
 

ANEXO I 

PLANO DE TRABALHO 

 

Razão Social: Unidade Nacional de Acessibilidade - UNA 

CNPJ: 23.214.738/0001-57  

Endereço: Setor de Garagens e Abastecimento Norte - SGAN, Ed. Garden Park, bloco A, sala 104 

Cidade: Brasília Bairro: Asa Norte UF: DF CEP: 70790-110 

Telefone (DDD): (61) 98104-0661 Telefone (DDD): 

E-mail da OSC:  
 

unaparque@gmail.com 

 

Site da OSC:  

 https://unaparque.com.br/ 

Representante Legal (Dirigente): Andréa Pontes e Silva 

Cargo do Representante Legal: Presidente 

CPF: 003.442.980-86 RG/Órgão Expedidor: 7074122586 SSP/RS 

Endereço do Representante Legal: Setor de Garagens e Abastecimento Norte - SGAN, Ed. Garden Park, bloco A, 

sala 104, Asa Norte, Brasília/DF 
  

Telefone (DDD): (61) 98104-0661 Telefone (DDD): 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Lorena Villar 

Função na parceria: Coordenação de Gestão da Execução (Administrativa e Financeira) 

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR:  CPF: 982.858.401-82 

Telefone (DDD): (61) 98403-7111 Telefone (DDD): 

Email do Responsável: villarlorena2016@gmail.com;  marvil.consultoria@gmail.com 

 1.1 DADOS DO PROJETO 

Título do Projeto: Una Experience 

Valor do Projeto: R$ 1.309.145,32 (um milhão, trezentos e nove mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta e dois 
centavos) 

Local de realização: Regiões Administrativas do Guará, Ceilândia, Samambaia e Plano Piloto. 

Período de Execução do Termo: 17/12/2021 a 17/06/2022 
Início das atividades: 
08/01/2022 

Término das atividades: 
15/05/2022 

Enquadramento:        Educacional (   )                      Participativo (X)                 

Valor total do projeto R$ (extenso): R$ 1.309.145,32 (um milhão, trezentos e nove mil, cento e quarenta e cinco reais 

e trinta e dois centavos) 

Previsão de Atendimento: 3.056 atendimentos 

Previsão de público direto:  

Meta mínima estimada: 1.056 

mailto:unaparque@gmail.com
https://unaparque.com.br/
mailto:villarlorena2016@gmail.com


 

Previsão de Beneficiários direto e indireto: 

Direto: 3.056 

Indireto: 2.000 

 1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE (Experiências na área, parcerias anteriores) 

A Unidade Nacional de Acessibilidade - UNA, entidade privada sem fins lucrativos, foi criada em 2015 sem vinculação 

político-partidária e sem distinção ou discriminação de qualquer natureza, com sede no foro e na cidade de Brasília, Distrito 

Federal, com prazo de duração indeterminado. 

A Associação nasceu com o objetivo de oferecer aulas gratuitas de canoagem às pessoas com deficiência. O projeto 

iniciou dentro do Minas Brasília Tênis Clube e com o passar do tempo e o grande número de adeptos, as atividades foram 

ampliadas e, consequentemente, o número de pessoas com deficiência a buscarem a modalidade também aumentou. 

Entre os anos de 2015 e 2021 nossa associação realizou mais de 24 eventos para pessoas com deficiência, os quais serão 

relacionados juntamente com a documentação de comprovação da Capacidade Técnica e Operacional da Entidade. 

Não obstante, sinalizamos que em 2019 firmamos Acordo de Cooperação Técnica junto ao Instituto Brasília Ambiental – 

IBRAM (anexo), ficando estabelecido que o UNA passaria a exercer suas atividades dentro do Parque Vivencial do Lago 

Norte, e além da canoagem, passaria a oferecer aulas de stand uppaddle, yoga, tiro com arco, tênis de mesa, atendimento 

psicológico. Para tanto, foi firmado o Termo de Fomento nº 22/2020 entre a UNA e a Secretaria de Esporte e Lazer. O 

referido Termo teve sua vigência encerrada em 26/07/2021. 

Segue matéria: 

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/05/06/parque-do-lago-norte-sera-100-acessivel-para-pessoas-com-deficiencia/ 

PARCERIA INTERNACIONAL 

Numa iniciativa conjunta, a Fundação Vodafone Espanha e a PREDIF, com a colaboração da Fundação Vodafone Portugal 

e Accessible Portugal, desenvolveram a ideia de lançar uma plataforma sobre acessibilidades em turismo, com recursos 

validados por especialistas. 

Uma plataforma dinâmica que apresenta a oferta turística. A TUR4All disponibiliza informação atual e validada sobre as 

condições de acessibilidade de hotéis, restaurantes, museus e monumentos, transportes adaptados, entre outros. 

O UNA Parque, desde agosto de 2021, é um dos locais identificados na plataforma, permitindo que pessoas de diversos 

países visualizem em Brasília/DF um local com espaço acessível, turístico, com ações inclusivas. Disponível em: 

https://www.tur4all.com/user/4667/profile  

Ademais, apresentamos as cartas da APAED – Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Deficiência de Taguatinga e 

Ceilândia, e do BRB – Contrato de Prestação de Serviços por meio de patrocínio, os quais reforçam a experiência da 

Entidade na realização de projetos.  

Complementarmente, informamos que nos anos de 2015 e 2016, a Presidente da UNA e Paratleta - Andréa Pontes fez 

parte da Seleção Brasileira de Paracanoagem, sendo que em 2016 foi eleita a melhor paratleta do Distrito Federal. No ano 

de 2020 novamente foi convidada para fazer parte da Seleção Brasileira de Paracanoagem. 

 

 

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/05/06/parque-do-lago-norte-sera-100-acessivel-para-pessoas-com-deficiencia/


 

 2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 2.1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

Implementação e realização do UNA Experience uma experiência turística, acessível e de lazer voltada prioritariamente 

para pessoas com deficiência.  

2.2 JUSTIFICATIVA DO PROJETO  

A princípio, destacamos que a Associação UNA possui uma parceria de sucesso com a Secretaria de Estado de Turismo 

do Governo do Distrito Federal, por meio da ação colaborativa de construção do Programa Brasília Turismo Acessível, por 

meio da roteirização de pontos turísticos acessíveis1.  

A SETUR tem no seu escopo iniciativas que visam democratizar o acesso a todos os cidadãos, independentemente de 

suas condições físicas e intelectuais, inserindo o Planalto Central na rota do Turismo Acessível brasileiro e internacional.     

O presente projeto visa fortalecer o Programa do Turismo acessível e também ser referência de atividades diversas 

acessíveis às pessoas com deficiência, bem como às que não tem deficiência, possibilitando num mesmo local territorial 

essa mescla de atividades aliada ao lazer da prática do turismo, tanto aos autóctones quanto aos viajantes. 

Além disso, o Projeto UNA Experience tem a intencionalidade de trazer movimento turístico para algumas Regiões 

Administrativas do Distrito Federal, corroborando com o ProgramaTurismo em Ação, outro Programa importante que a 

SETUR desenvolve e que visa impulsionar o desenvolvimento local por meio dos atrativos regionais.  

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

Inicialmente, compreende-se que as pessoas com deficiência têm vencido os desafios e fortalecido suas políticas de direito 

ao longo dos anos. É importante mencionar que o Distrito Federal ganhou oficialmente, no dia 11 de setembro de 2019, a 

Secretaria da Pessoa com Deficiência, que tem por objetivo assegurar políticas e ações voltadas às pessoas com 

deficiência e atuar pelo cumprimento dos direitos e princípios estabelecidos pela política Distrital. Esta Secretaria se 

configura como um mecanismo importante na efetivação dos direitos das pessoas com deficiência do Distrito Federal.  

Cabe destacar o levantamento realizado pela Codeplan2, acerca de um estudo sobre a população com deficiência no 

Distrito Federal. A seguir temos alguns pontos destacados pela referida Companhia:  

✔ Em 2018, viviam 139.708 pessoas com alguma deficiência no Distrito Federal, o correspondente a 4,8% da 

população. A proporção de pessoas com deficiência era maior nas RAs de média-baixa e baixa renda; 

✔  Os tipos de deficiências predominantes entre a população do Distrito Federal eram a visual e motora; 

✔ As RAs com maiores proporções de pessoas com deficiência entre as suas populações eram Varjão (9,1%), Gama 

(7,9%) e Recanto das Emas (7,1%); 

✔ O tipo de deficiência com maior predominância no Distrito Federal era a visual, 2,7% da população declararam 

possuí-la. Em seguida, a deficiência motora era a segunda mais observada, em 1,5% da população. As deficiências dos 

tipos auditiva e intelectual/mental apresentavam taxa de incidência de 0,9% e 0,8%, respectivamente. Além disso, o 

                                                           
1 Acesso pelo site: https://www.turismo.df.gov.br/programa-brasilia-turismo-acessivel/ 

2Acesso pelo site: https://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/Estudo-Retratos-Sociais-

DF-2018-Pessoas-com-defici%C3%AAncia-perfil-demogr%C3%A1fico-emprego-e-deslocamento-casa-

trabalho.pdf 



 

percentual de pessoas com alguma deficiência era maior nas RAs de baixa renda (5,5%) e de média-baixa renda (5,3%) 

em comparação com as RAs de renda alta (3,2%) e média-alta (4,7%). 

 

Outro ponto importante é sobre a questão inclusiva destas pessoas. A Lei nº LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015, que 

instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, assegura e promove, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e 

das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Nesse sentido, 

destaca o significado de barreiras/entraves, os quais devem ser superados: “qualquer entrave, obstáculo, atitude ou 

comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus 

direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à 

compreensão, à circulação com segurança, entre outros3”. 

Ademais, assegura em seu Artigo 42:  

“Art. 42. A pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer em igualdade de oportunidades 
com as demais pessoas, sendo-lhe garantido o acesso: 

I - a bens culturais em formato acessível; 

II - a programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades culturais e desportivas em formato acessível; e 

III - a monumentos e locais de importância cultural e a espaços que ofereçam serviços ou eventos culturais e esportivos.” 

Assim, é necessário que haja a construção de políticas públicas, com conhecimentos diversos, que possibilitem a 

superação dos entraves e configurem acesso real de pessoas com deficiência em todas as áreas em que pessoas sem 

deficiência têm acesso.  

Por fim, ressaltamos que a participação da família e sociedade têm igual peso na materialização da inclusão social, com 

vistas a garantir que cada indivíduo tenha condições de participar da sociedade. Uma das prioridades da acessibilidade é 

formar pessoas capazes de exercer a cidadania e que saibam respeitar as diferenças e possibilitar às pessoas com 

deficiência o direito pleno de convivência social. 

 

TURISMO ACESSÍVEL – retomada após pandemia 

A Pandemia causada pelo Coronavírus - Covid-19 impactou diretamente na rotina das pessoas em todo o globo terrestre. 

No ano de 2020, para contenção da disseminação do vírus, foi exigido que todas as pessoas permanecessem em suas 

casas por longos períodos. Somente após o início da vacinação em massa em todos os continentes é que a população tem 

podido programar-se para voltar a viajar e conhecer novos locais, ou retornar aos que já esteve anteriormente.  

A Organização Mundial do Turismo – OMT, vinculada à Organização das Nações Unidas, destaca que o mundo enfrenta “a 

maior crise da história do turismo” pelo segundo ano consecutivo 4  e que a retomada completa será quando a 

contaminação por meio das variantes esteja controlada. A vacinação é importantíssima para essa realização.  

Desta forma, há que se pensar possibilidades acessíveis para que as pessoas com deficiência possam retomar o turismo 

de forma segura. Assim, importante refletir o turismo também como fenômeno sociocultural que ocasiona em interação 

entre culturas e povos, além de refletir em questões como inclusão social tal qual o exercício da cidadania, conforme Silva 

                                                           
3 Acesso pelo site: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm  

4 Acesso pelo site: https://news.un.org/pt/story/2021/07/1757432 



 

e Costa (2018) 5.  

Além disso, as autoras destacam que o turismo não é só realizado por pessoas que não residem na cidade/país, pois olhar 

a cidade não é uma tarefa exclusivamente para os turistas que as visitam, os moradores devem viver nas cidades com 

qualidade tendo a liberdade de exercer seus direitos enquanto cidadão.  

Em relação ao turismo acessível destacamos do artigo das autoras:  

“O turismo acessível tem como intuito atender às demandas turísticas, com a finalidade de promover o bem-estar e 

segurança, sobretudo o direito que todos possuem de vivenciar novas experiências e descobertas. Os estudos e práticas 

sobre este segmento têm possibilitado uma maior interação, ou seja, a preocupação em apresentar novas práticas e novas 

ações estimula a criação de atividades que sejam acessíveis a todos os cidadãos. Dessa forma, o turismo acessível se 

atenta para as eliminações de barreiras ou obstáculos que impossibilitam qualquer pessoa, sobretudo as pessoas com 

deficiência, em utilizar os serviços e infraestruturas de forma digna, segura e autônoma”. 

 

REGIÕES ADMINISTRATIVAS  

 O Distrito Federal é dividido em 33 regiões administrativas, cujos limites físicos definem a jurisdição da ação 

governamental para fins de descentralização administrativa e coordenação dos serviços públicos. Para o UNA Experience 

as atividades serão realizadas em 4 Regiões Administrativas, quais sejam: Guará, Ceilândia, Samambaia ePlano Piloto. A 

seguir falaremos da importância de levar as atividades do UNA Experience para cada uma delas. 

 

 Guará  

Guará foi construído em 1967. As primeiras oitocentas residências foram construídas através do sistema de mutirão pelos 

funcionários da Novacap, que nelas iriam morar em 21 de abril de 1969. 

Em setembro de 1969, a Novacap e a Secretaria de Habitação e Interesse Social do Distrito Federal (atualmente extinta) 

prosseguiram com a urbanização do segundo trecho, o Guará II (bairro de Guará), inaugurado em 2 de março de 1972, 

para abrigar funcionários do Governo Federal. O Decreto nº 2.356, de 31 de agosto de 1973, criou a Administração 

Regional do Setor Residencial Indústria e Abastecimento, composta pelo Guará I (bairro de Guará), Guará II e o Setor 

Residencial Indústria e Abastecimento (setor de Guará). 

Com o advento do Decreto nº 11.921, em 25 de outubro de 1989, Guará, até então denominada Setor Residencial Indústria 

e Abastecimento e ocupando uma área de 8,6 km², passou a ter uma área de 45,66 km², sendo, então, criada a região 

administrativa de Guará.6 

A Região Administrativa possui alguns pontos turísticos como a Feira do Guará, a Paróquia Maria Imaculada, o Kartódromo 

Ayrton Senna e os parques ecológicos Denner e Ezechias Heringer7.  

O UNA Experience na RA do Guará será no estacionamento do Ginásio do CAVE localizado na QE 25, Guará II, 

Brasília/DF, ao lado da Administração Regional e à Feira do Guará. Sendo o local próximo à Paróquia Maria Imaculada (5 

minutos) e cerca de 13 minutos de percurso até o Parque Ezechias Heringer (O parque oferece natureza e lazer aos 

moradores. Eles têm procurado o local para praticar esportes, levar os filhos ao parque infantil ou correr na pista de 

caminhada, construída por meio de parcerias com a iniciativa privada. A área é uma conquista da cidade, que teve a 

poligonal aumentada de 304 hectares para 346 hectares) 

                                                           
5Acesso ao texto pelo: Turismo acessível: inclusão social, acessibilidade e cidadania (eumed.net) 

6 https://pt.wikipedia.org/wiki/Guar%C3%A1_(Distrito_Federal) 
7https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2021/06/27/guara-uma-cidade-com-grande-potencial-turistico-a-explorar/ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mutir%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Novacap
https://pt.wikipedia.org/wiki/21_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1969
https://pt.wikipedia.org/wiki/1969
https://www.eumed.net/rev/turydes/25/acessibilidade.html


 

Ceilândia 

 

Hoje a Ceilândia possui uma área urbana de 29,10 km² e está subdividida em diversos setores: Ceilândia Centro, Ceilândia 

Sul, Ceilândia Norte, P Sul, P Norte, Setor O, Expansão do Setor O, QNQ, QNR, Setores de Indústria e de Materiais de 

Construção e parte do INCRA (área rural da Região Administrativa), Setor Privê, e condomínios que estão em fase de 

legalização como o Pôr do Sol e Sol Nascente8.  

Ceilândia possui alguns pontos turísticos importantes como a Casa do Cantador, a Feira Central de Ceilândia e a Caixa 

d´água, símbolos da maior Cidade do Distrito Federal.    

O UNA Experience será realizado em um estacionamento em frente ao Restaurante Comunitário, espaço privilegiado e 

bem localizado no seguinte endereço: Setor M Cnm 1 Bl I s/n, St. M Cnm 1 - Ceilândia Centro. 

Em menos de 15 minutos do local das atividades do UNA Experience fica a Casa do Cantador, um dos maiores centros 

culturais da região. Único projeto de Oscar Niemeyer fora do Plano Piloto, a casa é considerada o Palácio da Poesia e da 

Literatura de Cordel no Distrito Federal. Na casa funciona a Cordelteca João Melchiades Ferreira, batizada em 

homenagem ao autor de uma das versões mais populares do famoso cordel “Romance do Pavão Misterioso”. A biblioteca 

dedicada exclusivamente à literatura nordestina possui acervo de mais de 1500 exemplares de cordéis e livros raros.  

 

Samambaia 

Samambaia foi criada no dia 25 de outubro de 1989, para assentar famílias oriundas de invasões e fundos de quintal, 

vindas de diversas partes do país para o Distrito Federal. Com a oficialização, através da lei 49 e decreto 11.291, se tornou 

a 12ª Região Administrativa do Distrito Federal – RA XII/DF, e passou a ser urbanizada. 

Três anos após as primeiras ocupações, foram construídas 3.381 casas destinadas a famílias de baixa renda, 

principalmente de funcionários públicos. A casa própria foi adquirida com o apoio do Sistema Habitacional de Interesse 

Social – SHIS mediante financiamento do Banco Nacional. 

