de Apresentação Ar�s�ca: show musical da dupla
FAUSTO & MARTIM e banda, com duração mínima de 01h40min
- no dia 14/09/2018

14/09/18 15/09/18

2.1.2

Contratação de seguranças uniformizados (80), diurnos e
noturnos para o período do evento, considerando 03 dias antes
para montagem e instalação; durante o evento; e 01 dia após
para desmontagem.

14/09/18 16/09/18

2.1.3
Contratação de serviços de limpeza (18) para o período do
evento (dias 13 a 16/09), incluindo material de limpeza (lixeiras
de apoio, sacos de lixo, materiais e equipamentos afins)

14/09/18 16/09/18

2.1.4 Contratação de recepcionistas (06) para apoio e recepção dos
par�cipantes nos workshops, oficinas e palestras 14/09/18 16/09/18

2.1.5 Contratação de 02 brigadistas para o período do evento (14 a
16/09) - primeiros socorros (diária de 10h) 14/09/18 16/09/18

2.1.6
Locação de UTE Móvel �po a/b, com equipamentos e estrutura
para pronto atendimento e socorros no local Referência código
FGV 159,2 (ajuste IPC-FGV, calculadora do cidadão)

14/09/18 16/09/18

2.1.7
FOTOGRAFO - contratação de profissional para registro
fotográfico durante os 03 dias do evento, cobertura completa.-
diária de 12h

14/09/18 16/09/18

2.1.8

ELETRICISTA - profissional responsável por executar os serviços
de instalação elétrica e sua manutenção preven�va e corre�va,
reparando e checando toda rede, instalações em 30 tendas/
estandes. Instalação de kit de tomadas, pontos de luz em todos
os espaços do evento e pontos de iluminação de segurança
(refletores parled). Valor incluindo materiais de instalação,
cabeamento e reparos em geral durante todo o evento.

11/09/18 16/09/18

2.1.9

Confecção de CRACHÁS para expositores e staff do evento em
geral - medindo 10,5x15cm, papel couchê ou reciclado 30gr.
Impressão 4x0, com furos e cordão cru ou de silicone sem
impressão, com plás�co para proteção.

11/09/18 14/09/18

2.1.10 SACOLA ECOLÓGICA (ecobag), em lona crua, sem fechamento,
impressão em 1 lado colorido com marca do evento 11/09/18 14/09/18

2.1.11 Contratação de 4 salva-vidas para apoio aos torneios no lago e
segurança do público no local do evento durante os 03 dias. 14/09/18 16/09/18

2.1.12

Contratação de serviços de coordenador de transporte fluvial
(para controle de entrada no Lago) - 2 MARINHEIROS
especializados para coordenar embarcações e par�cipantes nas
apresentações no Lago Paranoá durante a realização do evento.

14/09/18 16/09/18

2.1.13 Locação de 02 embarcações náu�cas �po lancha para serviço
de salvaguardagem no Lago, durante os torneios e

14/09/18 16/09/18
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apresentações no Lago, com combus�vel e 2 pilotos - durante
os 3 dias

2.1.14
Confecção de BANNER- tam.  0,60 x 1,20mt em lona, com
acabamento para instalação em estrutura metalon - inclui
instalação

11/09/18 14/09/18

2.1.15 Locação de estrutura em METALON para instalação dos banners 14/09/18 16/09/18

2.1.16 Confecção de FOLDERS em couchê até 150g, impressão em
policromia, tamanho A4, até 2 dobras. Prova inclusa 11/09/18 14/09/18

2.1.17
BACKDROP - confecção de backdrop/mapa feira, acabamento
em ilhós, com estrutura p/ instalação em boxtruss - tamanho
3x2mt.

11/09/18 13/09/18

2.1.18 Confecção de CERTIFICADOS - impressão em papel couchê, 150
gr. 4/4 cores, tamanho A4 11/09/18 13/09/18

2.1.19
TESTEIRAS - confecção de testeiras em pvc, espessura máxima
de 1cm, tamanho médio de 1,20 x 0,80, conforme proporção do
estande

11/09/18 13/09/18

2.1.20 Locação de 10 EXTINTORES de incêndio (�po a/b/c) 8kg 14/09/18 16/09/18

2.1.21 Locação de 02 PROJETORES mul�mídia 5000 lumens com 02
TELAS de projeção, tamanho da tela de projeção (3x2mts) 14/09/18 16/09/18

2.1.22  Locação de 02 estruturas alumínio boxtruss 3 x 2mt. para
instalação dos 02 telões para projeção 14/09/18 16/09/18

2.1.23

SONORIZAÇÃO com caixas e 02 microfones sem fio, incluindo
montagem/ desmontagem para apresentação das palestras,
com técnico operacional e todos equipamentos e cabos para o
funcionamento e projeção e sonorização para ambiente até 150
pessoas.

13/09/18 16/09/18

Etapa
2.2

Contratação dos serviços de apoio, montagem/desmontagem
e estruturas para o evento 14/09/18 16/09/18

2.2.1

DIRETOR ASSISTENTE DE PALCO - serviço de profissional para
execução das a�vidades sobre o palco, gerenciamento das
atrações e seus respec�vos horários, envolvendo verificação de
instalações elétricas, cabeamentos de sonorização, iluminação,
quan�dade de pessoas no palco – atua na pré-produção,
produção e execução das a�vidades.

13/09/18 16/09/18

2.2.2

01 PALCO - medindo 8x7mt com cobertura -  altura do piso
regulável de até 1,20 mts, com gride para suportar iluminação/
som. Acabamento em TNT preto, piso e carpete. Conforme
exigências do CBM-DF e Defesa Civil. Escada de acesso. Torres
laterais. Aterramento do palco p/ proteção contra falha elétrica
e descargas atmosféricas. Estrutura com ART (CREA-DF) e
memorial descri�vo.

14/09/18 16/09/18

2.2.3

SONORIZAÇÃO PALCO -Serviço de sonorização completo para
atender acima 1000 pessoas, com potência/volume adequados
ao espaço (área aberta), com mesa de som de 24 canais, caixas
acús�cas �po line array, notebook com drive de DVD,
cabeamento e acessórios necessários ao pleno funcionamento,
com 6 microfones (com e sem fio).

14/09/18 16/09/18
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2.2.4 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PALCO:  01 Consoles de iluminação
sendo 1 de standby; Rack de dimmer com 16 canais de 4000
wa�s; 16 refletores de led de 12 wa�s; 4 elipsoidais de 36
graus; 8 lâmpadas par 64 foco; 2 ven�ladores; 12 Movings
beams; 2 refletores minibru� de 6 lâmpadas; 1 técnico e 2
auxiliares. Demais itens afins para atender palco principal para
1000 pessoas.

14/09/18 16/09/18

2.2.5 AUDITÓRIO - montagem de 01 tenda 10x10mt - capacidade
para 100 pessoas, com fechamento em U, lona �po blackout. 14/09/18 16/09/18

2.2.6 AUDITÓRIO - Mobiliário formato auditório: 120 cadeiras
plás�co sem braço (ou similar) 14/09/18 16/09/18

2.2.7 AUDITÓRIO - Mobiliário: púlpito em acrílico 14/09/18 16/09/18

2.2.8

AUDITÓRIO - Mobiliário: mesa dire�va com 02 metros de
comprimento, com 01 toalha branca (para cobertura até o piso,
es�ma�va de 80cm de altura x 2,00 de largura), com 01 arranjo
floral pequeno na base central da mesa.

14/09/18 16/09/18

2.2.9
AUDITÓRIO - Mobiliário: 02 balcões cegos para recepção, com
tamanho de 1,2 de altura x 0,4 de largura, para
atendimento/recepção de madeira ou similar.

14/09/18 16/09/18

2.2.10 AUDITÓRIO - 04 Clima�zadores de ambiente - movimento de
oscilação, ajuste de altura, bivolt, com instalação e manutenção. 14/09/18 16/09/18

2.2.11
PISO CARPETADO para auditório, estandes e áreas de exposição
e afins - mínimo de 370 mts² - para atender o período do evento
(3 dias x 30,00 por dia)

14/09/18 16/09/18

2.2.12

TENDAS MED 10X10 - 08 unidades- Tendas com armação em
ferro tubular galvanizado e reves�da em lona de PVC Branca
an�chama, altura mínima de 2 metros e máxima de 6 metros de
seus pés de sustentação, estaqueadas com cabos de aço e
estacas arredondadas.

