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       ANEXO I 

PLANO DE TRABALHO 

 

Razão Social: Clube dos Atletas de Brasília 

CNPJ: 33.715.406/0001-00 

Endereço: SHTQ quadra 4, conjunto 10, casa 7  

Cidade: Brasília Bairro: Taquari -Lago Norte UF: DF CEP: 71.551-444 

Telefone (DDD): 61 98122-6481 Telefone (DDD): 61 99275-0671 

E-mail da OSC: cordf2015@gmail.com Site da OSC: não há 

Representante Legal (Dirigente): Kayano Augusto Monteiro da Costa Cruz e Silva 

Cargo do Representante Legal: Presidente 

CPF: 950.145.511-49 
RG/Órgão Expedidor: 1.071.656 SSP/DF 

  

Endereço do Representante Legal: SHTQ Quadra 4 Conjunto 10 Casa 07 Taquari - Lago Norte 
  

Telefone (DDD): 61 98122-6481 Telefone (DDD): 61 99275-0671 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Bruno do Nascimento 

Função na parceria: Coordenador 

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP/DF CPF: 039.721.494-41 

Telefone (DDD): 61 99999-4360 Telefone (DDD): 

E-mail do Responsável: brunoatleta@gmail.com 

 1.1 DADOS DO PROJETO 

Título do Projeto: Aniversário de Taguatinga - Corrida 10k - 64 Anos 

Valor do Projeto: R$ 140.000,00 

Local de realização: R. 210 QS 1 Rua 210, Lote 40 Pistão Sul, Taguatinga, CEP 71.950-904 

Período de Execução:  Início:01/06/2022 Término:05/06/2022 

Enquadramento: 

(   ) Diagnóstico 

(   ) Estruturação de Destino 
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( X )  Qualificação/Sensibilização 

( X ) Promoção e/ou Apoio Comercialização 

( X )  Artesanato 

(   )  Tecnologia Turística 

(  ) Pesquisa relacionada ao Turismo 

Valor total do projeto R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais): 

Previsão de Atendimento: 1.000 pessoas inscritas  

Previsão de público direto: 1.000 atletas 

Previsão de Beneficiários direto e indireto: 50 pessoas (administrativo, produção e prestadores de serviços) 

 1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE  

O CLUBE DOS ATLETAS DE BRASÍLIA, iniciou suas atividades em abril de 2019. No dia 18 de agosto de 2019 o clube 
realizou a Caminhada e Corrida Taquari, com largada e chegada no Platô Eventos, num percurso de 3 km para 
caminhada e percurso de 7km para corrida pelas ruas do Setor Habitacional Taquari no Lago Norte. O evento contou 
com a inscrição de mais de 250 atletas, com cronometragem eletrônica e premiação para os atletas da categoria 
geral e também para moradores do Taquari. 

 

 

 

 

 

 

No dia 21 de dezembro de 2019 realizou a 22ª Festa do Corredor, uma corrida para 500 atletas adultos e para 100 
atletas mirins. Tal evento aconteceu no estacionamento 7 do Parque da Cidade Sarah Kubitschek, com percurso de 
até 400 metros para a criançada e percurso de 5 e 10km para os atletas adultos. A apuração do resultado da corrida 
adulto foi por cronometragem eletrônica, com premiação para os campeões dos 5 e 10km e premiação para as faixas 
etárias na distância de 10km. 
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Devido a pandemia de COVID-19 a 23ª Festa do Corredor, foi realizada no dia 19 de dezembro de 2020, de maneira 
virtual, com a inscrição de mais de 150 atletas que enviaram seus resultados para serem tabulados no site Central 
da Corrida/Chip Brasil. 

No dia 31 de dezembro de 2021, foi realizada a Festa do Corredor – EDIÇÃO ESPECIAL, uma corrida festiva, num 
percurso de 6km para mais de 100 atletas, que aconteceu na Fazenda Alagados, próximo ao Gama/DF. 

Além dessas realizações do Clube dos Atletas de Brasília, é pertinente destacar que os sócios Edva Paula Monteiro 
da Costa, Francisco Xavier de Oliveira e Ruiter Roberto Silva vem realizando a Festa do Corredor desde 2012, no 
intuito de comemorar o aniversário de fundação do CORDF, sempre com aproximadamente 500. 