A partir de 1989 a cidade passou a receber um grande número de famílias em busca do seu 'lugar ao sol'. Hoje 

Samambaia figura entre as cidades que mais crescem no Distrito Federal e no Brasil, de olho no desenvolvimento 

sustentavel e qualidade de vida9. 

O UNA Experience realizará suas atividades no Centro Olímpico e Paralímpico de Samambaia, no seguinte endereço: Vila 

Olímpica, QN 319, Samambaia Sul, Brasília/DF, equipamento público e de localização privilegiada na cidade. O próprio 

local já é uma referência de turismo para a cidade e fica à 1km de distância da Paróquia Santa Luzia, um dos cartões 

postais de Samambaia, sendo um dos pontos do turismo religioso.  

 

Plano Piloto 

O Plano Piloto é uma das 33 regiões administrativas do Distrito Federal. Foi denominada de RA I justamente por ser a 

primeira das 33.  

Em 1987, o conjunto urbanístico de Brasília, que inclui o Plano Piloto, foi declarado Patrimônio Cultural da Humanidade 

pela UNESCO, com o princípio fundamental de preservar a concepção das 4 escalas urbanas: monumental, residencial, 

bucólica e gregária. 

Atualmente, a Região Administrativa I é formada pela Asa Norte, Asa Sul, Setor Militar Urbano, Setor de Clubes, Setor de 

                                                           
8https://www.ceilandia.df.gov.br/2019/03/20/ceilandia-maior-cidade-do-df-completa-48-anos-de-historia-

e-crescimento/ 
9https://pt.wikipedia.org/wiki/Samambaia_(Distrito_Federal) 



 

Garagens e Oficinas, Noroeste, Eixo Monumental, Esplanada dos Ministérios, Setor de Embaixadas Sul e Norte, Vila 

Planalto, Vila Telebrasília, Setor de áreas Isoladas Norte e a Parque Nacional de Brasília (Água Mineral de Brasília), além 

de sediar os três poderes da República: Executivo, Legislativo e Judiciário. 

No Plano Piloto o UNA Experience será realizado no Museu da República, local altamente turístico, pois é  integrante do 

Conjunto Cultural da República, na seguinte localização: Setor Cultural Sul, lote 2, Brasília/DF. É um espaço que insere 

Brasília no circuito internacional das artes e mostra o que há de melhor na arte brasileira. O espaço é utilizado para 

exposições itinerantes de artistas renomados e temas importantes para a sociedade, palestras, mostra de filmes, 

seminários e eventos importantes. Dessa forma, contribui para a educação democrática por meio da cultura e ativa o 

turismo. 

Considerando a perspectiva itinerante do UNA Experience, os espaços devem ser acessíveis para possibilitar o acesso das 

pessoas com deficiência de forma digna e pautando-se no que a legislação permite de adequações estruturais.  

ATIVIDADES 

No bojo dos argumentos apresentados acima e seguindo no caminho do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o qual 

dispõe:  

“Art. 43. O poder público deve promover a participação da pessoa com deficiência em atividades artísticas, intelectuais, 
culturais, esportivas e recreativas, com vistas ao seu protagonismo, devendo: 

I - incentivar a provisão de instrução, de treinamento e de recursos adequados, em igualdade de oportunidades com as 
demais pessoas; 

II - assegurar acessibilidade nos locais de eventos e nos serviços prestados por pessoa ou entidade envolvida na 
organização das atividades de que trata este artigo; e 

III - assegurar a participação da pessoa com deficiência em jogos e atividades recreativas, esportivas, de lazer, culturais e 
artísticas, inclusive no sistema escolar, em igualdade de condições com as demais pessoas.” 

 Por meio da celebração de parcerias de interesse recíprocos, o poder público tem a possibilidade de garantir o acesso às 

atividades garantidas por Lei.  

As atividades propostas por este Projeto são: Canoagem, SUP, Yoga, Tiro com Arco, Tênis de Mesa, Teqball (Futmesa) e 

Dança. Além disso, proporcionará a oferta de apoio social por meio de acesso à profissionais qualificados para orientação, 

como psicólogo e assistente social. As atividades serão realizadas aos finais de semana, possibilitando acesso àqueles 

que durante a semana não possuem disponibilidade de horários, ou que tenham a intencionalidade de conhecer Brasília 

em algum período específico 

Todas as atividades serão desenvolvidas com o foco na fruição do lazer, na possibilidade de desfrutar de espaço físico 

qualificado para sua deficiência e/ou sociabilização.  A oferta destas ações aos nativos ou aos turistas, é uma importante 

ferramenta interdisciplinar.  

Resgatamos que o lazer, a cultura são garantias constitucionais e a oferta de espaços adequados para a execução desses 

direitos necessitam ser viabilizados. 

A cidade deve ser um espaço público a serviço da sua população, e não um simples produto a serviço do desenvolvimento 

de uma atividade lucrativas. O papel do espaço urbano de lazer varia de acordo com a forma como tratamos o lazer. Se o 

vemos como privilégio de consumo real, o espaço urbano é simplesmente local de acesso; se o vemos na vida da cidade 



 

estreitando relações, com funções sociais e pessoais, o espaço é componente primordial na qualidade de vida 

(BONALUME, 2002, p.198). 

As autoras Eltermann e Carmo, concluem em seu artigo que “conceber o lazer como necessário à formação social do ser 

humano individualizado é perceber a importância do mesmo para a formação da sociedade no contexto das cidades, das 

suas relações e da criação de espaços coletivos como meio de aprendizado, promoção da qualidade de vida e ampliação 

da oferta turística local”10.  

Ante ao exposto nos argumentos acima apresentados, a realização e implementação do UNA Experience uma experiência 

turística, acessível e de lazer voltada prioritariamente para pessoa com deficiência é um somatório de ações que visam 

garantir às pessoas com deficiência atividades adequadas a cada especificidade, uma estrutura que potencializa o 

desenvolvimento pessoal e de sociedade e agrega Brasília como local que fomente o turismo acessível no país.  

2.3 CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA: 

Conforme já tratado anteriormente, o projeto visa atender prioritariamente pessoas com deficiência sejam elas residentes 

ou não no Distrito Federal. Ademais, como forma de divulgar a possibilidade do turismo acessível nas Regiões 

Administrativas que receberão o Una Experience a ideia é ampliar o acesso ao público geral (pessoas sem deficiência), 

realizando a integração social e ações interdisciplinares.  

2.4 ORIGEM DO ORÇAMENTO PARA A DESPESA 

 Emenda Parlamentar Distrital. 

2.5 OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL: 

Implementar o UNA Experience uma experiência turística, acessível e de lazer voltada prioritariamente para pessoas 

com deficiência, com vistas a potencializar as Regiões Administrativas como referências de acesso às pessoas com 

deficiências.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Divulgar as Regiões Administrativas que receberão o Una Experience; 

- Ofertar espaço adaptado às pessoas com deficiência para a prática do lazer; 

- Promover a inclusão e a sociabilização de pessoas com deficiência, seus familiares e cidadãos por meio do acesso 
às atividades de lazer; 

- Promover a inclusão e a sociabilização de pessoas com deficiência por meio do fortalecimento do Programa 
Turismo Acessível; 

- Oportunizar às pessoas com deficiências atividades adaptadas à sua deficiência e com profissionais qualificados. 

 2.6 METAS 

2.6.1 METAS QUANTITATIVAS 

                                                           
10 Acesso pelo link: http://festivaldascataratas.com/wp-content/uploads/2014/01/4.-O-LAZER-

COMO-FERRAMENTA-TUR%C3%8DSTICA-UMA-AN%C3%81LISE-DOS-EQUIPAMENTOS-
P%C3%9ABLICOS-EM-ARARANGU%C3%81-SC.pdf 



 

 Realizar entre 1.056 e 1.200 diretos atendimentos diretos durante a vigência do Termo; 

Ofertar no mínimo 06 atividades acessíveis por 5 meses; 

Divulgar 04 Regiões Administrativas do Distrito Federal como potenciais localidades para a prática do turismo acessível 

2.6.2 METAS QUALITATIVAS 

Ofertar ações de lazer para pessoas com e sem deficiência;  

Potencializar o Programa Turismo Acessível por meio da divulgação UNA Experience nas Regiões Administrativas 
contempladas. 

7. INDICADORES DE MONITORAMENTO 

Metas Indicadores de Monitoramento Parâmetro(s) para aferição de 
cumprimento 

Realizar entre 1.056 a 1.200  
atendimentos diretos durante a vigência 
do Termo 

Quantitativo de participantes nas 
atividades promovidas 

 . Inscrições realizadas pelo site da UNA, 
durante os 5 meses de oferta das 

atividades; 

. Relatórios de desenvolvimento das 
atividades; 

. Inscrições realizadas in loco; 

. Fotos dos participantes durante as 
atividades. 

Ofertar no mínimo 06 atividades 
acessíveis por 5 meses 

Quantidade mínima de atividades 
acessíveis ofertadas durante o período 
de desenvolvimento das atividades 

. Relatórios do site com comprovação de 
possibilidade de inscrição em no mínimo 
3 atividades de interesse;  

. Relatórios de desenvolvimento das 
atividades; 

. Fotos comprovando o desenvolvimento 

das 3 atividades, no mínimo. 

Divulgar 04 Regiões Administrativas do 
Distrito Federal como potenciais 
localidades para a prática do turismo 
acessível 

Visualização dos vídeos . Vídeos publicados 

Ofertar ações de lazer para pessoas 
com e sem deficiência; 

Atividades realizadas com o caráter 
participativo, de lazer  

. Pesquisa de satisfação, após a 
participação nas atividades ofertas;  

. Reuniões em grupos de participação, 
com relatórios acerca da possibilidade do 
UNA Experience como local de lazer em 
Brasília;  

.   
Potencializar o Programa Turismo 
Acessível por meio da divulgação UNA 
Experience nas Regiões 
Administrativas contempladas. 

Inserção do UNA Experience como 
projeto fomentador do turismo acessível 
do Programa Turismo Acessível/SETUR 

. Reuniões com a SETUR; 

. Atualização do Programa no site;  

. Divulgação nas RA’s contempladas.  

 

 2.8 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES 

ATRELADAS 



 

 O UNA Experience terá seu funcionamento aos sábados e domingos, com a oferta das seguintes atividades de 

participação: Canoagem, SUP, Yoga, Tiro com Arco, Tênis de Mesa, Teqball, Dança e Horta Comunitária. Além disso, 

também oferecerá apoio por meio de acesso à profissionais qualificados para orientação social, como psicólogo e 

assistente social.  

As pessoas com deficiência são as principais beneficiadas da execução deste Projeto e como já mencionado pessoas sem 

deficiência também serão contempladas com as vagas remanescentes, com vistas à inclusão e sociabilização.   

Ademais, para todas as atividades a serem realizadas serão seguidos os protocolos de contenção de disseminação do 

coronavírus, como evitar aglomeração e utilização de máscaras.  

A vigência será de 17/12/2021 a 17/06/2022, sendo o início das atividades a partir do dia 08/01/2022. O encerramento das 

atividades se dará dia 15/05/2022, sendo o término da parceria previsto para ocorrer em 03/06/2022, para encerramento 

das atividades, entrega dos produtos finais dos Recursos Humanos e prestadores de serviço, devolução dos containers, e 

etc.  

Segue previsão de implementação do UNA Experience:  

Ceilândia –08 e 09/01; 15 e 16/01; 22 e 23/01/2022 (início da montagem: 31/01/22 e traslado para novo local em 01/01/22); 

Samambaia – 05 e 06/02; 12 e 13/02; 19 e 20/02/2022 (início da montagem: 01/02/2022 e traslado para novo local em 

22/02/22);    

Plano Piloto – 05 e 06/03; 12 e 13/03; 19 e 20/03; 26 e 27/03;  02 e 03/04; 09 e 10/04; 16 e 17/4(início da montagem: 

22/02/22 e traslado para novo local em 18/04/2022). 

Guará –30/04 e 01/05; 07 e 08/05; 14 e 15/05/2022 (início da montagem: 22/04/2022 e entrega dos equipamentos em 

16/05/2022).  

ATIVIDADES 

As atividades turísticas de lazer serão realizadas em todos os finais de semana, após sua inauguração, aos sábados e 

domingos. A seguir segue tabela com a proposta de oferta das atividades:  

Atividade Sábado Domingo 

SUP  e Canoagem Matutino 

Vespertino 

Matutino 

Vespertino 

Yoga  -- Matutino 

Vespertino 

Tiro com Arco  Matutino 

Vespertino 

-- 

Tênis de mesa  -- Matutino 

Vespertino 



 

Dança  Matutino 

Vespertino 

-- 

Teqball (futmesa) Matutino 

Vespertino 

-- 

Horta Comunitária Matutino 

Vespertino 

 

Encontro com psicólogas  -- Matutino 

Vespertino 

Encontro com assistente social Matutino 

Vespertino 

-- 

 

Todas as atividades ofertadas estarão disponíveis para inscrição no site da UNA, para que sejam feitas as inscrições 

previamente. Durante as atividades haverá lista de presença para confirmação da inscrição e monitoramento do público 

direto do projeto. Caso haja vagas remanescentes, haverá a possibilidade de realizar inscrições no momento das 

atividades.  

Todos os horários disponíveis estarão no site para que as pessoas possam realizar um planejamento da sua visita ao UNA, 

como nos casos daqueles que não residam em Brasília e possuam uma viagem planejada em data futura. Desta forma, a 

inscrição poderá ser realizada com bastante antecedência, havendo disponibilidade de planejamento pessoal e familiar. 

Para inscrição das atividades em que as pessoas não são com deficiência, será exigido 1kg de alimento não perecível, que 

posteriormente será doado a instituições de atendimento à pessoa com deficiência.  

Considerando que a realização do projeto ocorrerá em locais que não possuem estrutura física natural para 

desenvolvimento das atividades aquáticas, idealizamos a montagem de uma estrutura de container piscina especialmente 

adaptada para o público alvo atendido. A arquitetura com containers marítimos se tornou uma tendência mundial, muito 

moderna e sua aplicação na construção de piscinas é uma solução rápida, criativa e eficaz.  

Como serão desenvolvidas as atividades 

● Canoagem/SUP: São 4 alunos por vez no caiaque podendo ser simples ou duplo e 2 alunos no stand uppaddle. 

Importante ressaltar que todos os participantes (com ou sem familiar) que estiverem na prática, deverão estar 

acompanhados de um instrutor/staff; 

A atividade contará com o acompanhamento do professor e monitores de staff e cada aula terá a duração de 50 minutos.  

Previsão mínima de atendimento estimado: 24 pessoas nos dois dias de atendimento em cada final de semana, 

totalizando: 384 atendimentos (24 pessoas x 32 dias).  

● Yoga: As aulas serão para até 10 pessoas, conforme o espaço e respeitado o distanciamento recomendado pelas 

organizações sanitárias em função da pandemia. 



 

 Duração de cada atividade 50 minutos.  

Previsão mínima de atendimento estimado: 10 pessoas por dia de atendimento, totalizando: 160 atendimentos (10 pessoas 

x 16 dias). 

● Tiro com arco: cada aula terá duração de 50 minutos e contará com até 03 (dois) alunos por vez.  

A atividade vai contar sempre com a presença do instrutor. 

Previsão mínima de atendimento estimado: 02 pessoas por dia de atendimento, totalizando: 32 atendimentos (02 pessoas 

x 16 dias).  

● Tênis de mesa: cada aula terá duração de 50 minutos e contará com até 02 (dois) alunos por vez.  

A atividade vai contar sempre com a presença do instrutor. 

Previsão mínima de atendimento estimado: 02 pessoas por dia de atendimento, totalizando: 32 atendimentos (02 pessoas 

x 16 dias).  

● Dança: cada aula terá duração de 1h20 minutos e contará com até 5 alunos por vez. 

A atividade vai contar sempre com a presença do instrutor. 

Previsão mínima de atendimento estimado: 02 pessoas por dia de atendimento, totalizando: 32 atendimentos (02 pessoas 

x 16 dias).  

● Teqball: cada aula terá duração de 50 minutos e contará com até 4 alunos por vez. 

A atividade vai contar sempre com a presença do instrutor. 

Previsão mínima de atendimento estimado: 02 pessoas por dia de atendimento, totalizando: 32 atendimentos (02 pessoas 

x 16 dias).  

 Horta Comunitária: cada oficina terá duração de 50 minutos e contará com 6 pessoas por vez. A atividade contará 

com a presença do professor.  

Previsão mínima de atendimento estimado: 24 pessoas por dia, totalizando: 384 atendimentos (24 pessoas x 16 dias). 

● Atendimento Assistente Social e Psicóloga: cada profissional poderá fazer atendimentos diversos no período que 

estiver disponível. A intenção é que sejam provocados grupos, por meio dos quais pessoas com deficiência e seus 

familiares possam trocar experiência, possam compartilhar sentimentos e conversarem acerca dos seus direitos e garantia 

dos mesmos.  

 Todas as atividades terão o seu desenvolvimento voltado para prática do lazer, abordando sempre a inclusão social, a 

autonomia individual e tornando a participação no UNA Experience como um momento importante de autoconhecimento e 

sociabilização. 

Sobre a horta comunitária, ressaltamos que a qualidade de vida passou a ser prioridade para uma parte da população 

brasileira e domundo, que busca hábitos saudáveis como uma boa alimentação. Em nosso projeto os alimentosproduzidos 

pela horta serão disponibilizados aos participantes, sempre com o acompanhamento deum profissional qualificado que 

estará no espaço. Podendo incentivar a população à produção doméstica e fomento do comércio local.  

Ademais, estimamos que haja pessoas que se interessem apenas em conhecer o local, com a curiosidade no espaço 

singular que se concretizará no local e estas pessoas serão totalmente bem-vindas a conhecer nosso espaço e caso haja 

disponibilidade no horário para ser inserida, com interesse, poderão participar das ações.  



 

Para viabilizar toda a execução destas atividades, com a qualidade necessária, estão sendo previstas a aquisição de itens 

e locação de alguns equipamentos. Se fazem extremamente fundamentais para que os objetivos sejam de fato alcançados.  