14/09/18 16/09/18

2.2.13 FECHAMENTO: Lona em PVC, para fechamento nas laterais das
tendas 10x10mts 14/09/18 16/09/18

2.2.14
Locação de grua/GUINDASTE para uso com lanchas e
equipamentos a serem expostos no local do evento, peso
mínimo de 60toneladas a 75 toneladas

14/09/18 16/09/18

2.2.15 ESTANDE FISH TV (tenda 10x10mt) lona an�chama, estrutura
metálica e ART 14/09/18 16/09/18

2.2.16 ESTANDE FISH TV:  Instalação elétrica (08 pontos de energia e
iluminação) 14/09/18 16/09/18

2.2.17 ESTANDE FISH TV: Piso carpetado 100m², com serviço de
instalação e manutenção 14/09/18 16/09/18

2.2.18 ESTANDE FISH TV: televisão de LED 60’, com suporte 14/09/18 16/09/18

2.2.19 ESTANDE FISH TV: 02 jogos de mesas tubulares com 08 cadeiras 14/09/18 16/09/18

2.2.20 BALCÕES COM TESTEIRAS PARA OS BOXES – aluguel de balcão
em octanorme, medindo 1,20 x 1,00 para os boxes 14/09/18 16/09/18

2.2.21 Montagem de uma PISCINA medindo 12 comprimento x 3mts 14/09/18 16/09/18
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largura, com profundidade média de 0,50. Incluindo a água e
manutenção.

2.2.22
Locação, transporte e montagem de 01 PIER (similar DECK
FLUTUANTE), piso an�derrapante, suporta até 1 tonelada de
peso (mínimo de 30 metros) - período de 04 dias

14/09/18 16/09/18

2.2.23 Locação de 12 BANHEIROS QUIMICOS portáteis (05 masculinos
e 05 femininos) - modelo standard - com limpeza e higienização 14/09/18 16/09/18

2.2.24
Locação de 02 BANHEIROS QUIMICOS portáteis (masculino e 
feminino) - modelo para portadores de necessidades especiais -
com limpeza e higienização

14/09/18 16/09/18

2.2.25 Locação de estruturas de ALAMBRADOS (gradil) para contorno
de parte da área do evento 14/09/18 16/09/18

2.2.26

Locação de 04 conjuntos de LIXEIRAS para coleta sele�va
durante 03 dias - tam.120 litros, com as devidas iden�ficações
de cores e símbolos – Amarela (Metal); Azul (Papel); Cinza
(Material Não Reciclável); Verde (Vidro); Vermelha (Plás�co)

14/09/18 16/09/18

2.2.27

Locação de 03 ONIBUS para transporte escolar de crianças da
rede pública (urbano e rural) - visita educa�va na feira no dia
14/09 (sexta feira) - oficina para conscien�zação ambiental para
prá�ca de pesque e solte

14/09/18 16/09/18

2.2.28
KIT LANCHE para visita das crianças, incluindo serviço de
montagem, distribuição de sacola, suco 200ml, 01 fruta, 01 mini
bolo, barra de cereal e 01 chocolate.

14/09/18 16/09/18

2.2.29

KIT PESCA para crianças das escolas públicas - Mini oficina para
conscien�zação ambiental para prá�ca de pesque e solte,
incluindo:  vara de bambu, linha de nylon (4mts), anzol e
chumbada.

14/09/18 16/09/18

2.2.30

Contratação de 04 MONITORES (técnicos especializados) para
acompanhamento, manejo e realização das oficinas com as
crianças da rede pública (oficina para conscien�zação ambiental
para prá�ca de pesque e solte) e demais crianças nos outros 02
dias do evento (sábado e domingo)

14/09/18 16/09/18

2.2.31

Locação de estrutura de TANQUE de piscicultura, para
realização da oficina para conscien�zação ambiental para
prá�ca de pesque e solte, com tamanho de 05x04mts e
profundidade de 1,0mt, incluindo água e manutenção.

14/09/18 16/09/18

2.2.32

Contratação de serviço de montagem/desmontagem de DECK
para apoio à piscina (cursos e apresentações de arremesso de
iscas ar�ficiais) e ao tanque (para ação com as crianças) -
somando total mínimo de 56mts lineares de área, com grade
guarda corpo e piso an�derrapante

14/09/18 16/09/18

2.2.33
Locação de 01 GERADOR de 350kva, 4 diárias de 12h, com
serviços de instalação elétrica para atender espaço de
gastronomia e tendas diversas

13/09/18 16/09/18

2.2.34 Locação de 80 jogos de mesas/4 cadeiras de plás�co para o
evento em geral, considerando os 3 dias do evento 14/09/18 16/09/18

Etapa
2.3

Contratação de serviços de logís�ca
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2.3.1

HOSPEDAGEM SINGLE - hotel categoria mínima de 3 a 4
estrelas, localizado na região central e com maior proximidade
com o evento, para palestrantes e convidados. Incluso Café da
manhã e taxas. Palestrantes e Apresentadores da equipe Fish
TV: Priscila (11 a 16/09); Luis Mo�a (13 a 16/09); Adalberto (13
a 16/09); Lais (13 a 16/09); Denis (13 a 16/09) // Palestrantes:
Richard Rasmusen (14 a 16/09) // Rodrigo Fly (13 a 16/09) e
Sara Ba�sta (13 a 16/09)

13/09/18 17/09/18

2.3.2

Locação de VAN EXECUTIVA, 15 lugares, com ar condicionado,
motorista e combus�vel para transporte de palestrantes e
convidados, incluindo: transfer IN/OUT do aeroporto (dia 11/09
IN aero-hotel; período de 13 a 17/09 diárias inteiras); traslados
hotel-evento-hotel dos palestrantes e convidados (período de
14 a 16/09) e apoio durante o evento no acesso interno (portão
de entrada até área de exposições) - diárias inteiras de 12h.

11/09/18 17/09/18

3

META 3 - (Pós-produção) Monitoramento, Pesquisa e Relatório Final

Etapa
3.1 Realização da pesquisa de sa�sfação (qualita�va) por amostragem

3.1.1

Pesquisa de público quan�ta�va por amostragem, elaboração
de ques�onário, treinamento de equipe para abordagem,
aplicação do ques�onário nos 3 dias de evento, coordenação de
campo, tabulação dos dados, geração de tabelas e gráficos,
análise de dados e elaboração de relatório final. (03
pesquisadores uniformizados e iden�ficados, mínimo de 900
ques�onários aplicados, impressões, coordenação de campo e
materiais de pesquisas)

14/09/18 27/09/18

 

5. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (R$1,00)

 

META ETAPA/
FASE ESPECIFICAÇÃO VALOR

1

META 1 - (Pré-produção) Planejamento e execução das a�vidades para
pré-produção da Feira Internacional de Pesca & Náu�ca DF  R$ 88.334,00

Etapa 1.1 Planejamento e Execução dos Serviços Administra�vos e
Plano de comunicação  R$ 88.334,00

2

META 2 - (Produção) Realização do evento e montagem/desmontagem da
Feira  R$ 304.630,00

Etapa 2.1 Contratação de Serviços Diversos, materiais gráficos,
audiovisual e Equipamentos  R$ 93.120,00

Etapa 2.2 Contratação dos serviços de apoio, montagem/desmontagem
e estruturas para o evento  R$ 202.760,00

Etapa 2.3 Contratação de serviços de logís�ca  R$ 8.750,00

3

META 3 - (Pós-produção) Monitoramento, Pesquisa e Relatório Final  R$ 6.526,00

Etapa 3.1 Realização da pesquisa de sa�sfação (qualita�va) por
amostragem  R$ 6.526,00
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TOTAL GERAL  R$ 399.490,00

 

6. PLANO DE APLICAÇÃO (R$1,00)

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR

335041 META 1 - (Pré-produção) Planejamento e execução das a�vidades para
pré-produção da Feira Internacional de Pesca & Náu�ca DF  R$ 88.334,00

335041 META 2 - (Produção) Realização do evento e montagem/desmontagem
da Feira  R$ 304.630,00

335041 META 3 - (Pós-produção) Monitoramento, Pesquisa e Relatório Final  R$ 6.526,00

TOTAL GERAL R$  399.490,00

 

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

 

META ETAPA/
FASE ESPECIFICAÇÃO Setembro/2018

1

META 1 - (Pré-produção) Planejamento e execução das a�vidades para
pré-produção da Feira Internacional de Pesca & Náu�ca DF  R$ 88.334,00

Etapa 1.1 Planejamento e Execução dos Serviços Administra�vos e
Plano de comunicação  R$ 88.334,00

2

META 2 - (Produção) Realização do evento e montagem/desmontagem
da Feira  R$ 304.630,00

Etapa 2.1 Contratação de Serviços Diversos, materiais gráficos,
audiovisual e Equipamentos  R$ 93.120,00