 Por fim, nossa instituição procurará agregar algumas ações durante a execução do projeto, SEM CUSTOS ADICIONAIS ao 

Termo de Fomento formalizado, para proporcionar uma experiência diferenciada às pessoas beneficiadas.  

É importante ressaltar que todas as ações estão com as datas preestabelecidas, conforme já mencionado. Entretanto, caso 

haja qualquer entrave em que o evento não possa ser realizado na data prevista, a SETUR será notificada, bem como 

novo calendário da execução será reapresentado.  

Além disso, ressaltamos que as atividades serão ao ar-livre e que cumprirão com o determinado pelo Governo do Distrito 

Federal quanto às orientações acerca da COVID-19. 

RECURSOS HUMANOS  

Na tabela da planilha de Termo de Fomento deste projeto estão discriminados e detalhados os Recursos Humanos 

envolvidos para a execução do Projeto. Estão subdivididos em área fim e área meio.  

 Os profissionais que estão na área fim são aqueles essenciais para a gestão, controle e acompanhamento das atividades, 

visando elevar o UNA Experience no seu status em referência na atuação junto às pessoas com deficiência. Para que o 

Projeto tenha uma execução adequada, garantindo assim um a eficiência, um dos princípios da administração pública: 

“compreende-se “eficiência” por quando o agente cumpre com suas competências, agindo com presteza, perfeição, 

buscando sempre o melhor resultado e com o menor custo possível, no sentido econômico-jurídico. Exige desfecho 

satisfatório, em tempo razoável, em prol do interesse público e segurança jurídica.”  

Para os profissionais da área fim o vínculo será iniciado assim que o Termo de Fomento seja formalizado, ou seja, com 06 

meses de vinculação. Ressaltamos, que estes profissionais deverão viabilizar a realização do projeto, sendo assegurada a 

entrega de cada um na tabela discriminada.  

Os profissionais da área meio, são aqueles que desenvolverão as atividades e atuarão diretamente junto ao público-alvo. 

São estes profissionais que serão a liga da relação, utilizando-se se linguagem oral e corporal inclusivas, atitudes 

colaborativas, divulgação do UNA e etc.  

Estes profissionais serão vinculados por meio de diárias, tendo em vista as necessidades das ações desenvolvidas e 

desenvolvimento de suas atuações serão orientadas, acompanhadas e fiscalizadas pelos profissionais da área fim. 

Ressaltamos que algum destes profissionais deverão apresentar relatórios de desenvolvimento das atividades com a 

periodicidade a ser estabelecida pela execução. Destacamos que todos os profissionais que atuarão como área meio 

devem possuir experiência com atividades voltadas às pessoas com deficiência.   

ITENS DE DIVULGAÇÃO  

Com vistas à divulgação do UNA Experience como uma experiência turística, acessível e de lazer, serão contratados 

serviços que potencializarão e desenvolverão as estratégias de comunicação, o acesso à imprensa, desenvolvimento da 

marca, desenvolvimento e manutenção do site, cobertura fotográfica, produção de vídeos acessíveis para o canal do 

Youtube, vídeos curtos para as mídias sociais. Todos os serviços estão discriminados na planilha.  

Estes serviços são fundamentais para que possamos divulgar o UNA Experience como uma rota de turismo acessível, 

como uma opção de lazer qualificada e bem localizada no território.  



 

Disponibilizaremos informações sobre a acessibilidade do evento nota/release à imprensa. A equipe de comunicação / 

assessoria fará a ponte com as devidas áreas de comunicação junto aos veículos de comunicação para garantir isso. 

Nossos posts/conteúdos de divulgação do projeto nas redes sociais seguirá todas as regras e recursos disponíveis para 

atingir a todos os deficientes, como pôr as hashtags #PraTodosVerem e #PraCegoVer nas legendas e descreveremos as 

imagens postadas.  

Assim, o conteúdo fica acessível para os deficientes visuais e a interação desse público com o conteúdo aumenta. Nosso 

site será acessível e por isso também nossas peças de comunicação serão inclusivas. Criaremos um folheto de orientação 

para disponibilizar para cada pessoa da equipe de linha de frente, incluindo os seguranças, o pessoal de limpeza, a 

brigada de incêndio, a equipe de produção, a equipe do buffet, além de treinamento para que tenham contato com público. 

É importante destacar que algumas destas postagens que serão realizadas terão a ver com informações acerca do turismo 

acessível, fomentando e potencializando Brasília e suas atrações turísticas 

Ademais, serão adquiridas camisetas, bonés, máscaras squeeze, que serão distribuídas para os recursos humanos, 

prestadores de serviço e também para alguns dos beneficiados durante o projeto. 

É recorrente a necessidade, durante atividade, de que sejam supridas algumas demandas, como alguma pessoa que 

acidentalmente se molha por completo, ou que a deficiência possa ser de alto comprometimento e que a família não se 

preparou com boné para proteção do sol ou com água. São diversos fatores que geram a necessidade de se pensar itens 

que propiciem uma qualidade no atendimento, mas que sejam potenciais divulgadores do Projeto.  

Nossa equipe estará uniformizada facilitando a busca por informações do público presente, além de oferecermos área 

reservada para os encontros de atendimento psicológico, que também poderá ser usada como sala de apoio para 

emergências e sala de reunião para a equipe de produção nos dias nos quais não estiverem sendo usadas. Ponto de 

acolhimento/recepção do público por nossa equipe, monitor de língua de sinais, website adaptado. 

Nossa equipe de brigada trabalhará em conjunto com a produção visando instruir e orientar corretamente o público. 

ADAPTAÇÃO E CONTAINERS 

As pessoas que fazem uso de cadeiras de rodas ou com deficiência visual devem evitar qualquer piso desnivelado, por 

isso a necessidade de se criar esse ambiente seguro. As rampas devem seguir as normas de largura, inclinação e 

segurança, conforme planejamento arquitetônico anexo a essa proposta.  

Na planilha estão discriminadas todas as necessidades de adaptação dos containers, bem como todos os equipamentos 

para deslocamento dos mesmos até os locais previstos para a realização das ações.  

Serão utilizados containers adaptados, por exemplo, para quem faz uso de cadeira de rodas, que ocupa 1,20 m x 0,80 m. 

Não existe no mercado hoje a disponibilização de containers voltados para uso de pessoas com deficiência e que estejam 

aptos para serem locados, por esse motivo propomos a locação de containers e as devidas adaptações. Todos os 

containers locados são para: uso como depósito dos equipamentos locados, para a sala de acolhimento/recepção, para a 

sala de atendimento psicológico/ atendimento/reunião e serão devidamente adaptados. 

As barreiras arquitetônicas são impostas por projetos equivocados, e também por execuções inadequadas, por falta de 

conhecimento, de manutenção e principalmente fiscalização, do projetado e efetivamente executado. Não se trata de 

sensibilizar as pessoas, mas conscientizá-las. É imprescindível que nosso projeto seja acessível primordialmente, o projeto 

será executado exclusivamente por profissionais legalmente habilitados, com a referida ART - Anotação de 

Responsabilidade Técnica, que garante a qualidade dos serviços prestados frente à legislação e normas pertinentes.  

https://www.estudopratico.com.br/como-funciona-o-pracegover-no-facebook/


 

Trazemos à tona, alguns exemplos da especificidade de se usar containers e não apenas tendas, por exemplo:  

 

1) Geralmente as pessoas com espectro autista possuem hipersensibilidade auditiva, e, portanto, sentem incômodo 

com qualquer tipo de sons, que, por vezes, passariam despercebidos pela maioria. A depender do grau de autismo essa 

pessoa pode reagir de uma forma mais ou menos agressiva, podendo ter que ser contida, o que exigiria um local 

específico para acalmá-la, preferencialmente, longe da agitação. 

2) Outra situação que certamente vamos nos deparar lidando com o público de pessoas com deficiência são pessoas 

que apresentam espasmos epiléticos. Nesse caso a pessoa deverá ser contida para não se machucar e preferencialmente 

em local limpo e que possua um piso adequado para que não se machuque. 

3) Outra situação são pessoas que apresentam crise de pânico e em caso de crise precisam ser medicadas ou 

contidas. 

Por isso é tão importante o uso de containers, os mesmos também servirão, quando for o caso, para realização de 

procedimentos médicos e para atendimento, quando solicitado pela brigada. Lembrando que adaptaremos os espaços para 

sala de acolhimento/recepção – sala de atendimento psicológico/ atendimento/reunião. 

Por fim, vale lembrar que em caso de chuva, os beneficiados precisam se abrigar e por se tratar de evento realizado na 

beira do lago, as tendas podem não ser seguras pelas fortes correntes de vento.  

E aqui destacamos a importância de termos banheiros acessíveis e adequados, por exemplo, para uma pessoa 

ostomizada pode ser estressante utilizar banheiros públicos e pode causar pânico o fato de lidarem com os eventuais 

vazamentos de dejetos ou urina em banheiros públicos. Portanto, a disponibilização de banheiros públicos para o 

atendimento adequado aos ostomizados pode ser a chave para aumentar a sensação de bem-estar e a reabilitação dos 

ostomizados em sua comunidade. A importância de se locar container adaptado para tal uso se faz necessário não apenas 

para ostomizados, mas para todos.  

É necessário proporcionar acessibilidade e infraestrutura adequada principalmente para pessoas com deficiência, com 

mobilidade reduzida, crianças, obesos, pessoas com baixa estatura, é para garantir qualidade de vida e autonomia a elas. 

Os banheiros são, geralmente, os locais que apresentam mais transtornos e riscos para as pessoas com deficiência. Por 

isso, a locação de containers /banheiros adaptados é imprescindível. Além do mais, preserva a intimidade e a 

independência dessas pessoas, além, é claro, do conforto.  

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ESSENCIAIS 

Geralmente pessoas com deficiência física decorrente de lesão medular apresentam falta de sensibilidade de membros 

inferiores e por esse motivo a utilização de botas de neoprene se tornam fundamentais para garantir a segurança dos 

participantes (lesados medulares). 

Os lesados medulares que não possuem sensibilidade e forem praticar a canoagem precisam se atentar a utilização deste 

equipamento de segurança, pois caso contrário poderão sofrer queimaduras nos pés. Os   caiaques são construídos de 

plástico polietileno e por esse motivo, por vezes, ao serem expostos ao sol podem aquecer e vir a queimar as regiões 

ósseas de alta pressão, como são os calcâneos, e, pela falta de sensibilidade, o lesado medular poderá sofrer uma séria 

queimadura. 

Outra situação que justifica a necessidade de utilização da bota de neoprene é que a falta de sensibilidade e de controle 

das pernas e pés, aliado ao movimento corporal de remada faz com que os pés fiquem friccionando contra o caiaque e 

http://blog.freedom.ind.br/pessoa-com-deficiencia-evolucao-do-termo-e-dos-conceitos-aplicados/
http://blog.freedom.ind.br/pessoa-com-deficiencia-evolucao-do-termo-e-dos-conceitos-aplicados/
http://blog.freedom.ind.br/acessibilidade-nos-momentos-de-lazer-confira-dicas-para-programar-proxima-viagem/


 

esse movimento repetidas vezes ocasiona úlceras de pressão / escaras. 

Serão necessários ainda:  

. Bote inflável, para um serviço de apoio necessário durante as aulas para situação de emergência para uso dos 

brigadistas; 

. Coletes salva vidas para os alunos e de standby para o caso de emergências. Os coletes são de tamanhos diversificados, 

para contemplar a diversidade de tamanhos corporais dos indivíduos.    

. Boia flutuante de gás hélio com a finalidade de sinalizar o espaço utilizado pelas pessoas com deficiência durante as 

aulas.  

2.9 RESULTADOS ESPERADOS 

- Divulgação do Turismo acessível na Capital do País; 

- Inserção do UNA Experience como possibilidades de roteiro turístico nas Regiões Administrativas; 

- Acesso de pessoas com deficiência a atividades de lazer em 04 Regiões Administrativas.  

2.10 CONTRAPARTIDA SOCIAL 

Inserção da chancela de APOIO para divulgação da marca da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal em 
material de promoção do projeto, tais como:  

● Site durante 90 dias;  

● Página da transparência do uso do recurso em aba específica na plataforma, dando a transparência exigida;  

● Capa do evento no facebook durante 90 dias;  

● Capa twitter do evento durante 90 dias;  

● 2 Posts exclusivos no Instagram fomentando Brasília como destino turístico inclusivo;  

● Inclusão da #seturdf #juntosporbrasília #secretariadeturismo #maisbrasilia #visitebrasilia em posts;  

● Inserção de vídeo de sobre Brasília a ser definido pela secretária, nos painéis e atividades do evento;  

● Credenciamento da equipe indicada pela SETUR/DF para cobertura do evento;  

 2 impulsionamentos no Instagram com a divulgação do UNA Experience como uma ação fomentada pela SETUR, para 
além dos que estão previstos no Fomento; 
 

 Photo point voltado para divulgação da SETUR. 

2.11 APOIO  

Ressaltamos que conforme mencionado neste documento, as ações do UNA Experience são ações inclusivas e 

potencializadora dos locais em que as ações serão desenvolvidas. Assim destacamos o apoio que receberemos durante 
esse período, SEM CUSTOS ADICIONAIS AO TERMO: 

. SENAC: será uma instituição colaboradora em que atuará com suas carretas-escolas oferecendo serviços diversos, como 
corte de cabelo, aferição de pressão arterial, e etc.  

. SEL: cessão do COP de Samambaia para o desenvolvimento das atividades.  



 

2.12 PROGRAMAÇÃO DETALHADA DO PROJETO 

 PROGRAMAÇÃO DATA 

Início das Contratações / Montagens / Adaptações  17/12/2021 

Adaptação do local 20/12/2021 –07/01/2022 

Abertura do Projeto 08/01/2022 

Desenvolvimento das atividades 08/01/2022 a 15/05/2022 

Encerramento do Projeto 15/05/2022 

Período de organização documental, baixa e entregas 
de equipamentos, entrega de relatórios da equipe e 

etc. 

16/05/2022 a 17/06/2022 

Data do Término do Termo de Fomento 17/06/2022 

2.13 CROQUI DO EVENTO (se houver) 

Anexos. 

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Cronograma de Execução 

Metas Fase / Etapa Descrição Valor 
Duração 

Início Término 

Meta 1 

1.1  Recursos Humanos (Área 
Finalística/ Essencial) 

 R$ 186.327,96 17/12/2021 17/06/2022  

1.2  Recursos Humanos (Área Meio)  R$ 122.010,84 17/12/2021 17/06/2022  

1.3 
Locação e Aquisição de 
Equipamentos 

 R$ 249.169,65 
17/12/2021 

17/06/2022  

1.4 Adaptação de Contêineres R$ 116.060,89 
17/12/2021 

17/06/2022  

1.5 
Serviços de Entrada de  Energia 
Elétrica 

R$ 59.342,13 
17/12/2021 

17/06/2022  

1.6 Horta Acessível R$ 24.300,00 17/12/2021 17/06/2022  

Meta 2 

2.1 Serviço de Despachante   R$ 16.200,00 17/12/2021 17/06/2022  

2.2  Serviços Gerais  R$ 175.596,68 17/12/2021 17/06/2022  

2.3 
 Serviço de Transporte e 
Lançamento 

 R$ 82.169,25 
17/12/2021 

17/06/2022  

Meta 3 

3.1  Comunicação e Divulgação  R$ 180.301,20 17/12/2021 17/06/2022  

3.2  Sinalização e Monitoramento  R$ 8.630,00 17/12/2021 17/06/2022  

3.3 Cenografia R$ 89.036,72 17/12/2021 17/06/2022  

 4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 



 

Cronograma de Desembolso 

Meta Etapa/Fase Especificação Mês 

Meta 1 

 

1.1  Recursos Humanos (Área Finalística/ Essencial) Dezembro/2021 

1.2  Recursos Humanos (Área Meio) Dezembro/2021 

1.3  Locação e Aquisição de Equipamentos Dezembro/2021 

1.4 Adaptação de Contêineres Dezembro/2021 

1.5 Serviços de entrada Energia Elétrica Dezembro/2021 

1.6 Horta Acessível Dezembro/2021 

Meta  2 

 

2.1 Serviço de Despachantes Gerai Dezembro/2021 

2.2  Serviços Gerais Dezembro/2021 

2.3  Serviço de Transporte e Lançamento Dezembro/2021 

Meta 3 

3.1  Comunicação e Divulgação Dezembro/2021 

3.2  Sinalização e Monitoramento Dezembro/2021 

 3.3 Cenografia Dezembro/2021 

 5. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS (Plano de Aplicação) 

Planilha Global 

PLANILHA GLOBAL 

Meta 1 (Contração Geral) 
 

Etapa 1.1 (RECURSOS HUMANOS - ÁREA FINALÍSTICA/ESSENCIAL) 

Item Descrição Unid. Qtde. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

1.1.1 Direção Geral: Profissional responsável 
pela coordenação geral do projeto, 
responsável por todo planejamento, 
orientação e acompanhamento de todas 

as fases da realização do projeto. 

Diária 156 R$ 215,76 R$ 33.658,56 
Fomento 

1.1.2 Coordenação Executiva  - 1 profissionais 

responsáveis pelo comercial e 
institucional do projeto, visando 
assegurar a obtenção dos resultados 
definidos nos planos operacionais e 
administrativos, em conformidade com o 

objeto do projeto, seus princípios, dentro 
das diretrizes estratégicas e 
operacionais estabelecidas, por meio da 
direção geral de todas as áreas. Com 

carga horária de 8h/dia. -  cuidar de todo 
RH e recepção e possíveis acidentes 

Diária 156 R$ 150,00 R$ 23.400,00 
Fomento 



 

 

1.1.3 Coordenação de Serviço de Gestão da 
Execução (Administrativa e Financeira) - 
Equipe responsável pela elaboração, 
gestão e execução do termo de 
Fomento, assim como pelo controle das 

contratações, controle dos serviços 
prestados, controle dos pagamentos 
realizados aos fornecedores, 
recebimento de notas fiscais e 

conferência de valores, assim como 
responsável pelo monitoramento de 
processos e equipamentos, organização 
dos documentos, controle da execução 
do plano de trabalho, auxílio na 

produção dos processos, de acordo com 
normas e procedimentos técnicos. 
Profissional responsável por atuar junto 
ao Gestor do órgão Concedente. 

Diária 156 R$ 193,00 R$ 30.108,00 
Fomento 

1.1.4 Coordenação Organizacional de RH - 
Contratação de profissional responsável 

pelo direcionamento de tarefas, 
treinamento e capacitação da equipe 
durante o período de pré - execução e 
pós. (Unidade de medida: diária). 

Diária 156 R$ 174,00 R$ 27.144,00 
Fomento 

1.1.5 Coordenação de Cerimonial/Recepção - 
responsável pela recepção das 

autoridades, treinamento da equipe de 
apoio que irá recepcionar e prestar 
informações sobre o evento aos 
participantes. 

Diária 156 R$ 153,85 R$ 24.000,60 
Fomento 

1.1.6  Coordenação de Produção - 
Contratação de profissional responsável 
pela aplicação dos cronogramas e 

planos de trabalho estabelecidos junto a 
direção geral, afim de demandar e 
acompanhar as ações de todos os 
coordenadores, produtores e assistentes 

envolvidos no projeto.   

Diária 156  R$ 137,80  R$ 21.496,80 
 Fomento 

1.1.7 Apoio Administrativo: Profissional 

responsável por auxiliar os demais 
profissionais nas atividades 
administrativas demandadas durante o 
projeto. Executará o trabalho 

diretamente com a equipe da 
Coordenação de Serviço de Gestão da 
Execução na coleta de materias 
necessários que permita a gestão da 
execução do Termo de Fomento. 

Diária 156 R$ 70,00 R$ 10.920,00 
Fomento 

1.1.8 Secretária - Profissional responsável por 
atender as demandas recepcionadas por 

e-mail, telefone e outros meios de 
comunicação, referentes a execução do 
Projeto nas Regiões Administrativas e 
caso identificada alguma fragilidade 

repassá-la ao Coordenador responsável 

Diária 156 R$ 100,00 R$ 15.600,00 
Fomento 



 

pelo atendimento da solicitação. 

Valor Total da Etapa 1.1 
 R$ 186.327,96  Fomento 

Etapa 1.2 (RECURSOS HUMANOS - ÁREA MEIO) 

Item Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

1.2.1 Coordenador de Área: 2 Profissionais 
responsável por coordenar cada área do 

evento e as ações desenvolvidas 
naquele local, comunicar possíveis 
intercorrências à Coordenação de 
Serviço de Gestão da Execução de 

forma a permitir a busca ativa por 
soluções eficazes, bem como averiguar 
se é o caso de pleitear ajustes.  

Mensal 2 
R$ 
4.000,00 

R$ 48.000,00 Fomento 

1.2.2 
Psicóloga  Diária 21 R$ 113,64 R$ 2.386,44 Fomento 

1.2.3 
Assistente social  Diária 21 R$ 170,40 R$ 3.578,40 Fomento 

1.2.4 Apoio: Profissionais responsáveis por 

recepcionar todos os participantes. Dar 
todas as informações sobre o evento tais 
como: programação, horários, 
confirmação no site da inscrição, 
direcionamento, apoio a execução das 

atividades propostas, comunicação com 
colaboradores e fornecedores.  

Profissionais com experência na atuação 

de eventos com  a participação de 
pessoas com deficiência 

Profissionais com experência na atuação 
de eventos com  a participação de 
pessoas com deficiência 

Diária 224 R$ 176,67 R$ 39.574,08 Fomento 

1.2.5 Profissional (Professor - Instrutor) 
responsável pelas aulas de Teqball.   

Profissional irá orientar, planejar e 
acompanhar a prática das atividades 
propostas.  

Profissionais com experência na atuação 
de eventos com  a participação de 
pessoas com deficiência 

Diária 21 R$ 145,96 R$ 3.065,16 Fomento 

1.2.6 Profissional (Professor - Instrutor) 
responsável pelas aulas de 
canoagem/stand uppaddle e por 
orientar, planejar e acompanhar a 

prática das atividades propostas.  

Diária 47 R$ 145,96 R$ 6.860,12 Fomento 



 

Profissionais com experência na atuação 
de eventos com  a participação de 

pessoas com deficiência 

1.2.7 Profissional (Professor - Instrutor) para 
as aulas de Yoga.   

Profissional irá orientar, planejar e 

acompanhar a prática das atividades 
propostas.  

Profissionais com experência na atuação 

de eventos com  a participação de 
pessoas com deficiência 

Diária 24 R$ 145,96 
 R$                                 

3.503,04 
Fomento 

1.2.8 Profissional (Professor - Instrutor) para 
as aulas de Tiro com Arco e 
disponibilização dos equipamentos para 
as aulas.  

Profissional irá orientar, planejar e 
acompanhar a prática das atividades 
propostas.  

Profissional com vasta experiência na 
modalidade, tendo participado da 
olímpiada paralímpica de Tóquio 

Profissionais com experência na atuação 
de eventos com  a participação de 
pessoas com deficiência 

Diária 24 

 

 

 

 

R$ 145,96 

R$                                 

3.503,04 
Fomento 

1.2.9 Profissional (Professor - Instrutor)  para 
as aulas de Tênis de Mesa. 

Profissional irá orientar, planejar e 
acompanhar a prática das atividades 
propostas.  

Profissionais com experência na atuação 
de eventos com  a participação de 
pessoas com deficiência 

Diária 24 

 

 

R$ 197,33  R$                                 

4.735,92 
Fomento 

1.2.10 Profissional (Professor - Instrutor)  para 
as Aulas de Dança.  

Profissional irá orientar, planejar e 
acompanhar a prática das atividades 
propostas.  

Profissionais com experência na atuação 
de eventos com  a participação de 
pessoas com deficiência 

Diária 16 

 

 

R$ 227,96  R$                                 

3.647,36 
Fomento 

1.2.11 

Professor para a Horta Comunitária Diária 16 

 

R$ 197,33 
R$ 3.157,28 Fomento 

Valor Total da Etapa 1.2 
 R$ 122.010,84  Fomento 

Etapa 1.3 (LOCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS) 



 

Item Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

1.3.1 Locação de 2 caiaques duplos com 3,80 

m de comprimento e 0,82 m de largura e 

200 kg de capacidade de carga. 

Fabricado em polietileno de alta 

performance, extremamente resistente a 

impactos.  

 

 

Mensal 10 R$ 570,38 R$ 5.703,80 Fomento 

1.3.2 Locação de 4 caiaques individuais com 
2,90 m de comprimento – 0,70 m de 

largura – e capacidade de carga a 115 
kg. Fabricado em polietileno de alta 
performance, extremamente resistente a 
impactos.  

Mensal 20 R$ 450,00 R$ 9.000,00 Fomento 

1.3.3 Locação de 1 Bote inflável, tecido PVC, 

cokpit com 3,30 m, configuração para 

transporte de barco e até 3 passageiros, 

capacidade de 640 kg, 2 remos para 

pequenos deslocamentos  

Diária 32 R$ 458,46 R$ 14.670,72 Fomento 

1.3.4 Locação de 2 Pranchas de SUP, com 

variação de 7' a 10' pés de comprimento 

e de 28* a 32* polegadas de largura. 

Dimensões mínimas: 3x0,75m 

Diária 64 R$ 85,91 R$ 5.498,24 Fomento 

1.3.5 Locação de cadeira de rodas monobloco 

de alumínio peso leve, dobrável, com 

ajustes.  

A cadeira será utilizada em cima da 

prancha de sup para utilização de 

participantes com lesão medular 

Diária 32 R$ 5,67 R$ 181,44 Fomento 

1.3.6 Aquisição de 15 coletes salva vidas - 
homologado pela marinha do brasil 

indicado para uso comercial em águas 
brancas, lazer ou competição. Em nylon 
/ tipo de costura: reta / definição da 
tecnologia: design anatômico / cinto 
ajustável super resistente / flutuadores 

de 30mm distribuídos de forma 
inteligente para maior conforto, proteção 
e liberdade. Composição: 100% nylon 
flutuador: 100% polietileno expandido. 

Tamanhos 5- p, 5- m e 5- g  

Unidade 15 R$ 74,99 R$ 1.124,85 Fomento 

1.3.7 Aquisição de Bota de neoprene com 

meia Inner para o calor, calcanhar 

reforçado para apoio, único Stiff oferece 

excelente aderência, painéis de 

drenagem de água, secagem rápida - 

com sola de borracha vulcanizada. 

Especificações: esportes náuticos em 

geral. Aderência forro têxtil: interno em 

neoprene. Ajuste: em velcro ajustável. 

Unidade 15 R$ 143,04 R$ 2.145,60 Fomento 



 

Em tamanhos: 35 - 5 / 36 - 5 / 38 -5 

Bota cano alto  

1.3.8 Aquisição de Tapetes para aulas de 
Yoga - 1m x 0,5m.  

Unidade 15 R$ 45,00 R$ 675,00 Fomento 

1.3.9 L Locação de mesa de  taqball estrutura 

em aço galvanizado com pintura brilhosa 

na cor Laranja, rede em acrílico 

transparentede 20mm  ocação de mesa 

-  1 mesa de  taqball 

 

Mensal 5 R$ 800,00 R$ 4.000,00 Fomento 

1.3.10 Aquisição de capa para gradil de 2,0 x 
1,50 com silk/plotagem da logo da UNA  

Unidade 60 R$ 80,00 R$ 4.800,00 Fomento 

1.3.11 Locação de 3 Container High Cube 40 

PÉS. Medidas internas: 12.032 mm de 

comprimento X 2.352 mm de largura X 

2.698 mm de altura, com capacidade 

cúbica de 76m. Medidas externas: 

12.192 m de comprimento X 2.438 m de 

largura X 2.895 me de altura, com 

capacidade máxima de 26.330 kg. Para 

adaptação e uso: Sala de 

acolhimento/recepção; Sala de 

aula/reunião/atendimento 

(3 containers x 5 meses) 

Mensal 15 
R$ 

4.458,00 
R$ 66.870,00 Fomento 

1.3.12  Locação de 1 Container High Cube 20 

PÉS. Medidas internas: 5.900 m de 
comprimento X 2.350 m de largura X 
2.393 m de altura, com capacidade 
cúbica de 33,2m. Medidas externas, é 
de 6.058m de comprimento X 2.438m de 

largura X 2.591 m de altura e 
capacidade máxima de 24.000 kg. 
Layout totalmente adaptável de acordo 
com a necessidade, proporcionando 

conforto. Com a aplicação de barras de 
aço para Pessoas com Necessidades 
Especiais (PNE), rampas e opções de 
lavatórios adaptados. 

 

 Mensal  5 
 R$ 
1.900,00 

R$ 9.500,00  Fomento 

1.3.13 Piscina container 12 m comprimento x 5 

m de largura x 1.40 mm de altura, com 

borda adaptada. 

Mensal 5 
R$ 
25.000,00 

R$ 125.000,00 Fomento 

Valor Total da Etapa 1.3 
 R$ 249.169,65  Fomento 

Etapa 1.4 (CONTAINERS) 



 

1.4.1 - ADAPTAÇÃO CONTAINER PISCINA 

Item Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

1.4.1.1 SERVIÇOS DE ESTRUTURA PARA 

SUSTENTAÇÃO DA PISCINA, PERFIL 

ENRIGECIDO DUPLO DE 150 MM #14, 

METALMO DE 30 X 50 # 14, 

COLOCAÇÃO DE TRAVAS COM 

METALOM 30 X30 # 14. 

O serviço irá permitir unir as estruturas a 

Rampa, que ficará numa altura de 50 cm 
com guarda corpo com corrimão e 
fechamento de guarda corpo. Serviços 
de serralheria basicamente, são paraas 
rampas de acessibilidade e estrutura de 

elevação. Serão necessários 156 dias 
de seralheiro 

Diária 156 
 R$       

118,98 

 R$                               

18.560,88 
 Fomento  

1.4.1.2 SERVIÇOS DE ESTRUTURA PARA 

SUSTENTAÇÃO DA PISCINA, PERFIL 

ENRIGECIDO DUPLO DE 150 MM #14, 

METALMO DE 30 X 50 # 14, 

COLOCAÇÃO DE TRAVAS COM 

METALOM 30 X30 # 14. 

O serviço irá permitir unir as estruturas a 

Rampa, que ficará numa altura de 50 cm 

com guarda corpo com corrimão e 

fechamento de guarda corpo. Serviços 

de serralheria basicamente, são 

paraasrampas de acessibilidade e 

estrutura de elevação. Serão 

necessários 156 dias de ajudante 

Diária 156 R$ 78,77 R$ 12.288,12 Fomento 

1.4.1.3 SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 

PERFIS SOLDADOS EM AÇO 
ESTRUTURAL, PARA FAZER 
SUPORTE DE DECK COM 1,60M DE 
ALTURA PELA LARGURA CONFORME 
PROJETO DE ACESSIBILIDADE  

KG 1850 R$ 13,84 
 R$                               

25.604,00 
Fomento 

1.4.1.4 DECK COM PISO DE MADEIRA 

MACIÇA DE 2,5CM DE ESPESSURA E 
10CM DE LARGURA, COM VIGOTAS 
DE SUSTENTAÇÃO DE 15CM DE 
ALTURA E 5 CM DE LARGURA. 
DIMENSÃO DO DECK DE 3,00M DE 

LARGURA X 5,00M DE 
COMPRIMENTO. ANGELIM OU 
CUMARU 

M² 15 R$ 140,39 
 R$                                 

2.105,85 
Fomento 

1.4.1.5 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO 

EXTERNO = 11/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_P 

M 48 R$ 75,34 
 R$                                 

3.616,32 
Fomento 



 

 

1.4.1.6 RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA 

CADEIRANTE, PILAR METÁLICO 

PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM 

AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS 

TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P 

 

KG 1050 R$ 13,84 
 R$                               

14.532,00 
Fomento 

1.4.1.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020 

 

M² 325 R$ 11,06 
 R$                                 

3.594,50 
Fomento 

1.4.2 - ADAPTAÇÃO - CONTAINER DEPÓSITO 

Item Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

1.4.2.1 PONTO DE ILUMINAÇÃO 

RESIDENCIAL INCLUINDO 

INTERRUPTOR SIMPLES 

CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

(EXCLUINDO LUMINÁRIA E 

LÂMPADA). 

AF_01/2016 

 

UN  8 R$ 130,00 
 R$                                 

1.040,00 
Fomento 

1.4.2.2 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL 

INCLUINDO TOMADA 10A/250V, 

CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO.  

AF_01/2016 

 

UN  4 R$ 180,00 
 R$                                    

720,00 
Fomento 

1.4.2.3 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 

DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN  1 R$ 500,00 
 R$                                    

500,00 
Fomento 



 

AF_10/2020 

 

1.4.2.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO).  

AF_01/2020 

 

m² 205 R$ 11,06 
 R$                                 

2.267,30 
Fomento 

1.4.3 - ADAPTAÇÃO - ACESSIBILIDADE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

1.4.3.1 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU 

ALERTA, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_05/2020  

 

 M 65 

  

R$ 85,77 

 

R$                               

5.575,05 

 

Fomento 

1.4.4 - ADAPTAÇÃO CONTAINER WC 

1.4.4.1 TANQUE SÉPTICO, EM FIBRA DE 

VIDRO, DIÂMETRO INTERNO = 2,30 M 

X 5,80 M X ALTURA INTERNA = 0,50 

M, VOLUME ÚTIL: 5.000L  

 

Unidade 

 
1 

R$ 

5.937,50 

 

R$ 5.937,50 Fomento 

1.4.4.2 ESTRUTURA DE ELEVAÇÃO DO 

CONTAINER, PILAR METÁLICO 

PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM 

AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS 

TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P 

A estrutura de elevação do container 

permitirá que seja colocado embaixo do 

banheiro o reservatório (tanque séptico), 

caixa de água para o esgoto. 

KG 560 R$ 13,84 
 R$                               

7.750,40 
Fomento 

1.4.4.3 INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO 

ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) 

EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO 

EM ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_02/2016 

 

UM 1 
R$ 

1.349,99 

 R$                                 

1.349,99 
Fomento 



 

1.4.4.4 RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA 

CADEIRANTE, PILAR METÁLICO 

PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM 

AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS 

TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P 

 

KG 650 R$ 13,84 
 R$                               

8.996,00 
Fomento 

1.4.4.5 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO 

EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_P  

 

M 12 R$ 75,34 
 R$                                 

904,08 
Fomento 

1.4.4.6 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020 

 

M² 65 R$ 11,06 
 R$                                 

718,90 
Fomento  

Valor da etapa 1.4 R$ 
116.060,89 

1.5 – SERVIÇO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA 

1.5.1 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, 

AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E 

DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO 

O POSTE DE CONCRETO). 

AF_07/2020 

 

UN 1 
R$ 

2.100,00 
R$ 2.100,00 Fomento 

1.5.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 

ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA 

TENSÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

 

M 200 R$ 10,79 
 R$                                 

2.158,00 
Fomento 

1.5.3 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 

DISJUNTORES DIN 225A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 

 

UN 1 R$ 684,13 
 R$                                 

684,13 
Fomento 



 

1.5.4 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, 

POTÊNCIA 50 KVA, MOTOR A DIESEL 

- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_03/2016 com funcinário full time para 

operacionalização e manutenção do 

equipamento, com disel incluído. 

 

Diária 34 
R$ 

1.600,00 

 R$                               

54.400,00  
Fomento 

Valor da etapa 1.5 R$ 
59.342,13 

1.6 HORTA ACESSÍVEL 

1.6.1 

Horta comunitária  acessível,  composta 

por 12 caixotes de aço galvanizado nº 

12, espessura do aço de 2,7 mm .  

A horta conterá:  

03  caixotes de 1,20 x 0,65 

03 caixotes de 1,20 x 1,20  

03 caixotes de 1,20 x 0,60 

03 caixotes de de 1,20  x 1,00  

Os caixotes serão suspensos por 

correntes de aço inox de 6mm  

Cada caixote está cheio de terra e 

mudas, pro causa do peso do caixote de 

aço junto com a terra é necessário 

corrente reforçada de inox de 6mm . 