Etapa 2.2 Contratação dos serviços de apoio,
montagem/desmontagem e estruturas para o evento  R$ 202.760,00

Etapa 2.3 Contratação de serviços de logís�ca  R$ 8.750,00

3

META 3 - (Pós-produção) Monitoramento, Pesquisa e Relatório Final  R$ 6.526,00

Etapa 3.1 Realização da pesquisa de sa�sfação (qualita�va) por
amostragem  R$ 6.526,00

                                                                                                                            TOTAL GERAL  R$ 399.490,00

 

8. PLANILHA Termo de Fomento

Item Descrição Unidade
Medida Quant. Valor

Unitário Valor Total

META 1 - (Pré-produção) Planejamento e execução das a�vidades para pré-produção da Feira
Internacional de Pesca & Náu�ca DF

Etapa
1.1

Planejamento e Execução dos Serviços
Administra�vos e Plano de
comunicação
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1.1.1 Contratação de 02
assessores/assistentes para suporte e
apoio ao evento:  responsável pelo
relacionamento com expositores e
parceiros, definição de estruturas e
layout dos espaços, apoio na definição
da planta do evento, distribuição e
organização dos par�cipantes.
Referência código FGV 22 (ajuste IPC-
FGV, calculadora do cidadão) (O período
de 4 semanas é referente a setembro,
considerando 2 profissionais 2
semanas/cada)

semana 4 R$ 1.491,00  R$ 5.964,00

1.1.2

Contratação de assessoria de imprensa,
incluindo equipe para elaboração de
conteúdo/releases, recepção e
acompanhamento de jornalistas
durante o evento, cobertura do evento,
acompanhamento e montagem do
clipping impresso e digital do evento,
valoração de mídia em âmbito local e
nacional e relatório final de mídia
espontânea

serviço 1 R$ 7.000,00  R$ 7.000,00

1.1.3

Contratação de serviços de criação e
produção de arte, responsável por toda
a iden�dade visual do evento, incluindo
01 assistente de produção para apoio e
revisão - toda mídia imprensa e digital
(folders, banners, painéis/backdrop,
testeiras, kit par�cipante,
adesivos/iden�ficação, peças para
mídias sociais, cer�ficados, crachás e
outros similares).  Referência código
FGV 53 (diretor de arte) e 17
(assistente) (ajuste IPC-FGV, calculadora
do cidadão) (O período de 4 semanas é
referente a setembro, considerando 2
profissionais 2 semanas/cada)

semana 4 R$ 3.815,00  R$ 15.260,00

1.1.4

Contratação dos serviços de
gerenciamento de redes sociais e
manutenção da web site do evento,
considerando atualização de
informações e revisão. Referência
código FGV 177 (ajuste IPC-FGV,
calculadora do cidadão) (O período de 2
semanas é referente a setembro) a

semana 2 R$ 3.600,00  R$ 7.200,00

1.1.5

Contratação de serviços de assessoria
técnica especializada em eventos de
pesca, organização dos torneios de
pesca embarcada e arremesso, gestão
de equipe de campo para suporte às
ações, regulamentos e coordenação das
a�vidades pré e durante o evento

serviço 1 R$
13.000,00  R$ 13.000,00

1.1.6 Contratação de canal de TV para
cobertura exclusiva de pesca em
âmbito nacional (Fish TV), único no

serviço 1 R$
39.910,00

 R$ 39.910,00
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Brasil, incluindo: presença vip com
palestras, apresentações e par�cipação
de 3 apresentadores (Be�nho, Denis e
Lais) durante os 3 dias do evento;
veiculação comercial de 93 VTs de 30
segundos/cada; veiculação no canal
FISH TV das gravações captadas durante
o evento do Programa Provas e Torneio
e FISH TV NEWS.

                                                                                                                          SUB-TOTAL  R$  88.334,00

                                                                                                                    TOTAL META 1  R$  88.334,00

META 2 - (Produção) Realização do evento e montagem/desmontagem da Feira

Etapa
2.1 Contratação de Serviços Diversos, materiais gráficos, audiovisual e Equipamentos

2.1.1

Contratação de Apresentação Ar�s�ca:
show musical da dupla FAUSTO &
MARTIM e banda, com duração mínima
de 01h40min - no dia 14/09/2018

serviço 1 R$
11.780,00  R$ 11.780,00

2.1.2

Contratação de seguranças
uniformizados (80), diurnos e noturnos
para o período do evento, considerando
03 dias antes para montagem e
instalação; durante o evento; e 01 dia
após para desmontagem.

diárias 80 R$ 180,00  R$ 14.400,00

2.1.3

Contratação de serviços de limpeza (18)
para o período do evento (dias 13 a
16/09), incluindo material de limpeza
(lixeiras de apoio, sacos de lixo,
materiais e equipamentos afins)

diárias 18 R$ 180,00  R$ 3.240,00

2.1.4
Contratação de recepcionistas (06) para
apoio e recepção dos par�cipantes nos
workshops, oficinas e palestras

diárias 18 R$ 160,00  R$ 2.880,00

2.1.5
Contratação de 02 brigadistas para o
período do evento (14 a 16/09) -
primeiros socorros (diária de 10h)

diárias 6 R$ 330,00  R$ 1.980,00

2.1.6

Locação de UTE Móvel �po a/b, com
equipamentos e estrutura para pronto
atendimento e socorros no local
Referência código FGV 159,2 (ajuste IPC-
FGV, calculadora do cidadão)

diárias 3 R$ 1.600,00  R$ 4.800,00

2.1.7

FOTOGRAFO - contratação de
profissional para registro fotográfico
durante os 03 dias do evento, cobertura
completa.- diária de 12h

diárias 3 R$ 600,00  R$ 1.800,00

2.1.8 ELETRICISTA - profissional responsável
por executar os serviços de instalação
elétrica e sua manutenção preven�va e
corre�va, reparando e checando toda
rede, instalações em 30 tendas/
estandes. Instalação de kit de tomadas,

serviço 1 R$
10.000,00

 R$ 10.000,00
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pontos de luz em todos os espaços do
evento e pontos de iluminação de
segurança (refletores parled). Valor
incluindo materiais de instalação,
cabeamento e reparos em geral durante
todo o evento.

2.1.9

Confecção de CRACHÁS para
expositores e staff do evento em geral -
medindo 10,5x15cm, papel couchê ou
reciclado 30gr. Impressão 4x0, com
furos e cordão cru ou de silicone sem
impressão, com plás�co para proteção.

unidade 250 R$ 4,00  R$ 1.000,00

2.1.10
SACOLA ECOLÓGICA (ecobag), em lona
crua, sem fechamento, impressão em 1
lado colorido com marca do evento

unidade 120 R$ 12,00  R$ 1.440,00

2.1.11

Contratação de 4 salva-vidas para apoio
aos torneios no lago e segurança do
público no local do evento durante os
03 dias.

diárias 12 R$ 350,00  R$ 4.200,00

2.1.12

Contratação de serviços de
coordenador de transporte fluvial (para
controle de entrada no Lago) - 2
MARINHEIROS especializados para
coordenar embarcações e par�cipantes
nas apresentações no Lago Paranoá
durante a realização do evento.

diárias 6 R$ 750,00  R$ 4.500,00

2.1.13

Locação de 02 embarcações náu�cas
�po lancha para serviço de
salvaguardagem no Lago, durante os
torneios e apresentações no Lago, com
combus�vel e 2 pilotos - durante os 3
dias

diárias 6 R$ 1.500,00  R$ 9.000,00

2.1.14

Confecção de BANNER- tam.  0,60 x
1,20mt em lona, com acabamento para
instalação em estrutura  metalon - inclui
instalação

unidade 10 R$ 60,00  R$ 600,00

2.1.15 Locação de estrutura em METALON para
instalação dos banners unidade 10 R$ 60,00  R$ 600,00

2.1.16
Confecção de FOLDERS em couchê até
150g, impressão em policromia,
tamanho A4, até 2 dobras. Prova inclusa

unidade 8000 R$ 0,96  R$ 7.680,00

2.1.17

BACKDROP - confecção de
backdrop/mapa feira, acabamento em
ilhós, com estrutura p/ instalação em
boxtruss - tamanho 3x2mt.

unidade 2 R$ 900,00  R$ 1.800,00

2.1.18
Confecção de CERTIFICADOS -
impressão em papel couchê, 150 gr. 4/4
cores, tamanho A4

unidade 250 R$ 0,80  R$  200,00

2.1.19 TESTEIRAS - confecção de testeiras em
pvc, espessura máxima de 1cm,

unidade 30 R$ 130,00  R$ 3.900,00
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tamanho médio de 1,20 x 0,80,
conforme proporção do estande

2.1.20 Locação de 10 EXTINTORES de incêndio
(�po a/b/c) 8kg diárias 30 R$ 40,00  R$ 1.200,00

2.1.21
Locação de 02 PROJETORES mul�mídia
5000 lumens com 02 TELAS de projeção,
tamanho da tela de projeção (3x2mts)

diárias 3 R$ 540,00  R$ 1.620,00

2.1.22
 Locação de 02 estruturas alumínio
boxtruss 3 x 2mt. para instalação dos 02
telões para projeção

diárias 3 R$ 950,00  R$ 2.850,00

2.1.23

SONORIZAÇÃO com caixas e 02
microfones sem fio, incluindo
montagem/ desmontagem para
apresentação das palestras, com técnico
operacional e todos equipamentos e
cabos para o funcionamento e projeção
e sonorização para ambiente até 150
pessoas.