Cada caixote usará em média 10 m de 

corrente para ficar suspenso. Os 

caixotes terão um sistema de ajuste  

manual de altura para que as pessoas 

com deficiência consigam trabalhar em 

conformidade a altura da cadeira de  

rodas.  

Está incluso no valor a montagem e 

desmontagem da horta em 8 

oportunidades.  

Está incluso no valor a terra com , 

mudas e manutenção da horta (incluindi 

a irrigação)  

Construção de suporte de ferro para que 

a horta fique suspensa 

Unidade 1 
R$ 

24.300,00 
R$ 24.300,00 Fomento 

Valor da etapa 1.6 R$ 

24.300,00 

VALOR TOTAL DA META 1 

 
 R$ 757.211.47  Fomento 



 

Meta 2 (SERVIÇOS) 

 

 

 
 

Etapa 2.1 (SERVIÇO DE DESPACHANTE) 

 

Item Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

2.1.1 Contratação de Serviço de despachante 

- responsável por providenciar toda 

documentação necessária a realização 

do evento e atuação perante órgãos na 

esfera administrativa, em sendo: 

autorização de funcionamento  junto a 

RA do Guará, autorização de 

funcionamento junto a RA da Ceilândia, 

Autorização de funcionamento  junto a 

RA do Gama, autorização de 

funcionamento junto a Secretaria de 

Esporte do DF, Autorização de 

funcionamento junto  a Administração do 

plano piloto, Autorização junto a 

Secretaria de Segurança, autorização 

junto a vara da infância e juventude, 

autorização junto ao corpo de 

bombeiros, autorização junto a PMDF e 

formalização de apoio junto a Polícia 

Civil, intervenção e despacho de 

documentos junto a empresa de 

segurança contratada, intervenção e 

despacho de documentos junto a 

empresa  responsável pela segurança 

do evento, entrada de documentação 

junto ao ECAD (quando necessário), 

acompanhamento de Acordo de 

Cooperação assinado junto a SEL e 

acompanhamento de Acordo de 

Cooperação assinado junto ao Senac, 

consultoria e planejamento  junto ao 

arquiteto para fins de emissão de ART . 

O Profissional também deverá ficar a 

disposição no evento para fins de 

recebimento e despacho junto aos 

agentes de fiscalização de 

comparecerem ao evento, prestando 

todos esclarecimentos levantados por 

estes. 

 Serviço  9 

  

R$       

1.800,00 

 

R$       

16.200,00  

 

Fomento 

 

Valor Total da Etapa 2.1 

 

 R$ 16.200,00  Fomento 

Etapa 2.2 (SERVIÇOS GERAIS) 



 

Item Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

2.2.1 Contratação de Serviço de Assessoria 

Contábil - responsável pela 

conformidade contábil do Projeto e da 

Instituição seguindo os preceitos das 

normas brasileiras de contabilidade  e 

posterior entrega de relatório financeiro 

pelo período do projeto. 

 

Mês 6 
R$ 
1.500,00 

R$ 9.000,00 Fomento 

2.2.2 Contratação de Serviço de Assessoria 
Jurídica - responsável pelo apoio na 
gestão jurídica do projeto (ÁREA CÍVEL 

E TRABALHISTA) 

Mês 6 
R$ 
1.450,00 

R$ 8.700,00 Fomento 

2.2.3 Contratação de Serviço de Assessoria 

Jurídica - responsável pelo apoio na 

gestão jurídica do projeto e posterior 

análise da entrega do relatório final de 

prestação de contas de acordo com a 

Lei pelo período do projeto (ÁREA 

DIREITO ADMINISTRATIVO) 

Mês 6 
R$ 
1.450,00 

R$ 8.700,00 Fomento 

2.2.4 Contratação de Serviço de Brigadista. 

Profissionais aptos e responsáveis no 

atendimento a eventuais emergências 

durante o projeto. Com carga horária de 

8h/dia - 3 dias na semana  

 

Dia 64 R$ 176,58 R$ 11.301,12 Fomento 

2.2.5 Contratação de Serviço de Limpeza: 

Profissionais responsáveis pela limpeza 

do local do projeto incluindo todo o 

material de limpeza. Com carga horária 

de 8h/dia. - 3 dias na semana 

 

Dia 128 R$ 107,80 R$ 13.798,40 Fomento 

2.2.6 Contratação de Serviço de Segurança 

patrimonial desarmado:  Profissional 

responsável pela segurança 

patrimonial.Com carga horária de 

12h/dia.  

Dia 453 R$ 161,67 R$ 73.236,51 Fomento 

2.2.7 SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE 

CROQUI, ACOMPANHAMENTO DE 

EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES, 

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 

COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

 

Hora 

 

385 

 

R$            

105,61  

 

R$                               

40.659,85  

 

Fomento 

2.2.8 Mestre de obra com encargos 

complementares 
Mês 2 

R$ 
5.100,40 

R$                               

10.200,80  
Fomento 



 

   

Valor Total da Etapa 2.2 
 R$ 175.596,68 Fomento 

 

Etapa 2.3 (SERVIÇO DE TRANSPORTE E LANÇAMENTO) 

2.3.1 - Trajeto Depósito / Ceilândia 

Item Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

2.3.1.1 
Contratação de Serviço de içamento,  

carregamento e deslocamento de 

containers . Retirada de todos materiais 

e utensílios internos para transporte, 

carregamento, transporte, 

descarregamento e realocação de 06 

containers.  

Conforme detalhado na Planilha de 

Custos anexo a este documento 

SERVIÇO 

 
1 

 R$       

16.169,85  

R$       

16.169,85 
Fomento 

2.3.2 - Trajeto Ceilândia/Samambaia 

2.3.2.1 Contratação de Serviço de içamento,  

carregamento e deslocamento de 

containers . Retirada de todos materiais 

e utensílios internos para transporte, 

carregamento, transporte, 

descarregamento e realocação de 06 

containers.  

Conforme detalhado na Planilha de 
Custos anexo a este documento 

SERVIÇO 

 
1 

 R$       

16.499,85 

R$       

16.499,85 
Fomento 

2.3.3 - Trajeto Samambaia/Plano Piloto 

2.3.3.1 Contratação de Serviço de içamento,  

carregamento e deslocamento de 

containers . Retirada de todos materiais 

e utensílios internos para transporte, 

carregamento, transporte, 

descarregamento e realocação de 06 

containers.  

Conforme detalhado na Planilha de 

Custos anexo a este documento 

SERVIÇO 

 
1 

 R$       

16.499,85  

R$       

16.499,85 
Fomento 



 

2.3.4 – Trajeto Plano Piloto / Guará 

2.3.4.1 Contratação de Serviço de içamento,  

carregamento e deslocamento de 

containers . Retirada de todos materiais 

e utensílios internos para transporte, 

carregamento, transporte, 

descarregamento e realocação de 06 

containers.  

Conforme detalhado na Planilha de 

Custos anexo a este documento 

SERVIÇO 

 
1 

R$       

16.499,85 

R$       

16.499,85 
Fomento 

2.3.5.1 – Trajeto Guará/Depósito 

2.3.5.1 Contratação de Serviço de içamento,  

carregamento e deslocamento de 

containers . Retirada de todos materiais 

e utensílios internos para transporte, 

carregamento, transporte, 

descarregamento e realocação de 06 

containers.  

Conforme detalhado na Planilha de 

Custos anexo a este documento 

SERVIÇO 

 
1 

 R$       

16.499,85  

 R$       

16.499,85  
Fomento 

  

Valor Total da Etapa 2.3 

 

 R$ 82.169,25  Fomento 

 VALOR TOTAL DA META 2 

 

 

 R$ 273.965,93   Fomento 

Meta 3 (COMUNICAÇÃO/DIVULGAÇÃO/SINALIZAÇÃO) 

Etapa 3.1 (COMUNICAÇÃO/DIVULGAÇÃO) 

Item Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

3.1.1 Contratação de serviço especializado 

em Tecnologia da Informação - proteção 

de dados e inteligência da Infrmação 

Mensal 6 
R$ 
3.250,00 

R$ 19.500,00 Fomento 

3.1.2 Contratação de Serviço de 

desenvolvimento de estratégia de 

comunicação (persona, público alvo, 

canais, voz e arquétipo), planejamento, 

desenvolvimento e gestão de redes 

sociais visando engajamento virtual e 

Mês 6 
R$ 
5.000,00 

R$ 30.000,00  Fomento 



 

presencial, direcionamento estratégico 

para criação de conteúdos de foto, vídeo 

e relatório final de engajamento. Com 

entrega ao final do projeto dos 

resultados alcançados. 

 

O marketeiro deverá planejar e 

implementar ações de marketing de 

divulgação do projeto em cada uma das 

Regiões Administrativas. 

Cada região administrativa terá uma 

campanha exclusiva de divulgação do 

projeto, a depender das peculiaridades 

locais.  

Ele também irá acompanhar os 

indicadores de performance das 

campanhas, fazendo com que o projeto 

seja divulgado ao publico alvo correto - 

PCDs, de forma a garantir a presença do 

público ao evento. 

Também será o responsável pelo 

gerenciamento das redes sociais - 

Instagram, facebook, produzindo cards e 

sua redação e promoção de 

impulsionamento. 

 

3.1.3 
Impulsionamento Serviço 1 

R$ 

8.000,00 
R$ 8.000,00 Fomento 

3.1.4 Contratação de Serviço de Assessoria 

de imprensa para a elaboração de 

cronograma de divulgação e atividades 

em torno do projeto; Reuniões/ calls 

para avaliação e redefinição de metas; 

Elaboração de mailings específicos 

nacionais e locais; Recepção e 

acompanhamento de imprensa em todas 

as etapas do projeto; Gerenciamento de 

crises; Acompanhamento de clipping; 

Relatório final de atividades com base 

no clipping. Serviço com a entrega da 

clippagem das matérias geradas ao final 

do projeto. 

 

Será responsável pelo contato direito 

com a mídia local e nacional. 

Responsável por qualquer 

pronunciamento oficial da Associação. 

Mês 6 
R$ 
2.150,00 

R$  12.900,00  Fomento 



 

Também terá o papel de “vender" pautas 

online e televisivas sobre o projeto.  

Deverá atuar em caso de contenção de 

crise institucional evitando que qualquer 

imagem negativa da associação seja 

divulgada. 

 

3.1.5 Contratação de Serviço de Designer 

Gráfico -  com a função de criação da 

identidade visual do projeto, criação de 

material gráfico, sinalização e marketing. 

O designer é o responsável pela 

confecção e elaboração dos 

dobramentos da marca - Criação da 

marca "UNA EXPERIENCE”. Também 

será responsável pela elaboração do 

lauyout das camisetas, caiaques, remos, 

prancha de sup, boné, garrafa de água, 

sinalizações, plotagem de tendas, 

papelaria, brindes, entre outros. 

Mês 6 
R$ 
2.600,00 

R$ 15.600,00   Fomento 

3.1.6 Contratação de Serviço de Web Master - 

Desenvolvimento do Site do projeto. 

Com backup - Certificado SSL - CMS 

(Content Management System) - Cloud 

Computing - Domínio - Endereço de IP 

(Internet Protocol) - HTML - HTTPS 

(HyperTextTransferProtocolSecure) - 

Inodes - IP Dedicado - MySQL - POP3 - 

SEO (Search EngineOptimization).  

Serviço a ser desempenhado pelo 

período do projeto. 

 

Nosso projeto em sua primeira edição 

teve suas redes sociais atacadas por 

haters, sendo feito inclusive, o devido 

boletim de ocorrência. Dessa forma, o 

serviço aqui contratado é de segurança 

de dados, segurança de mídia sociais, e, 

atualização constante do site onde são 

feitas as inscrições dos interessados e 

principalmente proteção dos dados 

pessoais dos inscritos, já que 

possuiremos informações pessoais 

ligadas as condições físicas dos 

participantes. 

 

Mês 6 
R$ 

1.200,00 
R$ 7.200,00 Fomento 



 

3.1.7 Contratação de Serviço de fotografia 

para cobertura do projeto - São 50 

diárias de contratação para registro de 

todas as fases do Projeto.   Um 

profissional para a execução do serviço. 

Equipamentos a serem usados por 1 

profissional: Câmera Canon Eos 70d 

Dslr / 2 Bateria original Canon / Lente 

EF-S 18-135mm F/3.5-5.6 is Usm / 

Lente Canon 50mm F/1.8 STM /Lente 

EF-S 24mm f/2.8 STM. Entrega de 20 

fotos por dia de serviço, tratadas 

digitalmente, entregues em mídia ao 

final do projeto. 

 

Responsável por tirar todas as fotos do 

evento durante a pré-produção, 

produção e pós produção. 

Dia 50 R$ 144,09 R$ 7.204,50  Fomento 

3.1.8 Contratação de Serviço de tratamento 

de fotografia em laboratório - São 50 

diárias de contratação para tratamento 

das fotos tiradas pela fotógrafa.  Um 

profissional para a execução do serviço. 

Dia 50 R$ 144,09 R$ 7.204,50  Fomento 

3.1.9 Produção de 12 vídeos, de no mínimo 6 

minutos - A produção inclui Editor, 

cinegrafista, roteirista, apresentador e 

designer moution. Cada vídeo contará a 

história de um personagem, pessoa com 

d eficiência, mostrando sua rotina, os 

locais que frequenta, hobbies e trabalho,  

deixando uma mensagem final de 

superação.. 

 

Serviço/Vídeo 

 
12 

R$ 

3.930,00 
R$ 47.160,00  Fomento 

3.1.10 Adaptação dos videos já produzidos  de 

forma a deixá-los acessíveis a pessoas 

com deficiência  auditiva  e visual - 

inserção de audio descrição, libras e 

legenda em 12 vídeos 

Serviço/Vídeo 

 
12 R$ 770,00 R$ 9.240,00  Fomento 

3.1.11 Contratação de Serviço de Gravação e 

Edição de filme de comunicação curto - 

Cada filme de 4 miiutos segundos para 

divulgação em Instagram e facebook. 

Equipamentos a serem usados por 1 

profissional: Câmera Canon Eos 70d 

Dslr / 2 Bateria original Canon / Lente 

EF-S 18-135mm F/3.5-5.6 is Usm / 

Lente Canon 50mm F/1.8 STM /Lente 

EF-S 24mm f/2.8 STM / 1 Iluminador de 

228 LEDs / Cartão de memória 64g / 1 

Tripé iluminador de vídeo / 1 Tripé 

Serviço/Vídeo 

 

5 
R$ 
1.680,00 

R$ 8.400,00 Fomento 



 

profissional Manfrotto + Cabeça 

Hidráulica Benro / Edição: Pacote Adobe 

- Premiere - After effects - Photoshop - 

Mac - Final Cut Pro X.  Serviço a ser 

desempenhado pelo período do projeto 

com a entrega dos vídeos produzidos. 

3.1.12 Confecção de Camisetas em algodão fio 

30.1, em 4 cores impressão frente e 

verso, em silk, gola redonda, tamanhos 

variados no modelo tradicional  

 

Uni 200 R$ 21,00 R$ 4.200,00  Fomento 

3.1.13 Máscara : Confecção de máscara 

individual personalizada 

 

Uni 120 R$ 6,00 R$ 720,00  Fomento 

3.1.14 Boné: Confecção de Boné personalizado 

 
Uni 120 R$ 21,31 R$ 2.557,20  Fomento 

3.1.15   

Garrafa para água (squeeze) 

 

 Uni  100  R$ 4,15 R$ 415,00    Fomento 

Valor Total da Etapa 3.1 
 R$ 180.301,20   Fomento 

Etapa 3.2 (SINALIZAÇÃO E MONITORAMENTO) 

Item Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

3.2.1 Contratação de Serviço de Sinalização e 

de Plotagem para o envelopamento das 

pranchas e caiaques com 

personalização seguindo identidade 

visual UNA, por meio de impressão em 

adesivo vinil e aplicação em: 04 

Caiaques duplos de 3,80x0,82m; 04 

Caiaques individuais 2,90x0,70m; 02 

Pranchas de SUP 3x0,75m; 12 remos de 

canoagem 40x20cm. Totalizando 26m² 

de adesivo vinílico impressos e 

instalados com a identidade visual do 

projeto.  

SERVIÇO 1 
 R$         

2.465,00  

 R$                                 

2.465,00  
Fomento 

3.2.2 Aquisição de Blimp flutuante: Bola em 

PVC vinílico branco, redondo 03m de 

diâmetro, com 04 Alças para amarra 

com argola em aço inox com 01 Válvula 

de enchimento tipo rápido, com pino 

trava. Enchimento por meio de mistura 

UNIDADE 1 
 R$         

1.925,00  

 R$         

1.925,00  
Fomento 



 

pronta de gás hélio. Inclui o serviço de 

enchimento, personalização e instalação 

e ancoragem da bola a ser usada como 

boia de sinalização de raia esportiva. 