Diárias 3 R$ 550,00  R$ 1.650,00

                                                                                                                     SUB-TOTAL  R$   93.120,00

Etapa
2.2

Contratação dos serviços de apoio,
montagem/desmontagem e estruturas
para o evento

    

2.2.1

DIRETOR ASSISTENTE DE PALCO -
serviço de profissional para execução
das a�vidades sobre o palco,
gerenciamento das atrações e seus
respec�vos horários, envolvendo
verificação de instalações elétricas,
cabeamentos de sonorização,
iluminação, quan�dade de pessoas no
palco – atua na pré-produção, produção
e execução das a�vidades.

diária 4  R$ 650,00  R$ 2.600,00

2.2.2

01 PALCO - medindo 8x7mt com
cobertura -  altura do piso regulável de
até 1,20 mts, com gride para suportar
iluminação/ som. Acabamento em TNT
preto, piso e carpete. Conforme
exigências do CBM-DF e Defesa Civil.
Escada de acesso. Torres laterais.
Aterramento do palco p/ proteção
contra falha elétrica e descargas
atmosféricas. Estrutura com ART (CREA-
DF) e memorial descri�vo.

unidade/
diária 3  R$ 

5.000,00  R$ 15.000,00

2.2.3 SONORIZAÇÃO PALCO -Serviço de
sonorização completo para atender
acima 1000 pessoas, com
potência/volume adequados ao espaço
(área aberta), com mesa de som de 24
canais, caixas acús�cas �po line array,
notebook com drive de DVD,
cabeamento e acessórios necessários ao
pleno funcionamento, com 6 microfones
(com e sem fio).

diárias 3  R$ 
2.500,00

 R$ 7.500,00
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2.2.4

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PALCO:  01
Consoles de iluminação sendo 1 de
standby; Rack de dimmer com 16 canais
de 4000 wa�s; 16 refletores de led de
12 wa�s; 4 elipsoidais de 36 graus; 8
lâmpadas par 64 focos; 2 ven�ladores;
12 Movings beams; 2 refletores
minibru� de 6 lâmpadas; 1 técnico e 2
auxiliares. Demais itens afins para
atender palco principal para 1000
pessoas.

diárias 3  R$ 2.700,00  R$  8.100,00

2.2.5

TENDAS MED 10X10 - 10 unidades (08
expositores + 01 auditório + FISH TV) -
Tendas com armação em ferro tubular
galvanizado e reves�da em lona de PVC
Branca an�chama, altura mínima de 2
metros e máxima de 6 metros de seus
pés de sustentação, estaqueadas com
cabos de aço e estacas arredondadas.

diárias 30  R$ 600,00  R$ 18.000,00

2.2.6
AUDITÓRIO - Mobiliário formato
auditório: 120 cadeiras plás�co sem
braço (ou similar)

diárias 360  R$ 6,00  R$ 2.160,00

2.2.7 AUDITÓRIO - Mobiliário: púlpito em
acrílico diárias 3  R$ 80,00  R$ 240,00

2.2.8

AUDITÓRIO - Mobiliário: mesa dire�va
com 02 metros de comprimento, com
01 toalha branca (para cobertura até o
piso, es�ma�va de 80cm de altura x
2,00 de largura), com 01 arranjo floral
pequeno na base central da mesa.

diárias 3  R$  450,00  R$ 1.350,00

2.2.9

AUDITÓRIO - Mobiliário: 02 balcões
cegos para recepção, com tamanho de
1,2 de altura x 0,4 de largura, para
atendimento/recepção de madeira ou
similar.

diárias 6  R$ 110,00  R$ 660,00

2.2.10

AUDITÓRIO - 04 Clima�zadores de
ambiente - movimento de oscilação,
ajuste de altura, bivolt, com instalação e
manutenção.

diárias 12  R$ 450,00  R$ 5.400,00

2.2.11

PISO CARPETADO para auditório,
estandes e áreas de exposição e afins -
mínimo de 470 mts²  - para atender o
período do evento (3 dias x 30,00 por
dia)

metro² 470  R$ 90,00  R$ 42.300,00

2.2.12
FECHAMENTO: Lona em PVC, para
fechamento nas laterais das tendas
10x10mts

metro 200  R$ 18,00  R$ 3.600,00

2.2.13 ESTANDE FISH TV:  Instalação elétrica
(08 pontos de energia e iluminação) serviço 1  R$ 1.380,00  R$ 1.380,00

2.2.14 ESTANDE FISH TV: televisão de LED 60’,
com suporte

diárias 3  R$ 250,00  R$ 750,00
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2.2.15 ESTANDE FISH TV: 02 jogos de mesas
tubulares com 08 cadeiras diárias 6  R$ 20,00  R$ 120,00

2.2.16

Locação de grua/GUINDASTE para uso
com lanchas e equipamentos a serem
expostos no local do evento, peso
mínimo de 60toneladas a 75 toneladas

diárias 4  R$ 1.500,00  R$       
6.000,00

2.2.17

BALCÕES COM TESTEIRAS PARA OS
BOXES – aluguel de balcão em
octanorme, medindo 1,20 x 1,00 para os
boxes

unidade 30  R$ 120,00  R$ 3.600,00

2.2.18

Montagem de uma PISCINA medindo 12
comprimento x 3mts largura, com
profundidade média de  0,50. Incluindo
a água e manutenção.

unidade 1  R$ 
8.000,00  R$ 8.000,00

2.2.19

Locação, transporte e montagem de 01
PIER (similar DECK FLUTUANTE), piso
an�derrapante, suporta até 1 tonelada
de peso (mínimo de 30 metros) -
período de 04 dias

diárias 4  R$ 3.150,00  R$ 12.600,00

2.2.20

Locação de 12 BANHEIROS QUIMICOS
portáteis (05 masculinos e 05 femininos)
- modelo standard - com limpeza e
higienização

diárias 36  R$ 160,00  R$ 5.760,00

2.2.21

Locação de 02 BANHEIROS QUIMICOS
portáteis (masculino e feminino) -
modelo para portadores de
necessidades especiais - com limpeza e
higienização

diárias 6  R$ 240,00  R$ 1.440,00

2.2.22
Locação de estruturas de ALAMBRADOS
(gradil) para contorno de parte da área
do evento

ML/diárias 120  R$ 9,00  R$ 1.080,00

2.2.23

Locação de 04 conjuntos de LIXEIRAS
para coleta sele�va durante 03 dias -
tam.120 litros, com as devidas
iden�ficações de cores e símbolos –
Amarela (Metal); Azul (Papel); Cinza
(Material Não Reciclável); Verde (Vidro);
Vermelha (Plás�co)

locação 60  R$ 45,00  R$ 2.700,00

2.2.24

Locação de 03 ONIBUS para transporte
escolar de crianças da rede pública
(urbano e rural) - visita educa�va na
feira no dia 14/09 (sexta feira) - oficina
para conscien�zação ambiental para
prá�ca de pesque e solte

diárias 6  R$ 840,00  R$ 5.040,00

2.2.25

KIT LANCHE para visita das crianças,
incluindo serviço de montagem,
distribuição de sacola, suco 200ml, 01
fruta, 01 mini bolo, barra de cereal e 01
chocolate.

Unidade 500  R$ 11,50  R$  5.750,00

2.2.26 KIT PESCA para crianças das escolas unidade 250  R$ 11,00  R$ 2.750,00
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públicas - Mini oficina para
conscien�zação ambiental para prá�ca
de pesque e solte, incluindo:  vara de
bambu, linha de nylon (4mts), anzol e
chumbada.

2.2.27

Contratação de 04 MONITORES
(técnicos especializados) para
acompanhamento, manejo e realização
das oficinas com as crianças da rede
pública (oficina para conscien�zação
ambiental  para prá�ca de pesque e
solte) e demais crianças nos outros 02
dias do evento (sábado e domingo)

diárias 12  R$ 250,00  R$  3.000,00

2.2.28

Locação de estrutura de TANQUE de
piscicultura, para realização da oficina
para conscien�zação ambiental  para
prá�ca de pesque e solte, com tamanho
de 05x04mts e profundidade de 1,0mt,
incluindo água e manutenção.

diárias 3  R$ 2.700,00  R$ 8.100,00

2.2.29

Contratação de serviço de
montagem/desmontagem de DECK
para apoio à piscina (cursos e
apresentações de arremesso de iscas
ar�ficiais) e ao tanque (para ação com
as crianças) - somando total mínimo de
56mts lineares de área, com grade
guarda corpo e piso an�derrapante

serviço 1  R$
17.300,00  R$  17.300,00

2.2.30

Locação de 01 GERADOR de 350kva, 4
diárias de 12h, com serviços de
instalação elétrica para atender espaço
de gastronomia e tendas diversas,

diárias 4  R$ 
1.900,00  R$  7.600,00

2.2.31
Locação de 80 jogos de mesas/4
cadeiras de plás�co para o evento em
geral, considerando os 3 dias do evento

diárias 240  R$ 12,00  R$  2.880,00

SUB-TOTAL     R$  202.760,00

Etapa
2.3 Contratação de serviços de logís�ca     

2.3.1

HOSPEDAGEM SINGLE - hotel categoria
mínima de 3 a 4 estrelas, localizado na
região central e com maior proximidade
com o evento, para palestrantes e
convidados. Incluso Café da manhã e
taxas. Palestrantes e Apresentadores da
equipe Fish TV: Priscila (11 a 16/09);
Luis Mo�a (13 a 16/09); Adalberto (13 a
16/09); Lais (13 a 16/09); Denis (13 a
16/09) // Palestrantes: Richard
Rasmusen (14 a 16/09) // Rodrigo Fly
(13 a 16/09) e Sara Ba�sta (13 a 16/09)

diárias 25 R$ 250,00  R$ 6.250,00

2.3.2 Locação de VAN EXECUTIVA, 15 lugares,
com ar condicionado, motorista e
combus�vel para transporte de
palestrantes e convidados, incluindo:

diárias 5 R$ 500,00  R$ 2.500,00
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transfer IN/OUT do aeroporto (dia
11/09 IN aero-hotel; período de 13 a
17/09 diárias inteiras); traslados hotel-
evento-hotel dos palestrantes e
convidados (período de 14 a 16/09) e
apoio durante o evento no acesso
interno (portão de entrada até área de
exposições) - diárias inteiras de 12h.

                                                                                                                                SUB-TOTAL  R$ 8.750,00

                                                                                                                          TOTAL META 2  R$ 304.630,00

META 3 - (Pós-produção) Monitoramento, Pesquisa e Relatório Final

Etapa
3.1 Realização da pesquisa de sa�sfação (qualita�va) por amostragem

3.1.1

Pesquisa de público quan�ta�va por
amostragem, elaboração de
ques�onário, treinamento de equipe
para abordagem, aplicação do
ques�onário nos 3 dias de evento,
coordenação de campo, tabulação dos
dados, geração de tabelas e gráficos,
análise de dados e elaboração de
relatório final. (03 pesquisadores
uniformizados e iden�ficados, mínimo
de 900 ques�onários aplicados,
impressões, coordenação de campo e
materiais de pesquisas)

serviço 1 R$ 6.526,00  R$  6.526,00

                                                                                                                                SUB-TOTAL  R$ 6.526,00

                                                                                                                         TOTAL META  3  R$  6.526,00

                                                                                                                       VALOR TOTAL R$ 399.490,00

 

PLANILHA GLOBAL

Item Descrição Unidade
Medida Quant. Valor

Unitário Valor Total FONTE
(es�ma�va)

META 1 - (Pré-produção) Planejamento e execução das a�vidades para pré-produção da Feira
Internacional de Pesca & Náu�ca DF e o Simpósio de Biodiversidade Brasileira

Etapa
1.1

Planejamento e Execução
dos Serviços
Administra�vos e Plano
de comunicação

     

1.1.1 Contratação de 02
assessores/assistentes
para suporte e apoio ao
evento:  responsável pelo
relacionamento com
expositores e parceiros,
definição de estruturas e
layout dos espaços, apoio

semana 4  R$ 1.491,00  R$ 5.964,00  TF
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na definição da planta do
evento, distribuição e
organização dos
par�cipantes. Referência
código FGV 22 (ajuste IPC-
FGV, calculadora do
cidadão) (O período de 4
semanas é referente a
setembro, considerando 2
profissionais 2
semanas/cada)

1.1.2

Contratação de assessoria
de imprensa, incluindo
equipe para elaboração de
conteúdo/releases,
recepção e
acompanhamento de
jornalistas durante o
evento, cobertura do
evento, acompanhamento
e montagem do clipping
impresso e digital do
evento, valoração de
mídia em âmbito local e
nacional e relatório final
de mídia espontânea

serviço 1  R$ 7.000,00  R$ 7.000,00  TF

1.1.3

Contratação de serviços
de criação e produção de
arte, responsável por toda
a iden�dade visual do
evento, incluindo 01
assistente de produção
para apoio e revisão - toda
mídia imprensa e digital
(folders, banners,
painéis/backdrop,
testeiras, kit par�cipante,
adesivos/iden�ficação,
peças para mídias sociais,
cer�ficados, crachás e
outros similares). 
Referência código FGV 53
(diretor de arte) e 17
(assistente) (ajuste IPC-
FGV, calculadora do
cidadão)  (O período de 4
semanas é referente a
setembro, considerando 2
profissionais 2
semanas/cada)

semana 4  R$ 3.815,00  R$ 15.260,00  TF

1.1.4 Contratação dos serviços
de gerenciamento de
redes sociais e
manutenção do web site
do evento, considerando
atualização de
informações e revisão.
Referência código FGV 177

semana 2  R$ 3.600,00  R$ 7.200,00  TF
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(ajuste IPC-FGV,
calculadora do cidadão) (O
período de 2 semanas é
referente a setembro)

1.1.5

Contratação de serviços
de assessoria técnica
especializada em eventos
de pesca, organização dos
torneios de pesca
embarcada e arremesso,
gestão de equipe de
campo para suporte às
ações, regulamentos e
coordenação das
a�vidades pré e durante o
evento

serviço 1  R$ 13.000,00  R$ 13.000,00  TF

1.1.6

Contratação de canal de
TV para cobertura
exclusiva de pesca em
âmbito nacional (Fish TV),
único no Brasil, incluindo:
presença vip com
palestras, apresentações e
par�cipação de 3
apresentadores (Be�nho,
Denis e Lais) durante os 3
dias do evento; veiculação
comercial de 93 VTs de 30
segundos/cada veiculação
no canal FISH TV das
gravações captadas
durante o evento do
Programa Provas e Torneio
e FISH TV NEWS.

serviço 1  R$ 39.910,00  R$ 39.910,00  TF

1.1.7

Contratação de
coordenação de produção
geral do evento, incluindo:
produção,
acompanhamento da
equipe de campo,
supervisão de toda a
montagem,
operacionalização dos
projetos estruturais,
coordenação da equipe de
apoio, organização e
supervisão da
programação técnica e
prá�ca, supervisão dos
torneios e oficinas
prá�cas, segurança,
desmontagem, elaboração
e entrega de relatório
operacional e serviços
afins.

mês 3  R$ 9.500,00  R$ 28.500,00  OF

1.1.8 Locação de sala para
escritório e secretaria do

mês 4  R$ 2.800,00  R$ 11.200,00  OF
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evento, incluindo luz e
condomínio