 

3.2.3   

Flag banner - 3,5m de altura com a 
base,  Bandeira 2,5m x 0,75, 
acompanha haste e a base 

 UNIDADE 16 
 R$            

265,00  

 R$                                 

4.240,00  
Fomento 

Valor Total da Etapa 3.2 R$ 8.630,00 Fomento 

Etapa 3.3 (CENOGRAFIA) 

Item Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

3.3.1 - CENOGRAFIA DE ENTRADA DO EVENTO 

3.3.1.1 Pórtico de entrada de 3 metros de altura 
x 6 metros de largura x 10 metros de 
profundidade elaborado com: A) frente: 

composição de MDF recortado a laser e 
colorido com tinta spray (cores diversas 
inclusivas, 12 latas), B) túnel em tecido 
Lycra (127m²) 

Serviço 4 R$ 875,00 R$ 3.500,00 Fomento 

3.3.1.2 Logo (1.50x1.50) do evento feito em 
PVC adesivado recortado (com UV) e 

resistentes à chuva, estruturados em 
madeira tratada/envernizada para 
fixação e trava em arame e parafusos de 
sustentação 

Serviço 4 
R$ 

363,00,00 
R$ 1.452,00 Fomento 

3.3.2 - CENOGRAFIA: RECEPÇÃO/CADASTRAMENTO 

3.3.2.1 Ambientação da área de cadastramento 
com pintura cenográfica 

Serviço 4 R$ 800,00 R$ 3.200,00 Fomento 

3.3.2.2 Locação de balcão de recepção de 4 
metros em madeira tratada e colorida 

UNIDADE 4 R$ 400,00 R$ 1.600,00 Fomento 

3.3.3 - CENOGRAFIA: INSTAGRAMÁVEL SENSORIAL INCLUSIVO 

3.3.3.1  

Ambiente instagramável com acessibilidade 

para todos, desenvolvido especialmente 

para criar uma imersão sensorial completa 

que promova o bem estar e a inclusão de 

pessoas com as mais diversas deficiências, 

Diária 156 R$ 42,44 R$ 6.620,64 Fomento 



 

como daltônicos, cegos, cadeirantes, entre 

outros. Composto com: 

A) Locação de tenda 8 x8 

3.3.3.2 Ambiente instagramável com 
acessibilidade para todos, desenvolvido 

especialmente para criar uma imersão 
sensorial completa que promova o bem 
estar e a inclusão de pessoas com as 
mais diversas deficiências, como 

daltônicos, cegos, cadeirantes, entre 
outros. Composto com: 

B) Tecidos cenográficos diversos 100 

metros de tecido em malha oxford  para 
envelopar box truss e tenda (cores 
diversas) 

M 100 R$ 9,70 R$ 970,00 Fomento 

3.3.3.3 Ambiente instagramável com 
acessibilidade para todos, desenvolvido 
especialmente para criar uma imersão 

sensorial completa que promova o bem 
estar e a inclusão de pessoas com as 
mais diversas deficiências, como 
daltônicos, cegos, cadeirantes, entre 
outros. Composto com: 

C) 70 unidades espaguete de espuma 
em cores variadas para  compor 
cenografia imersiva 

Unidade 70 R$ 7,00 R$ 490,00 Fomento 

3.3.4 - CENOGRAFIA SINALIZAÇÃO 

3.3.4.1 Totem informativo central feito em 
madeira tratada/envernizada, com 
recorte triangular contendo 3 faces 
informativas: A) mapa do evento e 
programação; B) logo do evento em 

PVC adesivado e recortado (com UV) e 
resistentes à chuva, C) instagramável 
(photo point) elaborado com os mais 
diversos elementos cenográficos 

personalizados, como composição de 
peças 

de MDF recortadas a laser e coloridas 

com tinta spray (cores diversas, 8 latas), 
tecido e materiais plásticos, como 
espaguetes de piscina e entre outros. 
Tamanho 2x2x2m 

Serviço 4 R$ 800,00 R$ 3.200,00 Fomento 

3.3.4.2 Ambientação Geral de cada uma das 4 
localidades com diversos marcos visuais 
(totens e baneirolas) que auxiliem o 

entendimento do espaço e a 
acessibilidade por parte dos diversos 
tipos de deficientes(daltônicos, cegos, 
cadeirantes, entre outros). Elementos 

feitos em PVC adesivado recortado (com 
UV) e resistentes à chuva, estruturados 
em madeira tratada/envernizada 

Serviço 4 
R$ 

1.028,50 
R$ 4.114,00 Fomento 



 

(tamanhos variados: 1.00x0.60; 
1.10x0.30; 1.30x0.50; outros) 

3.3.5 - CENOGRAFIA ÁREA CAIAQUE 

3.3.5.1 Ambientação da Área do Caiaque nas 4 
localidades contendo 10 elementos 
cenográficos personalizados em cada 
(totens e baneirolas) feitos em PVC 

adesivado recortado (com UV) e 
resistentes à chuva, estruturados em 
madeira tratada/envernizada (tamanhos 
variados: 1.00x0.50; 1.30x0.30; 1.10 x 

0.40; outros) 

Serviço 4 R$ 576,00 R$ 2.304,00 Fomento 

3.3.6 - Montagem e Desmontagem (4 localidades) 

3.3.6.1 Ceilândia (5 dias de montagem com 
equipe de 4 pessoas por dia; 3 dias de 
desmontagem com equipe de 4 
pessoas) 

Itens de montagem e desmontagem - 
Contratação de profissionais para 
montagem de cenografia e ornamentos, 

em madeira e tecido. Instalação de lonas  
com esquadro de madeira. 

Manutenção em todo material 

cenográfico durante todo o período do 
projeto. 

 

Samambaia (5 dias de montagem com 
equipe de 4 pessoas por dia; 3 dias de 
desmontagem com equipe de 4 

pessoas) 

Itens de montagem e desmontagem - 
Contratação de profissionais para 

montagem de cenografia e ornamentos, 
em madeira e tecido. Instalação de lonas  
com esquadro de madeira. 

Manutenção em todo material 
cenográfico durante todo o período do 
projeto. 

 

Guará (5 dias de montagem com equipe 
de 4 pessoas por dia; 3 dias de 

desmontagem com equipe de 4 
pessoas)  

Itens de montagem e desmontagem - 

Contratação de profissionais para 
montagem de cenografia e ornamentos, 
em madeira e tecido. Instalação de lonas  

Diária 256 R$ 156,67 R$ 40.107,52 Fomento 



 

com esquadro de madeira. 

Manutenção em todo material 
cenográfico durante todo o período do 
projeto. 

 

Plano Piloto (5 dias de montagem com 

equipe de 4 pessoas por dia; 3 dias de 
desmontagem com equipe de 4 
pessoas) 

Itens de montagem e desmontagem - 
Contratação de profissionais para 
montagem de cenografia e ornamentos, 
em madeira e tecido. Instalação de lonas  

com esquadro de madeira. 

Manutenção em todo material 
cenográfico durante todo o período do 

projeto. 

3.3.6.2 Diretor de montagem: profissional 

resposável por A) contratar recursos 
humanos; B) coordenadar e auxiliar na 
montagem e desmontagem do projeto 
em cada uma das 4 localidades; C) 
coordenar logística e cuidados com as 

peças cenográficas durante todo o 
projeto. 

Serviço 4 
R$ 

2.500,00 
R$ 10.000,00 Fomento 

3.3.7  ELABORAÇÃO DO PROJETO 

3.3.7.1 Contratação de arquiteto/designer para 
elaboração de Projeto Cenográfico 
Inclusivo e Identidade Visual Inclusiva 

que promovam o bem estar e a inclusão 
de pessoas com as mais diversas 
deficiências, como daltônicos, cegos, 
cadeirantes, entre outros 

Serviço 4 R$ 434,82 R$ 1.739,28 Fomento 

3.3.7.2 Contratação de arquiteto/engenheiro 
para elaboração do Projeto Executivo 

dos diversos elementos cenográficos 
contemplados em cada localidade, 
incluindo a escolha de materiais e o 
quantitativo 

Serviço 4 R$ 434,82 R$ 1.739,28 Fomento 

3.3.7.3 Elaboração de maquete 3D para cada 
uma das 4 localidades, incluindo 

imagens renderizadas conforme a 
necessidade para cada localidade 

Serviço 4 
R$ 

2.000,00 
R$ 8.000,00 Fomento 

 
Valor Total da Etapa 3.3  R$ 89.036,72  Fomento 

 
VALOR TOTAL DA META 3  R$ 277.697,92 Fomento 



 

 
VALOR TOTAL DO PROJETO R$ 1.309.145,32  Fomento 

 5.2 Planilha Termo de Fomento 

PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

Meta 1 (Contração Geral) 

 

Etapa 1.1 (RECURSOS HUMANOS - ÁREA FINALÍSTICA/ESSENCIAL) 

Item Descrição Unid. Qtde. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

1.1.1 Direção Geral: Profissional responsável 
pela coordenação geral do projeto, 
responsável por todo planejamento, 
orientação e acompanhamento de todas 
as fases da realização do projeto. 

Diária 156 R$ 215,76 R$ 33.658,56 
Fomento 

1.1.2 Coordenação Executiva  - 1 profissionais 
responsáveis pelo comercial e 

institucional do projeto, visando 
assegurar a obtenção dos resultados 
definidos nos planos operacionais e 
administrativos, em conformidade com o 

objeto do projeto, seus princípios, dentro 
das diretrizes estratégicas e 
operacionais estabelecidas, por meio da 
direção geral de todas as áreas. Com 

carga horária de 8h/dia. -  cuidar de todo 
RH e recepção e possíveis acidentes 

 

Diária 156 R$ 150,00 R$ 23.400,00 
Fomento 

1.1.3 Coordenação de Serviço de Gestão da 
Execução (Administrativa e Financeira) - 

Equipe responsável pela elaboração, 
gestão e execução do termo de 
Fomento, assim como pelo controle das 
contratações, controle dos serviços 
prestados, controle dos pagamentos 

realizados aos fornecedores, 
recebimento de notas fiscais e 
conferência de valores, assim como 
responsável pelo monitoramento de 

processos e equipamentos, organização 
dos documentos, controle da execução 
do plano de trabalho, auxílio na 
produção dos processos, de acordo com 
normas e procedimentos técnicos. 

Profissional responsável por atuar junto 
ao Gestor do órgão Concedente. 

Diária 156 R$ 193,00 R$ 30.108,00 
Fomento 

1.1.4 Coordenação Organizacional de RH - 
Contratação de profissional responsável 
pelo direcionamento de tarefas, 
treinamento e capacitação da equipe 

durante o período de pré - execução e 
pós. (Unidade de medida: diária). 

Diária 156 R$ 174,00 R$ 27.144,00 
Fomento 



 

1.1.5 Coordenação de Cerimonial/Recepção - 
responsável pela recepção das 

autoridades, treinamento da equipe de 
apoio que irá recepcionar e prestar 
informações sobre o evento aos 
participantes. 

Diária 156 R$ 153,85 R$ 24.000,60 
Fomento 

1.1.6  Coordenação de Produção - 
Contratação de profissional responsável 

pela aplicação dos cronogramas e 
planos de trabalho estabelecidos junto a 
direção geral, afim de demandar e 
acompanhar as ações de todos os 

coordenadores, produtores e assistentes 
envolvidos no projeto.   

Diária 156  R$ 137,80  R$ 21.496,80 
 Fomento 

1.1.7 Apoio Administrativo: Profissional 
responsável por auxiliar os demais 
profissionais nas atividades 
administrativas demandadas durante o 
projeto. Executará o trabalho 

diretamente com a equipe da 
Coordenação de Serviço de Gestão da 
Execução na coleta de materias 
necessários que permita a gestão da 

execução do Termo de Fomento. 

Diária 156 R$ 70,00 R$ 10.920,00 
Fomento 

1.1.8 Secretária - Profissional responsável por 

atender as demandas recepcionadas por 
e-mail, telefone e outros meios de 
comunicação, referentes a execução do 
Projeto nas Regiões Administrativas e 

caso identificada alguma fragilidade 
repassá-la ao Coordenador responsável 
pelo atendimento da solicitação. 

Diária 156 R$ 100,00 R$ 15.600,00 
Fomento 

Valor Total da Etapa 1.1 
 R$ 186.327,96  Fomento 

Etapa 1.2 (RECURSOS HUMANOS - ÁREA MEIO) 

Item Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

1.2.1 Coordenador de Área: 2 Profissionais 
responsável por coordenar cada área do 
evento e as ações desenvolvidas 
naquele local, comunicar possíveis 
intercorrências à Coordenação de 

Serviço de Gestão da Execução de 
forma a permitir a busca ativa por 
soluções eficazes, bem como averiguar 
se é o caso de pleitear ajustes.  

Mensal 2 
R$ 
4.000,00 

R$ 48.000,00 Fomento 

1.2.2 
Psicóloga  Diária 21 R$ 113,64 R$ 2.386,44 Fomento 

1.2.3 
Assistente social  Diária 21 R$ 170,40 R$ 3.578,40 Fomento 



 

1.2.4 Apoio: Profissionais responsáveis por 
recepcionar todos os participantes. Dar 

todas as informações sobre o evento tais 
como: programação, horários, 
confirmação no site da inscrição, 
direcionamento, apoio a execução das 

atividades propostas, comunicação com 
colaboradores e fornecedores.  

Profissionais com experência na atuação 

de eventos com  a participação de 
pessoas com deficiência 

Profissionais com experência na atuação 

de eventos com  a participação de 
pessoas com deficiência 

Diária 224 R$ 176,67 R$ 39.574,08 Fomento 

1.2.5 Profissional (Professor - Instrutor) 
responsável pelas aulas de Teqball.   

Profissional irá orientar, planejar e 

acompanhar a prática das atividades 
propostas.  

Profissionais com experência na atuação 

de eventos com  a participação de 
pessoas com deficiência 

Diária 21 R$ 145,96 R$ 3.065,16 Fomento 

1.2.6 Profissional (Professor - Instrutor) 
responsável pelas aulas de 
canoagem/stand uppaddle e por 
orientar, planejar e acompanhar a 

prática das atividades propostas.  

Profissionais com experência na atuação 
de eventos com  a participação de 

pessoas com deficiência 

Diária 47 R$ 145,96 R$ 6.860,12 Fomento 

1.2.7 Profissional (Professor - Instrutor) para 

as aulas de Yoga.   

Profissional irá orientar, planejar e 
acompanhar a prática das atividades 

propostas.  

Profissionais com experência na atuação 
de eventos com  a participação de 

pessoas com deficiência 

Diária 24 R$ 145,96 
 R$                                 

3.503,04 
Fomento 

1.2.8 Profissional (Professor - Instrutor) para 

as aulas de Tiro com Arco e 
disponibilização dos equipamentos para 
as aulas.  

Profissional irá orientar, planejar e 
acompanhar a prática das atividades 
propostas.  

Profissional com vasta experiência na 
modalidade, tendo participado da 
olímpiada paralímpica de Tóquio 

Profissionais com experência na atuação 
de eventos com  a participação de 

Diária 24 

 

 

 

 

R$ 145,96 

R$                                 

3.503,04 
Fomento 



 

pessoas com deficiência 

1.2.9 Profissional (Professor - Instrutor)  para 
as aulas de Tênis de Mesa. 

Profissional irá orientar, planejar e 

acompanhar a prática das atividades 
propostas.  

Profissionais com experência na atuação 

de eventos com  a participação de 
pessoas com deficiência 

Diária 24 

 

 

R$ 197,33  R$                                 

4.735,92 
Fomento 

1.2.10 Profissional (Professor - Instrutor)  para 
as Aulas de Dança.  

Profissional irá orientar, planejar e 

acompanhar a prática das atividades 
propostas.  

Profissionais com experência na atuação 

de eventos com  a participação de 
pessoas com deficiência 

Diária 16 

 

 

R$ 227,96  R$                                 

3.647,36 
Fomento 

1.2.11 

Professor para a Horta Comunitária Diária 16 

 

R$ 197,33 

R$ 3.157,28 Fomento 

Valor Total da Etapa 1.2 
 R$ 122.010,84  Fomento 

Etapa 1.3 (LOCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS) 

Item Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

1.3.1 Locação de 2 caiaques duplos com 3,80 

m de comprimento e 0,82 m de largura e 

200 kg de capacidade de carga. 

Fabricado em polietileno de alta 

performance, extremamente resistente a 

impactos.  

 

 

Mensal 10 R$ 570,38 R$ 5.703,80 Fomento 

1.3.2 Locação de 4 caiaques individuais com 
2,90 m de comprimento – 0,70 m de 

largura – e capacidade de carga a 115 
kg. Fabricado em polietileno de alta 
performance, extremamente resistente a 
impactos.  

Mensal 20 R$ 450,00 R$ 9.000,00 Fomento 

1.3.3 Locação de 1 Bote inflável, tecido PVC, 

cokpit com 3,30 m, configuração para 

transporte de barco e até 3 passageiros, 

capacidade de 640 kg, 2 remos para 

pequenos deslocamentos  

Diária 32 R$ 458,46 R$ 14.670,72 Fomento 

1.3.4 Locação de 2 Pranchas de SUP, com 

variação de 7' a 10' pés de comprimento 

e de 28* a 32* polegadas de largura. 

Diária 64 R$ 85,91 R$ 5.498,24 Fomento 



 

Dimensões mínimas: 3x0,75m 

1.3.5 Locação de cadeira de rodas monobloco 

de alumínio peso leve, dobrável, com 

ajustes.  

A cadeira será utilizada em cima da 

prancha de sup para utilização de 

participantes com lesão medular 

Diária 32 R$ 5,67 R$ 181,44 Fomento 

1.3.6 Aquisição de 15 coletes salva vidas - 
homologado pela marinha do brasil 
indicado para uso comercial em águas 

brancas, lazer ou competição. Em nylon 
/ tipo de costura: reta / definição da 
tecnologia: design anatômico / cinto 
ajustável super resistente / flutuadores 

de 30mm distribuídos de forma 
inteligente para maior conforto, proteção 
e liberdade. Composição: 100% nylon 
flutuador: 100% polietileno expandido. 
Tamanhos 5- p, 5- m e 5- g  

Unidade 15 R$ 74,99 R$ 1.124,85 Fomento 

1.3.7 Aquisição de Bota de neoprene com 

meia Inner para o calor, calcanhar 

reforçado para apoio, único Stiff oferece 

excelente aderência, painéis de 

drenagem de água, secagem rápida - 

com sola de borracha vulcanizada. 

Especificações: esportes náuticos em 

geral. Aderência forro têxtil: interno em 

neoprene. Ajuste: em velcro ajustável. 