1.1.9

Contratação de serviços
de instalação, locação e
consumo de telefonia e
internet - sede
administra�va do evento

mês 3  R$ 1.500,00  R$ 4.500,00  OF

1.1.10

Aquisição de materiais de
consumo no período de
organização e realização
do evento: material de
expediente, combus�vel
(média de 02 tanques de
combus�vel por
mês/vigência do projeto)

mês 3  R$  1.600,00  R$ 4.800,00  OF

1.1.11 Pagamento de taxa de
recolhimento do ECAD serviço 1  R$ 7.000,00  R$ 7.000,00  OF

1.1.12

Contratação de serviços
de alimentação para
equipe de produção
durante a realização do
evento, considerar equipe
de produção, limpeza,
segurança, serviços gerais,
carregadores, Monitores

unidade 145  R$  20,00  R$  2.900,00  OF

1.1.13

Serviços de despachante e
taxas administra�vas
rela�vas às licenças e
autorização públicas

serviço 1  R$ 6.500,00  R$ 6.500,00  OF

1.1.14

Contratação de
alimentação para abertura
da Feira, considerando
100 pessoas - buffet com
diversidade de frios,
(entrada) e quentes
(rápidos), com bebida não
alcoólica

unidade 100  R$ 50,00  R$ 5.000,00  OF

1.1.15

Contratação de seguro
para o evento - cobertura
de acidentes pessoais para
visitantes, instalações
elétricas, equipamentos
locados, expositores e
afins

serviço 1  R$10.500,00  R$ 10.500,00  OF

                                                                                                                             SUB-
TOTAL  R$ 169.234,00  

                                                                                                                      TOTAL
META 1

 
 R$ 169.234,00  

META 2 - (Produção) Realização do evento e montagem/desmontagem da Feira Internacional de Pesca &
Náu�ca DF e o Simpósio de Biodiversidade Brasileira
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Etapa
2.1

Contratação de Serviços Diversos, materiais gráficos, audiovisual e Equipamentos

2.1.1

Contratação de
Apresentação Ar�s�ca:
show musical da dupla
FAUSTO & MARTIM e
banda, com duração
mínima de 01h40min - no
dia 14/09/2018

serviço 1  R$ 11.780,00  R$ 11.780,00  TF

2.1.2

Contratação de
seguranças uniformizados
(80), diurnos e noturnos
para o período do evento,
considerando 03 dias
antes para montagem e
instalação; durante o
evento; e 01 dia após para
desmontagem.

diárias 80  R$ 180,00  R$  14.400,00  TF

2.1.3

Contratação de serviços
de limpeza (18)  para o
período do evento (dias
13 a 16/09), incluindo
material de limpeza
(lixeiras de apoio, sacos de
lixo, materiais e
equipamentos afins)

diárias 18  R$ 180,00  R$ 3.240,00  TF

2.1.4

Contratação de 
recepcionistas (06) para
apoio e recepção dos
par�cipantes nos
workshops, oficinas e
palestras

diárias 18  R$ 160,00  R$2.880,00  TF

2.1.5

Contratação de 02
brigadistas para o período
do evento (14 a 16/09) -
primeiros socorros (diária
de 10h)

diárias 6  R$ 330,00  R$  1.980,00  TF

2.1.6

Locação de UTE Móvel
�po a/b, com
equipamentos e estrutura
para pronto atendimento
e socorros no local
Referência código FGV
159,2 (ajuste IPC-FGV,
calculadora do cidadão)

diárias 3  R$ 1.600,00  R$ 4.800,00  TF

2.1.7

FOTOGRAFO - contratação
de profissional para
registro fotográfico
durante os 03 dias do
evento, cobertura
completa.- diaria de 12h

diárias 3  R$  600,00  R$ 1.800,00  TF

2.1.8 ELETRICISTA - profissional
responsável por executar
os serviços de instalação

serviço 1  R$ 10.000,00  R$ 10.000,00  TF
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elétrica e sua manutenção
preven�va e corre�va,
reparando e checando
toda rede, instalações em
30 tendas/ estandes.
Instalação de kit de
tomadas, pontos de luz
em todos os espaços do
evento e pontos de
iluminação de segurança
(refletores parled). Valor
incluindo materiais de
instalação, cabeamento e
reparos em geral durante
todo o evento.

2.1.9

Confecção de CRACHÁS
para expositores e staff do
evento em geral -
medindo 10,5x15cm,
papel couchê ou reciclado
30gr. Impressão 4x0, com
furos e cordão cru ou de
silicone sem impressão,
com plás�co para
proteção.

unidade 250  R$ 4,00  R$  1.000,00  TF

2.1.10

SACOLA ECOLÓGICA
(ecobag), em lona crua,
sem fechamento,
impressão em 1 lado
colorido com marca do
evento

unidade 120  R$ 12,00  R$ 1.440,00  TF

2.1.11

Contratação de 4 salva-
vidas para apoio aos
torneios no lago e
segurança do público no
local do evento durante os
03 dias.

diárias 12  R$  350,00  R$ 4.200,00  TF

2.1.12

Contratação de serviços
de coordenador de
transporte fluvial (para
controle de entrada no
Lago) - 2 MARINHEIROS
especializados para
coordenar embarcações e
par�cipantes nas
apresentações no Lago
Paranoá durante a
realização do evento.

diárias 6  R$ 750,00  R$ 4.500,00  TF

2.1.13

Locação de 02
embarcações náu�cas
�po lancha para serviço
de salvaguardagem no
Lago, durante os torneios
e apresentações no Lago,
com combus�vel e 2
pilotos - durante os 3 dias

diárias 6  R$ 1.500,00  R$ 9.000,00  TF
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2.1.14 Confecção de BANNER-
tam.  0,60 x 1,20mt em
lona, com acabamento
para instalação em
estrutura  metalon - inclui
instalação

unidade 10  R$  60,00  R$                      
          600,00

 TF

2.1.15
Locação de estrutura em
METALON para instalação
dos banners

unidade 10  R$ 60,00  R$  600,00  TF

2.1.16

Confecção de FOLDERS
em couchê até 150g,
impressão em policromia,
tamanho A4, até 2 dobras.
Prova inclusa

unidade 8000  R$ 0,96  R$  7.680,00  TF

2.1.17

BACKDROP - confecção de
backdrop/mapa feira,
acabamento em ilhós,
com estrutura p/
instalação em boxtruss -
tamanho 3x2mt.

unidade 2  R$ 900,00  R$ 1.800,00  TF

2.1.18

Confecção de
CERTIFICADOS -
impressão em papel
couchê, 150 gr. 4/4 cores,
tamanho A4

unidade 250  R$ 0,80  R$ 200,00  TF

2.1.19

TESTEIRAS - confecção de
testeiras em pvc,
espessura máxima de
1cm, tamanho médio de
1,20 x 0,80, conforme
proporção do estande

unidade 30  R$  130,00  R$ 3.900,00  TF

2.1.20
Locação de 10
EXTINTORES de incêndio
(�po a/b/c) 8kg

diárias 30  R$  40,00  R$   1.200,00  TF

2.1.21

Locação de 02
PROJETORES mul�mídia
5000 lumens com 02
TELAS de projeção,
tamanho da tela de
projeção(3x2mts)

diárias 3  R$ 540,00  R$ 1.620,00  TF

2.1.22

 Locação de 02 estruturas
alumínio boxtruss 3 x
2mt. para instalação dos
02 telões para projeção

diárias 3  R$ 950,00  R$  2.850,00  TF

2.1.23 SONORIZAÇÃO com caixas
e 02 microfones sem fio,
incluindo montagem/
desmontagem para
apresentação das
palestras, com técnico
operacional e todos
equipamentos e cabos
para o funcionamento e

diárias 3  R$  550,00  R$ 1.650,00  TF
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projeção e sonorização
para ambiente até 150
pessoas.

2.1.23
Contratação de monitores
para torneio de pesca,
Torneio de Tiro Espor�vo

diárias 30  R$ 250,00  R$  7.500,00  OF

2.1.24

Contratação de
palestrante de renome
internacional - com
especialidade em pesca e
a�vidades de aventura na
natureza - Richard
Rasmussen (Biólogo,
Aventureiro e
Apresentador) ou similar

Cachê 1  R$ 15.000,00  R$  15.000,00  OF

2.1.25

Contratação de
palestrantes regionais e
locais para palestras na
programação oficial,
conforme temas
programação oficial - a
definir

Cachê 5  R$ 2.500,00  R$ 12.500,00  OF

2.1.26

DJ – Profissional
qualificado com todo
equipamento para prestar
serviço de discotecagem
com repertório a ser
definido pela contratante.
Responsável por toda
montagem e
desmontagem. Registro no
ECAD do repertório por
conta do DJ. Mínimo de 04
horas por apresentação/
02 por dia

Cachê 6  R$ 950,00  R$ 5.700,00  OF

2.1.27

Contratação de ATRAÇÃO
MUSICAL regional com
músicas nacionais e
internacionais - duração
mínima 02h/show

Cachê 3  R$ 3.500,00  R$ 10.500,00  OF

2.1.28

TROFEU - confecção de
placa de vencedores 1º, 2º
e 3º lugares para os
torneios de pesca, de �ro
espor�vo,

Unidade 10 R$ 150,00  R$ 1.500,00  OF

2.1.29

Contratação de staff - 06
manobristas para apoio e
coordenação do trânsito
na entrada do evento com
assistência para vagas
idosos e PNEs - 3 dias

Diárias 18  R$  180,00  R$ 3.240,00  OF

2.1.30 Confecção de KIT
AMBIENTAL para
a�vidades sociais com

unidade 200  R$ 60,00  R$ 12.000,00  OF
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crianças e idosos,
incluindo boné, camiseta e
material educa�vo
ambiental.

2.1.31

Locação de embarcação
de  turismo para apoio e
realização de palestras
educa�vas, espor�vas e
de turismo durante os 03
dias (01 embarcação, 3
dias)

diárias 3  R$ 7.500,00  R$ 22.500,00  OF

2.1.32

Contratação de serviços
de secretariado com
recepcionistas para área
administra�va e
atendimento aos
expositores

diárias 45  R$ 160,00  R$ 7.200,00  OF

2.1.33

Contratação de serviço de
Cerimonial para abertura
oficial e demais ações da
programação do evento -
torneios, palestras,
workshop e afins

serviço 1  R$ 1.800,00  R$ 1.800,00  OF

2.1.34

Contratação de serviço de
instalação e
disponibilização de WIFI
para atender expositores e
convidados - ambiente
completo, com sistema de
hotspot, gestão de
usuários e velocidades
independentes - para
atender média de 100
pessoas

serviço 1  R$ 15.350,00 R$   15.350,00  OF

                                                                                                                      SUB-
TOTAL

 R$ 
207.910,00  

Etapa
2.2

Contratação dos serviços
de apoio,
montagem/desmontagem
e estruturas para o
evento

     

2.2.1 DIRETOR ASSISTENTE DE
PALCO - serviço de
profissional para execução
das a�vidades sobre o
palco, gerenciamento das
atrações e seus
respec�vos horários,
envolvendo verificação de
instalações elétricas,
cabeamentos de
sonorização, iluminação,
quan�dade de pessoas no
palco – atua na pré-

diária 4  R$ 650,00  R$ 2.600,00  TF
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produção, produção e
execução das a�vidades.

2.2.2

01 PALCO - medindo
8x7mt com cobertura - 
altura do piso regulável de
até 1,20 mts, com gride
para suportar iluminação/
som. Acabamento em TNT
preto, piso e carpete.
Conforme exigências do
CBM-DF e Defesa Civil.
Escada de acesso. Torres
laterais. Aterramento do
palco p/ proteção contra
falha elétrica e descargas
atmosféricas. Estrutura
com ART (CREA-DF) e
memorial descri�vo.

unidade/
diária 3  R$ 5.000,00  R$ 15.000,00  TF

2.2.3

SONORIZAÇÃO PALCO -
Serviço de sonorização
completo para atender
acima 1000 pessoas, com
potência/volume
adequados ao espaço
(área aberta), com mesa
de som de 24 canais,
caixas acús�cas �po line
array, notebook com drive
de DVD, cabeamento e
acessórios necessários ao
pleno funcionamento,
com 6 microfones (com e
sem fio).

diárias 3  R$ 2.500,00  R$ 7.500,00  TF

2.2.4

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO
PALCO:  01 Consoles de
iluminação sendo 1 de
standby; Rack de dimmer
com 16 canais de 4000
wa�s; 16 refletores de led
de 12 wa�s; 4 elipsoidais
de 36 graus; 8 lâmpadas
par 64 focos; 2
ven�ladores; 12 Movings
beams; 2 refletores
minibru� de 6 lâmpadas;
1 técnico e 2 auxiliares.
Demais itens afins para
atender palco principal
para 1000 pessoas.

diárias 3  R$ 2.700,00  R$ 8.100,00  TF

2.2.5 TENDAS MED 10X10 - 10
unidades  (08 expositores
+ 01 auditório + FISH TV) -
Tendas com armação em
ferro tubular galvanizado e
reves�da em lona de PVC
Branca an�chama, altura
mínima de 2 metros e

diárias 30  R$ 600,00  R$ 18.000,00  TF
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máxima de 6 metros de
seus pés de sustentação,
estaqueadas com cabos
de aço e estacas
arredondadas.

2.2.6

AUDITÓRIO - Mobiliário
formato auditório: 120
cadeiras plás�co sem
braço (ou similar)

diárias 360  R$  6,00  R$ 2.160,00  TF

2.2.7 AUDITÓRIO - Mobiliário:
púlpito em acrílico diárias 3  R$  80,00  R$ 240,00  TF

2.2.8

AUDITÓRIO - Mobiliário:
mesa dire�va com 02
metros de comprimento,
com 01 toalha branca
(para cobertura até o piso,
es�ma�va de 80cm de
altura x 2,00 de largura),
com 01 arranjo floral
pequeno na base central
da mesa.

diárias 3  R$  450,00  R$ 1.350,00  TF

2.2.9

AUDITÓRIO - Mobiliário:
02 balcões cegos para
recepção, com tamanho
de 1,2 de altura x 0,4 de
largura, para
atendimento/recepção de
madeira ou similar.

diárias 6  R$ 110,00  R$ 660,00  TF

2.2.10

AUDITÓRIO - 04
Clima�zadores de
ambiente - movimento de
oscilação, ajuste de altura,
bivolt, com instalação e
manutenção.

diárias 12  R$ 450,00  R$  5.400,00  TF

2.2.11

PISO CARPETADO para
auditório, estandes e
áreas de exposição e afins
- mínimo de 470 mts²  -
para atender o período do
evento (3 dias x 30,00 por
dia)

metro² 470  R$  90,00  R$ 42.300,00  TF

2.2.12

FECHAMENTO: Lona em
PVC, para fechamento nas
laterais das tendas
10x10mts

metro 200  R$ 18,00  R$  3.600,00  TF

2.2.13

ESTANDE FISH TV: 
Instalação elétrica (08
pontos de energia e
iluminação)

serviço 1  R$ 1.380,00  R$ 1.380,00  TF

2.2.14
ESTANDE FISH TV:
televisão de LED 60’, com
suporte

diárias 3  R$   250,00  R$ 750,00  TF
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2.2.15 ESTANDE FISH TV: 02
jogos de mesas tubulares
com 08 cadeiras

diárias 6  R$  20,00  R$ 120,00  TF

2.2.16

Locação de
grua/GUINDASTE para uso
com lanchas e
equipamentos a serem
expostos no local do
evento, peso mínimo de
60toneladas a 75
toneladas

diárias 4  R$ 1.500,00  R$ 6.000,00  TF

2.2.17

BALCÕES COM TESTEIRAS
PARA OS BOXES – aluguel
de balcão em octanorme,
medindo 1,20 x 1,00 para
os boxes

unidade 30  R$  120,00  R$ 3.600,00  TF

2.2.18

Montagem de uma
PISCINA medindo 12
comprimento x 3mts
largura, com profundidade
média de  0,50. Incluindo
a água e manutenção.

unidade 1  R$ 8.000,00  R$  8.000,00  TF

2.2.19

Locação, transporte e
montagem de 01 PIER
(similar DECK
FLUTUANTE), piso
an�derrapante, suporta
até 1 tonelada de peso
(mínimo de 30 metros) -
período de 04 dias

diárias 4  R$ 3.150,00  R$ 12.600,00  TF

2.2.20

Locação de 12
BANHEIROS QUIMICOS
portáteis (05 masculinos e
05 femininos) - modelo
standard - com limpeza e
higienização

diárias 36  R$  160,00  R$  5.760,00  TF

2.2.21

Locação de 02
BANHEIROS QUIMICOS
portáteis (masculino e 
feminino) - modelo para
portadores de
necessidades especiais -
com limpeza e
higienização

diárias 6  R$ 240,00  R$  1.440,00  TF

2.2.22

Locação de estruturas de
ALAMBRADOS (gradil)
para contorno de parte da
área do evento

ML/diárias 120  R$  9,00  R$  1.080,00  TF

2.2.23 Locação de 04 conjuntos
de LIXEIRAS para coleta
sele�va durante 03 dias -
tam.120 litros, com as
devidas iden�ficações de
cores e símbolos –

locação 60  R$  45,00  R$ 2.700,00  TF
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Amarela (Metal); Azul
(Papel); Cinza (Material
Não Reciclável); Verde
(Vidro); Vermelha
(Plás�co)

2.2.24

Locação de 03 ONIBUS
para transporte escolar de
crianças da rede pública
(urbano e rural) - visita
educa�va na feira no dia
14/09 (sexta feira) - oficina
para conscien�zação
ambiental para prá�ca de
pesque e solte

diárias 6  R$  840,00  R$  5.040,00  TF

2.2.25

KIT LANCHE para visita das
crianças, incluindo serviço
de montagem, distribuição
de sacola, suco 200ml, 01
fruta, 01 mini bolo, barra
de cereal e 01 chocolate.