Em tamanhos: 35 - 5 / 36 - 5 / 38 -5 

Bota cano alto  

Unidade 15 R$ 143,04 R$ 2.145,60 Fomento 

1.3.8 Aquisição de Tapetes para aulas de 
Yoga - 1m x 0,5m.  

Unidade 15 R$ 45,00 R$ 675,00 Fomento 

1.3.9 L Locação de mesa de  taqball estrutura 

em aço galvanizado com pintura brilhosa 

na cor Laranja, rede em acrílico 

transparentede 20mm  ocação de mesa 

-  1 mesa de  taqball 

 

Mensal 5 R$ 800,00 R$ 4.000,00 Fomento 

1.3.10 Aquisição de capa para gradil de 2,0 x 

1,50 com silk/plotagem da logo da UNA  
Unidade 60 R$ 80,00 R$ 4.800,00 Fomento 

1.3.11 Locação de 3 Container High Cube 40 

PÉS. Medidas internas: 12.032 mm de 

comprimento X 2.352 mm de largura X 

2.698 mm de altura, com capacidade 

cúbica de 76m. Medidas externas: 

12.192 m de comprimento X 2.438 m de 

largura X 2.895 me de altura, com 

Mensal 15 
R$ 
4.458,00 

R$ 66.870,00 Fomento 



 

capacidade máxima de 26.330 kg. Para 

adaptação e uso: Sala de 

acolhimento/recepção; Sala de 

aula/reunião/atendimento 

(3 containers x 5 meses) 

1.3.12  Locação de 1 Container High Cube 20 
PÉS. Medidas internas: 5.900 m de 
comprimento X 2.350 m de largura X 
2.393 m de altura, com capacidade 

cúbica de 33,2m. Medidas externas, é 
de 6.058m de comprimento X 2.438m de 
largura X 2.591 m de altura e 
capacidade máxima de 24.000 kg. 

Layout totalmente adaptável de acordo 
com a necessidade, proporcionando 
conforto. Com a aplicação de barras de 
aço para Pessoas com Necessidades 
Especiais (PNE), rampas e opções de 

lavatórios adaptados. 

 

 Mensal  5 
 R$ 
1.900,00 

R$ 9.500,00  Fomento 

1.3.13 Piscina container 12 m comprimento x 5 

m de largura x 1.40 mm de altura, com 

borda adaptada. 

Mensal 5 
R$ 
25.000,00 

R$ 125.000,00 Fomento 

Valor Total da Etapa 1.3 
 R$ 249.169,65  Fomento 

Etapa 1.4 (CONTAINERS) 

1.4.1 - ADAPTAÇÃO CONTAINER PISCINA 

Item Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

1.4.1.1 SERVIÇOS DE ESTRUTURA PARA 

SUSTENTAÇÃO DA PISCINA, PERFIL 

ENRIGECIDO DUPLO DE 150 MM #14, 

METALMO DE 30 X 50 # 14, 

COLOCAÇÃO DE TRAVAS COM 

METALOM 30 X30 # 14. 

O serviço irá permitir unir as estruturas a 
Rampa, que ficará numa altura de 50 cm 

com guarda corpo com corrimão e 
fechamento de guarda corpo. Serviços 
de serralheria basicamente, são paraas 
rampas de acessibilidade e estrutura de 

elevação. Serão necessários 156 dias 
de seralheiro 

Diária 156 
 R$       

118,98 

 R$                               

18.560,88 
 Fomento  

1.4.1.2 SERVIÇOS DE ESTRUTURA PARA 

SUSTENTAÇÃO DA PISCINA, PERFIL 

ENRIGECIDO DUPLO DE 150 MM #14, 

METALMO DE 30 X 50 # 14, 

COLOCAÇÃO DE TRAVAS COM 

Diária 156 R$ 78,77 R$ 12.288,12 Fomento 



 

METALOM 30 X30 # 14. 

O serviço irá permitir unir as estruturas a 

Rampa, que ficará numa altura de 50 cm 

com guarda corpo com corrimão e 

fechamento de guarda corpo. Serviços 

de serralheria basicamente, são 

paraasrampas de acessibilidade e 

estrutura de elevação. Serão 

necessários 156 dias de ajudante 

1.4.1.3 SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 
PERFIS SOLDADOS EM AÇO 
ESTRUTURAL, PARA FAZER 

SUPORTE DE DECK COM 1,60M DE 
ALTURA PELA LARGURA CONFORME 
PROJETO DE ACESSIBILIDADE  

KG 1850 R$ 13,84 
 R$                               

25.604,00 
Fomento 

1.4.1.4 DECK COM PISO DE MADEIRA 
MACIÇA DE 2,5CM DE ESPESSURA E 
10CM DE LARGURA, COM VIGOTAS 

DE SUSTENTAÇÃO DE 15CM DE 
ALTURA E 5 CM DE LARGURA. 
DIMENSÃO DO DECK DE 3,00M DE 
LARGURA X 5,00M DE 
COMPRIMENTO. ANGELIM OU 

CUMARU 

M² 15 R$ 140,39 
 R$                                 

2.105,85 
Fomento 

1.4.1.5 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO 

EXTERNO = 11/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_P 

 

M 48 R$ 75,34 
 R$                                 

3.616,32 
Fomento 

1.4.1.6 RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA 

CADEIRANTE, PILAR METÁLICO 

PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM 

AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS 

TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P 

 

KG 1050 R$ 13,84 
 R$                               

14.532,00 
Fomento 

1.4.1.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020 

 

M² 325 R$ 11,06 
 R$                                 

3.594,50 
Fomento 

1.4.2 - ADAPTAÇÃO - CONTAINER DEPÓSITO 



 

Item Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

1.4.2.1 PONTO DE ILUMINAÇÃO 

RESIDENCIAL INCLUINDO 

INTERRUPTOR SIMPLES 

CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

(EXCLUINDO LUMINÁRIA E 

LÂMPADA). 

AF_01/2016 

 

UN  8 R$ 130,00 
 R$                                 

1.040,00 
Fomento 

1.4.2.2 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL 

INCLUINDO TOMADA 10A/250V, 

CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO.  

AF_01/2016 

 

UN  4 R$ 180,00 
 R$                                    

720,00 
Fomento 

1.4.2.3 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 

DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 

 

UN  1 R$ 500,00 
 R$                                    

500,00 
Fomento 

1.4.2.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO).  

AF_01/2020 

 

m² 205 R$ 11,06 
 R$                                 

2.267,30 
Fomento 

1.4.3 - ADAPTAÇÃO - ACESSIBILIDADE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

1.4.3.1 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU 

ALERTA, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_05/2020  

 

 M 65 

  

R$ 85,77 

 

R$                               

5.575,05 

 

Fomento 

1.4.4 - ADAPTAÇÃO CONTAINER WC 



 

1.4.4.1 TANQUE SÉPTICO, EM FIBRA DE 

VIDRO, DIÂMETRO INTERNO = 2,30 M 

X 5,80 M X ALTURA INTERNA = 0,50 

M, VOLUME ÚTIL: 5.000L  

 

Unidade 

 
1 

R$ 

5.937,50 

 

R$ 5.937,50 Fomento 

1.4.4.2 ESTRUTURA DE ELEVAÇÃO DO 

CONTAINER, PILAR METÁLICO 

PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM 

AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS 

TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P 

A estrutura de elevação do container 

permitirá que seja colocado embaixo do 

banheiro o reservatório (tanque séptico), 

caixa de água para o esgoto. 

KG 560 R$ 13,84 
 R$                               

7.750,40 
Fomento 

1.4.4.3 INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO 

ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) 

EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO 

EM ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_02/2016 

 

UM 1 
R$ 

1.349,99 

 R$                                 

1.349,99 
Fomento 

1.4.4.4 RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA 

CADEIRANTE, PILAR METÁLICO 

PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM 

AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS 

TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P 

 

KG 650 R$ 13,84 
 R$                               

8.996,00 
Fomento 

1.4.4.5 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO 

EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_P  

 

M 12 R$ 75,34 
 R$                                 

904,08 
Fomento 

1.4.4.6 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020 

 

M² 65 R$ 11,06 
 R$                                 

718,90 
Fomento  



 

Valor da etapa 1.4 R$ 
116.060,89 

1.5 – SERVIÇO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA 

1.5.1 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, 

AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E 

DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO 

O POSTE DE CONCRETO). 

AF_07/2020 

 

UN 1 
R$ 

2.100,00 
R$ 2.100,00 Fomento 

1.5.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 

ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA 

TENSÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

 

M 200 R$ 10,79 
 R$                                 

2.158,00 
Fomento 

1.5.3 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 

DISJUNTORES DIN 225A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 

 

UN 1 R$ 684,13 
 R$                                 

684,13 
Fomento 

1.5.4 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, 

POTÊNCIA 50 KVA, MOTOR A DIESEL 

- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_03/2016 com funcinário full time para 

operacionalização e manutenção do 

equipamento, com disel incluído. 

 

Diária 34 
R$ 

1.600,00 

 R$                               

54.400,00  
Fomento 

Valor da etapa 1.5 R$ 
59.342,13 

1.6 HORTA ACESSÍVEL 

1.6.1 

Horta comunitária  acessível,  composta 

por 12 caixotes de aço galvanizado nº 

12, espessura do aço de 2,7 mm .  

A horta conterá:  

03  caixotes de 1,20 x 0,65 

03 caixotes de 1,20 x 1,20  

03 caixotes de 1,20 x 0,60 

03 caixotes de de 1,20  x 1,00  

Os caixotes serão suspensos por 

correntes de aço inox de 6mm  

Unidade 1 
R$ 

24.300,00 
R$ 24.300,00 Fomento 



 

Cada caixote está cheio de terra e 

mudas, pro causa do peso do caixote de 

aço junto com a terra é necessário 

corrente reforçada de inox de 6mm . 

Cada caixote usará em média 10 m de 

corrente para ficar suspenso. Os 

caixotes terão um sistema de ajuste  

manual de altura para que as pessoas 

com deficiência consigam trabalhar em 

conformidade a altura da cadeira de  

rodas.  

Está incluso no valor a montagem e 

desmontagem da horta em 8 

oportunidades.  

Está incluso no valor a terra com , 

mudas e manutenção da horta (incluindi 

a irrigação)  

Construção de suporte de ferro para que 

a horta fique suspensa 

Valor da etapa 1.6 R$ 
24.300,00 

VALOR TOTAL DA META 1 

 
 R$ 757.211.47  Fomento 

Meta 2 (SERVIÇOS) 

 

 

 
 

Etapa 2.1 (SERVIÇO DE DESPACHANTE) 

 

Item Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

2.1.1 Contratação de Serviço de despachante 

- responsável por providenciar toda 

documentação necessária a realização 

do evento e atuação perante órgãos na 

esfera administrativa, em sendo: 

autorização de funcionamento  junto a 

RA do Guará, autorização de 

funcionamento junto a RA da Ceilândia, 

Autorização de funcionamento  junto a 

RA do Gama, autorização de 

funcionamento junto a Secretaria de 

Esporte do DF, Autorização de 

funcionamento junto  a Administração do 

plano piloto, Autorização junto a 

Secretaria de Segurança, autorização 

junto a vara da infância e juventude, 

autorização junto ao corpo de 

bombeiros, autorização junto a PMDF e 

formalização de apoio junto a Polícia 

 Serviço  9 

  

R$       

1.800,00 

 

R$       

16.200,00  

 

Fomento 



 

Civil, intervenção e despacho de 

documentos junto a empresa de 

segurança contratada, intervenção e 

despacho de documentos junto a 

empresa  responsável pela segurança 

do evento, entrada de documentação 

junto ao ECAD (quando necessário), 

acompanhamento de Acordo de 

Cooperação assinado junto a SEL e 

acompanhamento de Acordo de 

Cooperação assinado junto ao Senac, 

consultoria e planejamento  junto ao 

arquiteto para fins de emissão de ART . 

O Profissional também deverá ficar a 

disposição no evento para fins de 

recebimento e despacho junto aos 

agentes de fiscalização de 

comparecerem ao evento, prestando 

todos esclarecimentos levantados por 

estes. 

 

Valor Total da Etapa 2.1 

 

 R$ 16.200,00  Fomento 

Etapa 2.2 (SERVIÇOS GERAIS) 

Item Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

2.2.1 Contratação de Serviço de Assessoria 

Contábil - responsável pela 

conformidade contábil do Projeto e da 

Instituição seguindo os preceitos das 

normas brasileiras de contabilidade  e 

posterior entrega de relatório financeiro 

pelo período do projeto. 

 

Mês 6 
R$ 
1.500,00 

R$ 9.000,00 Fomento 

2.2.2 Contratação de Serviço de Assessoria 
Jurídica - responsável pelo apoio na 
gestão jurídica do projeto (ÁREA CÍVEL 
E TRABALHISTA) 

Mês 6 
R$ 
1.450,00 

R$ 8.700,00 Fomento 

2.2.3 Contratação de Serviço de Assessoria 

Jurídica - responsável pelo apoio na 

gestão jurídica do projeto e posterior 

análise da entrega do relatório final de 

prestação de contas de acordo com a 

Lei pelo período do projeto (ÁREA 

DIREITO ADMINISTRATIVO) 

Mês 6 
R$ 

1.450,00 
R$ 8.700,00 Fomento 



 

2.2.4 Contratação de Serviço de Brigadista. 

Profissionais aptos e responsáveis no 

atendimento a eventuais emergências 

durante o projeto. Com carga horária de 

8h/dia - 3 dias na semana  

 

Dia 64 R$ 176,58 R$ 11.301,12 Fomento 

2.2.5 Contratação de Serviço de Limpeza: 

Profissionais responsáveis pela limpeza 

do local do projeto incluindo todo o 

material de limpeza. Com carga horária 

de 8h/dia. - 3 dias na semana 

 

Dia 128 R$ 107,80 R$ 13.798,40 Fomento 

2.2.6 Contratação de Serviço de Segurança 

patrimonial desarmado:  Profissional 

responsável pela segurança 

patrimonial.Com carga horária de 

12h/dia.  

Dia 453 R$ 161,67 R$ 73.236,51 Fomento 

2.2.7 SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE 

CROQUI, ACOMPANHAMENTO DE 

EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES, 

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 

COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

 

Hora 

 

385 

 

R$            

105,61  

 

R$                               

40.659,85  

 

Fomento 

2.2.8 Mestre de obra com encargos 

complementares 

 

Mês 
2 

 

R$ 
5.100,40 

R$                               

10.200,80  

 

Fomento 

Valor Total da Etapa 2.2 
 R$ 175.596,68 Fomento 

 

Etapa 2.3 (SERVIÇO DE TRANSPORTE E LANÇAMENTO) 

2.3.1 - Trajeto Depósito / Ceilândia 

Item Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 



 

2.3.1.1 
Contratação de Serviço de içamento,  

carregamento e deslocamento de 

containers . Retirada de todos materiais 

e utensílios internos para transporte, 

carregamento, transporte, 

descarregamento e realocação de 06 

containers.  

Conforme detalhado na Planilha de 
Custos anexo a este documento 

SERVIÇO 

 
1 

 R$       

16.169,85  

R$       

16.169,85 
Fomento 

2.3.2 - Trajeto Ceilândia/Samambaia 

2.3.2.1 Contratação de Serviço de içamento,  

carregamento e deslocamento de 

containers . Retirada de todos materiais 

e utensílios internos para transporte, 

carregamento, transporte, 

descarregamento e realocação de 06 

containers.  

Conforme detalhado na Planilha de 

Custos anexo a este documento 

SERVIÇO 

 
1 

 R$       

16.499,85   

R$       

16.499,85 
Fomento 

2.3.3 - Trajeto Samambaia/Plano Piloto 

2.3.3.1 Contratação de Serviço de içamento,  

carregamento e deslocamento de 

containers . Retirada de todos materiais 

e utensílios internos para transporte, 

carregamento, transporte, 

descarregamento e realocação de 06 

containers.  

Conforme detalhado na Planilha de 

Custos anexo a este documento 

SERVIÇO 

 
1 

 R$       

16.499,85  

R$       

16.499,85 
Fomento 

2.3.4 – Trajeto Plano Piloto / Guará 

2.3.4.1 Contratação de Serviço de içamento,  

carregamento e deslocamento de 

containers . Retirada de todos materiais 

e utensílios internos para transporte, 

carregamento, transporte, 

descarregamento e realocação de 06 

containers.  

Conforme detalhado na Planilha de 

Custos anexo a este documento 

SERVIÇO 

 
1 

R$       

16.499,85 

R$       

16.499,85 
Fomento 

2.3.5.1 – Trajeto Guará/Depósito 



 

2.3.5.1 Contratação de Serviço de içamento,  

carregamento e deslocamento de 

containers . Retirada de todos materiais 

e utensílios internos para transporte, 

carregamento, transporte, 

descarregamento e realocação de 06 

containers.  

Conforme detalhado na Planilha de 

Custos anexo a este documento 

SERVIÇO 

 
1 

R$       

16.499,85 

R$       

16.499,85 
Fomento 

  

Valor Total da Etapa 2.3 

 

 R$ 82.169,25  Fomento 

 VALOR TOTAL DA META 2 

 

 

 R$ 273.965,93   Fomento 

Meta 3 (COMUNICAÇÃO/DIVULGAÇÃO/SINALIZAÇÃO) 

Etapa 3.1 (COMUNICAÇÃO/DIVULGAÇÃO) 

Item Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

3.1.1 Contratação de serviço especializado 

em Tecnologia da Informação - proteção 

de dados e inteligência da Infrmação 

Mensal 6 
R$ 

3.250,00 
R$ 19.500,00 Fomento 

3.1.2 Contratação de Serviço de 

desenvolvimento de estratégia de 

comunicação (persona, público alvo, 

canais, voz e arquétipo), planejamento, 

desenvolvimento e gestão de redes 

sociais visando engajamento virtual e 

presencial, direcionamento estratégico 

para criação de conteúdos de foto, vídeo 

e relatório final de engajamento. Com 

entrega ao final do projeto dos 

resultados alcançados. 

 

O marketeiro deverá planejar e 

implementar ações de marketing de 

divulgação do projeto em cada uma das 

Regiões Administrativas. 

Cada região administrativa terá uma 

campanha exclusiva de divulgação do 

projeto, a depender das peculiaridades 

Mês 6 
R$ 
5.000,00 

R$ 30.000,00  Fomento 



 

locais.  

Ele também irá acompanhar os 

indicadores de performance das 

campanhas, fazendo com que o projeto 

seja divulgado ao publico alvo correto - 

PCDs, de forma a garantir a presença do 

público ao evento. 

Também será o responsável pelo 

gerenciamento das redes sociais - 

Instagram, facebook, produzindo cards e 

sua redação e promoção de 

impulsionamento. 