unidade 500  R$  11,50  R$  5.750,00  TF

2.2.26

KIT PESCA para crianças
das escolas públicas - Mini
oficina para
conscien�zação ambiental
para prá�ca de pesque e
solte, incluindo:  vara de
bambu, linha de nylon
(4mts), anzol e chumbada.

unidade 250  R$ 11,00  R$ 2.750,00  TF

2.2.27

Contratação de 04
MONITORES (técnicos
especializados) para
acompanhamento,
manejo e realização das
oficinas com as crianças
da rede pública (oficina
para conscien�zação
ambiental para prá�ca de
pesque e solte) e demais
crianças nos outros 02
dias do evento (sábado e
domingo)

diárias 12  R$  250,00  R$ 3.000,00  TF

2.2.28

Locação de estrutura de
TANQUE de piscicultura,
para realização da oficina
para conscien�zação
ambiental para prá�ca de
pesque e solte, com
tamanho de 05x04mts e
profundidade de 1,0mt,
incluindo água e
manutenção.

diárias 3  R$  2.700,00  R$  8.100,00  TF

2.2.29 Contratação de serviço de
montagem/desmontagem
de DECK para apoio à
piscina (cursos e

serviço 1  R$ 17.300,00  R$  17.300,00  TF
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apresentações de
arremesso de iscas
ar�ficiais) e ao tanque
(para ação com as
crianças) - somando total
mínimo de 56mts lineares
de área, com grade guarda
corpo e piso
an�derrapante

2.2.30

Locação de 01 GERADOR
de 350kva, 4 diárias de
12h, com serviços de
instalação elétrica para
atender espaço de
gastronomia e tendas
diversas,

diárias 4  R$ 1.900,00  R$  7.600,00  TF

2.2.31

Locação de 80 jogos de
mesas/4 cadeiras de
plás�co para o evento em
geral, considerando os 3
dias do evento

diárias 240  R$ 12,00  R$ 2.880,00  TF

2.2.32

PORTICO - pór�co de
entrada com média de 04
mts de altura e estrutura
em box truss para
instalação, sendo 02
colunas e 1 ao centro

diárias 3  R$ 4.500,00  R$ 13.500,00  OF

2.2.33

FUNDO PALCO - lona �po
backdrop, com impressão
e estrutura boxtruss
(dimensões do palco
8x5mt). Transporte,
instalação e manutenção

diárias 3  R$ 2.500,00  R$  7.500,00  OF

2.2.34

Locação de mesas de
apoio �po PRANCHÕES
para apoio nos estandes e
expositores

unidade 10  R$  20,00  R$  200,00  OF

2.2.35

Locação de 01 GERADOR
de 350kva, 4 diárias de
12h, com serviços de
instalação elétrica para
atender espaço de
gastronomia e tendas
diversas,

diárias 3  R$ 1.900,00  R$ 5.700,00  OF

2.2.36

02 KIT REFLETOR HQI com
4 Unidades de
“REFLETORES 
TIPO HQI DE 1.000
WATTS”, para iluminação
nas extremidades do
terreno.

unidade 10  R$ 850,00  R$   8.500,00  OF

2.2.37 Locação de BISTRÔS com 4
banquetas para área de
exposição

unidade 40  R$ 130,00  R$  5.200,00  OF
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2.2.38

Locação de PUFFS
quadrados (60cm) para
área de exposição e apoio
nas áreas comuns

diárias 150  R$ 20,00  R$ 3.000,00  OF

2.2.39

Serviços de Decoração e
ambientação do evento -
considerando iden�dade
visual da Feira e equipe de
apoio para montagem e
carregamento

serviço 1  R$ 18.690,00  R$ 18.690,00  OF

2.2.40

Locação de 03 impressoras
com cartucho completo
para escritório e secretaria
do evento - com instalação
e manutenção, com
duração para o período do
evento

diárias 9  R$ 30,00  R$ 270,00  

2.2.41

Locação de 05
COMPUTADORES �po
Notebook para escritório e
secretaria do evento - com
instalação e manutenção

diárias 15  R$  85,00  R$ 1.275,00  OF

                                                                                                                    SUB-
TOTAL

 R$ 
266.595,00  

Etapa
2.3

Contratação de serviços
de logís�ca      

2.3.1

HOSPEDAGEM SINGLE -
hotel categoria mínima de
3 a 4 estrelas, localizado
na região central e com
maior proximidade com o
evento, para palestrantes
e convidados. Incluso Café
da manhã e taxas.
Palestrantes e
Apresentadores da equipe
Fish TV: Priscila (11 a
16/09); Luis Mo�a (13 a
16/09); Adalberto (13 a
16/09); Lais (13 a 16/09);
Denis (13 a 16/09) //
Palestrantes: Richard
Rasmusen (14 a 16/09) //
Rodrigo Fly (13 a 16/09) e
Sara Ba�sta (13 a 16/09)

diárias 25  R$ 250,00  R$ 6.250,00  TF

2.3.2 Locação de VAN
EXECUTIVA, 15 lugares,
com ar condicionado,
motorista e combus�vel
para transporte de
palestrantes e convidados,
incluindo: transfer IN/OUT
do aeroporto (dia 11/09
IN aero-hotel; período de

diárias 5  R$ 500,00  R$ 2.500,00  TF
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13 a 17/09 diárias
inteiras); traslados hotel-
evento-hotel dos
palestrantes e convidados
(período de 14 a 16/09) e
apoio durante o evento no
acesso interno (portão de
entrada até área de
exposições) - diárias
inteiras de 12h.

                                                                                                                     SUB-
TOTAL  R$  8.750,00  

                                                                                                               TOTAL META
2  R$ 483.255,00  

META 3 - (Pós-produção) Monitoramento, Pesquisa e Relatório Final

Etapa
3.1 Contratação dos serviços de monitoramento e acompanhamento da execução do projeto 

3.1.1

Contratação dos serviços
de gestão, execução e
prestação de contas do
projeto e consultoria de
orçamento para projetos
com faturamento superior
a 240mil, incluindo:
execução do Plano de
trabalho e Execução
Financeira, elaborando
relatório deste ambiente.
Atualiza e organiza a
planilha global do projeto
juntamente com a direção
da OSC.
Acompanhamento técnico
de todo o processo de
execução do projeto;
estruturação e gestão dos
contratos, conf.
exigências, visando o
atendimento às normas e
contrapar�das acordadas;
elaboração da prestação
de contas;
acompanhamento e
fiscalização da execução
orçamentária do projeto.
Referência código FGV
171.2 (ajuste IPC-FGV,
calculadora do cidadão)
(Os meses contemplados
nessa fonte são referente
a setembro, outubro e
novembro, considerando
média de 3hs/dia).

Mês 3  R$  9.300,00  R$ 27.900,00  OF

Etapa
3.2 Realização da pesquisa de sa�sfação (qualita�va) por amostragem
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3.1.2 Pesquisa de público
qualita�va por
amostragem, elaboração
de ques�onário,
treinamento de equipe
para abordagem,
aplicação do ques�onário
nos 3 dias de evento,
coordenação de campo,
tabulação dos dados,
geração de tabelas e
gráficos, análise de dados
e elaboração de relatório
final. (03 pesquisadores
uniformizados e
iden�ficados, mínimo de
900 ques�onários
aplicados, impressões,
coordenação de campo e
materiais de pesquisas)

Serviço 1  R$ 6.526,00  R$ 6.526,00  TF

                                                                                                                        SUB-
TOTAL  R$ 34.426,00  

                                                                                                                 TOTAL
META  3  R$ 34.426,00  

                                                                                                                    VALOR
TOTAL R$ 686.915,00  

   

TOTAL GERAL R$ 686.915,00

TERMO DE FOMENTO (TF) R$   399.490,00

OUTRAS FONTES (OF) R$    287.425,00

 

 

Conforme detalhado nas planilhas orçamentárias enviadas todas as receitas do projeto serão integralmente
des�nadas ao custeio da Feira Internacional de Pesca & Náu�ca DF e o Simpósio de Biodiversidade Brasileira" - 4ª
edição/2018 demonstrando um bene�cio para o Estado, pois não haverá lucro algum para o  BIOTEC –
BIODIVERSIDADE TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE, 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.
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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.

 

10. 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, 04 de Setembro de 2018
JOAO DOS SANTOS HORVATH JUNIOR

Presidente - BIOTEC

 

11.APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE

Aprovo o presente Plano de Trabalho.

Brasília,04 de Setembro de 2018

Concedente
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