 

3.1.3 
Impulsionamento Serviço 1 

R$ 

8.000,00 
R$ 8.000,00 Fomento 

3.1.4 Contratação de Serviço de Assessoria 

de imprensa para a elaboração de 

cronograma de divulgação e atividades 

em torno do projeto; Reuniões/ calls 

para avaliação e redefinição de metas; 

Elaboração de mailings específicos 

nacionais e locais; Recepção e 

acompanhamento de imprensa em todas 

as etapas do projeto; Gerenciamento de 

crises; Acompanhamento de clipping; 

Relatório final de atividades com base 

no clipping. Serviço com a entrega da 

clippagem das matérias geradas ao final 

do projeto. 

 

Será responsável pelo contato direito 

com a mídia local e nacional. 

Responsável por qualquer 

pronunciamento oficial da Associação. 

Também terá o papel de “vender" pautas 

online e televisivas sobre o projeto.  

Deverá atuar em caso de contenção de 

crise institucional evitando que qualquer 

imagem negativa da associação seja 

divulgada. 

 

Mês 6 
R$ 
2.150,00 

R$  12.900,00  Fomento 

3.1.5 Contratação de Serviço de Designer 

Gráfico -  com a função de criação da 

identidade visual do projeto, criação de 

material gráfico, sinalização e marketing. 

O designer é o responsável pela 

Mês 6 
R$ 
2.600,00 

R$ 15.600,00   Fomento 



 

confecção e elaboração dos 

dobramentos da marca - Criação da 

marca "UNA EXPERIENCE”. Também 

será responsável pela elaboração do 

lauyout das camisetas, caiaques, remos, 

prancha de sup, boné, garrafa de água, 

sinalizações, plotagem de tendas, 

papelaria, brindes, entre outros. 

3.1.6 Contratação de Serviço de Web Master - 

Desenvolvimento do Site do projeto. 

Com backup - Certificado SSL - CMS 

(Content Management System) - Cloud 

Computing - Domínio - Endereço de IP 

(Internet Protocol) - HTML - HTTPS 

(HyperTextTransferProtocolSecure) - 

Inodes - IP Dedicado - MySQL - POP3 - 

SEO (Search EngineOptimization).  

Serviço a ser desempenhado pelo 

período do projeto. 

 

Nosso projeto em sua primeira edição 

teve suas redes sociais atacadas por 

haters, sendo feito inclusive, o devido 

boletim de ocorrência. Dessa forma, o 

serviço aqui contratado é de segurança 

de dados, segurança de mídia sociais, e, 

atualização constante do site onde são 

feitas as inscrições dos interessados e 

principalmente proteção dos dados 

pessoais dos inscritos, já que 

possuiremos informações pessoais 

ligadas as condições físicas dos 

participantes. 

 

Mês 6 
R$ 
1.200,00 

R$ 7.200,00 Fomento 

3.1.7 Contratação de Serviço de fotografia 

para cobertura do projeto - São 50 

diárias de contratação para registro de 

todas as fases do Projeto.   Um 

profissional para a execução do serviço. 

Equipamentos a serem usados por 1 

profissional: Câmera Canon Eos 70d 

Dslr / 2 Bateria original Canon / Lente 

EF-S 18-135mm F/3.5-5.6 is Usm / 

Lente Canon 50mm F/1.8 STM /Lente 

EF-S 24mm f/2.8 STM. Entrega de 20 

fotos por dia de serviço, tratadas 

digitalmente, entregues em mídia ao 

final do projeto. 

 

Responsável por tirar todas as fotos do 

Dia 50 R$ 144,09 R$ 7.204,50  Fomento 



 

evento durante a pré-produção, 

produção e pós produção. 

3.1.8 Contratação de Serviço de tratamento 

de fotografia em laboratório - São 50 

diárias de contratação para tratamento 

das fotos tiradas pela fotógrafa.  Um 

profissional para a execução do serviço. 

Dia 50 R$ 144,09 R$ 7.204,50  Fomento 

3.1.9 Produção de 12 vídeos, de no mínimo 6 

minutos - A produção inclui Editor, 

cinegrafista, roteirista, apresentador e 

designer moution. Cada vídeo contará a 

história de um personagem, pessoa com 

d eficiência, mostrando sua rotina, os 

locais que frequenta, hobbies e trabalho,  

deixando uma mensagem final de 

superação.. 

 

Serviço/Vídeo 

 
12 

R$ 

3.930,00 
R$ 47.160,00  Fomento 

3.1.10 Adaptação dos videos já produzidos  de 

forma a deixá-los acessíveis a pessoas 

com deficiência  auditiva  e visual - 

inserção de audio descrição, libras e 

legenda em 12 vídeos 

Serviço/Vídeo 

 
12 R$ 770,00 R$ 9.240,00  Fomento 

3.1.11 Contratação de Serviço de Gravação e 

Edição de filme de comunicação curto - 

Cada filme de 4 miiutos segundos para 

divulgação em Instagram e facebook. 

Equipamentos a serem usados por 1 

profissional: Câmera Canon Eos 70d 

Dslr / 2 Bateria original Canon / Lente 

EF-S 18-135mm F/3.5-5.6 is Usm / 

Lente Canon 50mm F/1.8 STM /Lente 

EF-S 24mm f/2.8 STM / 1 Iluminador de 

228 LEDs / Cartão de memória 64g / 1 

Tripé iluminador de vídeo / 1 Tripé 

profissional Manfrotto + Cabeça 

Hidráulica Benro / Edição: Pacote Adobe 

- Premiere - After effects - Photoshop - 

Mac - Final Cut Pro X.  Serviço a ser 

desempenhado pelo período do projeto 

com a entrega dos vídeos produzidos. 

Serviço/Vídeo 

 
5 

R$ 

1.680,00 
R$ 8.400,00 Fomento 

3.1.12 Confecção de Camisetas em algodão fio 

30.1, em 4 cores impressão frente e 

verso, em silk, gola redonda, tamanhos 

variados no modelo tradicional  

 

Uni 200 R$ 21,00 R$ 4.200,00  Fomento 

3.1.13 Máscara : Confecção de máscara 

individual personalizada 
Uni 120 R$ 6,00 R$ 720,00  Fomento 



 

 

3.1.14 Boné: Confecção de Boné personalizado 

 
Uni 120 R$ 21,31 R$ 2.557,20  Fomento 

3.1.15   

Garrafa para água (squeeze) 

 

 Uni  100  R$ 4,15 R$ 415,00    Fomento 

Valor Total da Etapa 3.1 
 R$ 180.301,20   Fomento 

Etapa 3.2 (SINALIZAÇÃO E MONITORAMENTO) 

Item Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

3.2.1 Contratação de Serviço de Sinalização e 

de Plotagem para o envelopamento das 

pranchas e caiaques com 

personalização seguindo identidade 

visual UNA, por meio de impressão em 

adesivo vinil e aplicação em: 04 

Caiaques duplos de 3,80x0,82m; 04 

Caiaques individuais 2,90x0,70m; 02 

Pranchas de SUP 3x0,75m; 12 remos de 

canoagem 40x20cm. Totalizando 26m² 

de adesivo vinílico impressos e 

instalados com a identidade visual do 

projeto.  

SERVIÇO 1 
 R$         

2.465,00  

 R$                                 

2.465,00  
Fomento 

3.2.2 Aquisição de Blimp flutuante: Bola em 

PVC vinílico branco, redondo 03m de 

diâmetro, com 04 Alças para amarra 

com argola em aço inox com 01 Válvula 

de enchimento tipo rápido, com pino 

trava. Enchimento por meio de mistura 

pronta de gás hélio. Inclui o serviço de 

enchimento, personalização e instalação 

e ancoragem da bola a ser usada como 

boia de sinalização de raia esportiva. 

 

UNIDADE 1 
 R$         

1.925,00  

 R$         

1.925,00  
Fomento 

3.2.3   

Flag banner - 3,5m de altura com a 
base,  Bandeira 2,5m x 0,75, 

acompanha haste e a base 

 UNIDADE 16 
 R$            

265,00  

 R$                                 

4.240,00  
Fomento 

Valor Total da Etapa 3.2 R$ 8.630,00 Fomento 



 

Etapa 3.3 (CENOGRAFIA) 

Item Descrição Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total Realização 

3.3.1 - CENOGRAFIA DE ENTRADA DO EVENTO 

3.3.1.1 Pórtico de entrada de 3 metros de altura 
x 6 metros de largura x 10 metros de 
profundidade elaborado com: A) frente: 

composição de MDF recortado a laser e 
colorido com tinta spray (cores diversas 
inclusivas, 12 latas), B) túnel em tecido 
Lycra (127m²) 

Serviço 4 R$ 875,00 R$ 3.500,00 Fomento 

3.3.1.2 Logo (1.50x1.50) do evento feito em 
PVC adesivado recortado (com UV) e 

resistentes à chuva, estruturados em 
madeira tratada/envernizada para 
fixação e trava em arame e parafusos de 
sustentação 

Serviço 4 
R$ 

363,00,00 
R$ 1.452,00 Fomento 

3.3.2 - CENOGRAFIA: RECEPÇÃO/CADASTRAMENTO 

3.3.2.1 Ambientação da área de cadastramento 
com pintura cenográfica 

Serviço 4 R$ 800,00 R$ 3.200,00 Fomento 

3.3.2.2 Locação de balcão de recepção de 4 
metros em madeira tratada e colorida 

UNIDADE 4 R$ 400,00 R$ 1.600,00 Fomento 

3.3.3 - CENOGRAFIA: INSTAGRAMÁVEL SENSORIAL INCLUSIVO 

3.3.3.1  

Ambiente instagramável com acessibilidade 

para todos, desenvolvido especialmente 

para criar uma imersão sensorial completa 

que promova o bem estar e a inclusão de 

pessoas com as mais diversas deficiências, 

como daltônicos, cegos, cadeirantes, entre 

outros. Composto com: 

A) Locação de tenda 8 x8 

Diária 156 R$ 42,44 R$ 6.620,64 Fomento 

3.3.3.2 Ambiente instagramável com 
acessibilidade para todos, desenvolvido 

especialmente para criar uma imersão 
sensorial completa que promova o bem 
estar e a inclusão de pessoas com as 
mais diversas deficiências, como 

daltônicos, cegos, cadeirantes, entre 
outros. Composto com: 

B) Tecidos cenográficos diversos 100 

metros de tecido em malha oxford  para 

M 100 R$ 9,70 R$ 970,00 Fomento 



 

envelopar box truss e tenda (cores 
diversas) 

3.3.3.3 Ambiente instagramável com 
acessibilidade para todos, desenvolvido 
especialmente para criar uma imersão 
sensorial completa que promova o bem 
estar e a inclusão de pessoas com as 

mais diversas deficiências, como 
daltônicos, cegos, cadeirantes, entre 
outros. Composto com: 

C) 70 unidades espaguete de espuma 
em cores variadas para  compor 
cenografia imersiva 

Unidade 70 R$ 7,00 R$ 490,00 Fomento 

3.3.4 - CENOGRAFIA SINALIZAÇÃO 

3.3.4.1 Totem informativo central feito em 
madeira tratada/envernizada, com 

recorte triangular contendo 3 faces 
informativas: A) mapa do evento e 
programação; B) logo do evento em 
PVC adesivado e recortado (com UV) e 
resistentes à chuva, C) instagramável 

(photo point) elaborado com os mais 
diversos elementos cenográficos 
personalizados, como composição de 
peças 

de MDF recortadas a laser e coloridas 
com tinta spray (cores diversas, 8 latas), 
tecido e materiais plásticos, como 

espaguetes de piscina e entre outros. 
Tamanho 2x2x2m 

Serviço 4 R$ 800,00 R$ 3.200,00 Fomento 

3.3.4.2 Ambientação Geral de cada uma das 4 
localidades com diversos marcos visuais 
(totens e baneirolas) que auxiliem o 
entendimento do espaço e a 

acessibilidade por parte dos diversos 
tipos de deficientes(daltônicos, cegos, 
cadeirantes, entre outros). Elementos 
feitos em PVC adesivado recortado (com 
UV) e resistentes à chuva, estruturados 

em madeira tratada/envernizada 
(tamanhos variados: 1.00x0.60; 
1.10x0.30; 1.30x0.50; outros) 

Serviço 4 
R$ 

1.028,50 
R$ 4.114,00 Fomento 

3.3.5 - CENOGRAFIA ÁREA CAIAQUE 

3.3.5.1 Ambientação da Área do Caiaque nas 4 
localidades contendo 10 elementos 

cenográficos personalizados em cada 
(totens e baneirolas) feitos em PVC 
adesivado recortado (com UV) e 
resistentes à chuva, estruturados em 

madeira tratada/envernizada (tamanhos 
variados: 1.00x0.50; 1.30x0.30; 1.10 x 
0.40; outros) 

Serviço 4 R$ 576,00 R$ 2.304,00 Fomento 



 

3.3.6 - Montagem e Desmontagem (4 localidades) 

3.3.6.1 Ceilândia (5 dias de montagem com 
equipe de 4 pessoas por dia; 3 dias de 
desmontagem com equipe de 4 
pessoas) 

Itens de montagem e desmontagem - 
Contratação de profissionais para 
montagem de cenografia e ornamentos, 
em madeira e tecido. Instalação de lonas  

com esquadro de madeira. 

Manutenção em todo material 
cenográfico durante todo o período do 

projeto. 

 

Samambaia (5 dias de montagem com 
equipe de 4 pessoas por dia; 3 dias de 
desmontagem com equipe de 4 
pessoas) 

Itens de montagem e desmontagem - 
Contratação de profissionais para 
montagem de cenografia e ornamentos, 

em madeira e tecido. Instalação de lonas  
com esquadro de madeira. 

Manutenção em todo material 

cenográfico durante todo o período do 
projeto. 

 

Guará (5 dias de montagem com equipe 
de 4 pessoas por dia; 3 dias de 
desmontagem com equipe de 4 

pessoas)  

Itens de montagem e desmontagem - 
Contratação de profissionais para 

montagem de cenografia e ornamentos, 
em madeira e tecido. Instalação de lonas  
com esquadro de madeira. 

Manutenção em todo material 
cenográfico durante todo o período do 
projeto. 

 

Plano Piloto (5 dias de montagem com 

equipe de 4 pessoas por dia; 3 dias de 
desmontagem com equipe de 4 
pessoas) 

Itens de montagem e desmontagem - 
Contratação de profissionais para 
montagem de cenografia e ornamentos, 
em madeira e tecido. Instalação de lonas  
com esquadro de madeira. 

Diária 256 R$ 156,67 R$ 40.107,52 Fomento 



 

Manutenção em todo material 
cenográfico durante todo o período do 

projeto. 

3.3.6.2 Diretor de montagem: profissional 
resposável por A) contratar recursos 
humanos; B) coordenadar e auxiliar na 
montagem e desmontagem do projeto 
em cada uma das 4 localidades; C) 

coordenar logística e cuidados com as 
peças cenográficas durante todo o 
projeto. 

Serviço 4 
R$ 

2.500,00 
R$ 10.000,00 Fomento 

3.3.7  ELABORAÇÃO DO PROJETO 

3.3.7.1 Contratação de arquiteto/designer para 
elaboração de Projeto Cenográfico 

Inclusivo e Identidade Visual Inclusiva 
que promovam o bem estar e a inclusão 
de pessoas com as mais diversas 
deficiências, como daltônicos, cegos, 
cadeirantes, entre outros 

Serviço 4 R$ 434,82 R$ 1.739,28 Fomento 

3.3.7.2 Contratação de arquiteto/engenheiro 

para elaboração do Projeto Executivo 
dos diversos elementos cenográficos 
contemplados em cada localidade, 
incluindo a escolha de materiais e o 
quantitativo 

Serviço 4 R$ 434,82 R$ 1.739,28 Fomento 

3.3.7.3 Elaboração de maquete 3D para cada 
uma das 4 localidades, incluindo 

imagens renderizadas conforme a 
necessidade para cada localidade 

Serviço 4 
R$ 

2.000,00 
R$ 8.000,00 Fomento 

 Valor Total da Etapa 3.3  R$ 89.036,72  Fomento 

 
VALOR TOTAL DA META 3  R$ 277.697,92 Fomento 

 
VALOR TOTAL DO PROJETO R$ 1.309.145,32  Fomento 

5.3 Previsão de Receitas 

PREVISÃO DE RECEITAS 

QTD. Nome Receitas 

1  Emenda Parlamentar R$ 1.309.145,32 

Total 
R$ 1.309.145,32 

  

 

 

 



 

   Brasília, 15 de dezembro de 2021 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------- 
 

ANDREA PONTES E SILVA 

003.442.980-86  

6.1 Declaração de Encargos Trabalhistas - inciso V e VI Art. 28º Decreto nº 37.843/2016 (em caso de não haver encargos 
trabalhistas).  

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS 

  

Declaramos que o presente Plano de Trabalho apresentado pela entidade não consta a rubrica de encargos recolhidos, 

pois os mesmos são de competência das empresas contratadas e detentoras da execução do projeto em análise. 

Na fase de prestação de contas as notas fiscais serão encaminhadas de acordo com o Decreto 37.843 de 13 de 
dezembro de 2016. Em hipótese alguma haverá pagamento via RPA, esta sim haveria previsão de recolhimento de 
encargo. 

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

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 existir 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 tipo de valor rescisório e 
trabalhista a ser pago no final do projeto. 

 Brasília, 16 de dezembro de 2021 

 

 

 

 

 

 

ANDREA PONTES E SILVA 

003.442.980-86  

 

 6.3. DECLARAÇÃO 

Na qualidade de Presidente da OSC, declaramos, para fins de provação junto à Secretaria de Estado de Turismo 



 

do Distrito Federal, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de 
inadimplência com o Tesouro do Distrito Federal ou qualquer órgão ou entidade da administração pública do 
Distrito Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do 

Distrito Federal, na forma deste Plano de Trabalho. 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 

  

 
 

Brasília, 16/12/2021 

  

  

 

 

 

ANDREA PONTES E SILVA 

 7. APROVAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO/SECRETÁRIO  

  

Aprovo o presente Plano de Trabalho 

  

Brasília, 16/12/2021 

 

_______________________________ 

   ASSINATURA 

  