O associado Ruiter Roberto Silva, juntamente com o prof. Francisco Xavier de Oliveira, participou ativamente na 
realização da tradicional Corrida de Reis nos anos de 2016, 2017 e 2018, uma corrida para 1.000 atletas mirins e mais 
de 16.000 atletas adultos, com percurso de 6 e 10km no Eixo Monumental. Sendo que o Prof. Francisco Xavier de 
Oliveira tem realizado a Corrida de Reis desde o final do século passado. 

O CLUBE DOS ATLETAS DE BRASÍLIA, além da realização de eventos próprios, tem firmado parceria em outros eventos 
no Distrito Federal com a empresa BRUNO ATLETA EVENTOS, empresa que atua há mais de 10 anos no mercado de 
corridas de rua em todo brasil. Somente no ano de 2021, a empresa BRUNO ATLETAS EVENTOS juntamente com o 
CLUBE DOS ATLETAS DE BRASÍLIA, realizaram 15 eventos de corrida de rua, sendo que só na cidade de Taguatinga 
foram 2 eventos de corrida de rua para adultos e mais outros 2 eventos de corrida infantil, contando com 
participação de mais de 2.000 atletas entre adultos e crianças. 

 

10K TAGUATINGA-63ANOS 

Data: 13 de junho de 2021 

Horário da Largada: 6h30 

Local: Pistão Sul, próximo ao Taguatinga Shopping - 
Taguatinga-DF 

Percursos: 5km e 10 km 

Em comemoração aos 63 anos da cidade, a corrida 10K 
TAGUATINGA, uma prova de grande sucesso em 2019, volta nesta edição para se consolidar como um dos melhores 
percursos da cidade. 

Taguatinga se destaca como uma cidade rica em potencial esportivo, celeiro de grandes atletas. A prova 10K 
TAGUATINGA prestigia os atletas da região, além de apresentar um percurso alternativo para todos os corredores 
de Brasília. 

TAGUAFÉ-10K 

Data: 28 de novembro de 2021  

Horário da Largada: 7h 

Local: Pistão Sul, próximo ao Taguatinga 
Shopping - Taguatinga-DF 

Percursos: 5km e 10 km 

Em comemoração ao feriado do Dia do 
Evangélico, a corrida TAGUAFÉ-10K traz para Taguatinga o percurso mais plano e rápido da cidade, perfeito para 
quem almeja alcançar o seu recorde pessoal. 

Mais uma vez, a cidade de Taguatinga entra no calendário esportivo do DF proporcionando à população um grande 
evento esportivo trazendo qualidade de vida e lazer. 
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Corrida TAGUAKIDS 

Data: 22 de agosto de 2021 

Horário da Largada: 9 horas 

Local: Pistão Sul, próximo ao Taguatinga Shopping - 
Taguatinga-DF 

 A CIDADE DE TAGUATINGA recebe com alegria a corrida 
mais divertida do DF. 

 Uma cidade rica em potencial para a realização de eventos esportivos, receberá em agosto, a corrida mais 
encantadora, corrida infantil TAGUAKIDS. 

A provinha acontecerá no Pistão Sul, próximo ao Taguatinga Shopping, voltada para crianças de 2 a 14 anos. 

Além da corrida infantil, teremos muitas brincadeiras para criançada! Um lugar de muita alegria e diversão 

 

Corrida TAGUAKIDS - DIA DA CRIANÇA 

 

Data: 12 de outubro de 2021 

Horário da Largada: 9 horas 

Local: Pistão Sul, próximo ao Taguatinga Shopping - 
Taguatinga-DF 

NO DIA DA CRIANÇA, VENHA SE DIVERTIR COM SUA 
FAMÍLIA NA CORRIDA QUE CONQUISTOU BRASÍLIA! 

A segunda edição da CORRIDA TAGUAKIDS está imperdível! Taguatinga será palco desta grande festa. A prova 
acontecerá no Pistão Sul, próximo ao Taguatinga Shopping, voltada para crianças de 2 a 14 anos. 

Além da corrida infantil, teremos muitas brincadeiras para criançada! Um lugar de muita alegria e diversão para toda 
família! 

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

O projeto visa à realização de corrida de rua e de atividades interdisciplinares para compor as comemorações do 64º 
aniversário da cidade de Taguatinga. A grande ação esportiva contará com a participação de mais de mil atletas do 
Distrito Federal, e mais de cem atletas advindos de outros Estados da Federação. Também serão realizadas atividades 
e apresentações socioculturais de música e de dança, bem como será disponibilizado para a SETUR espaço físico para 
a difusão de roteiros e atrações culturais para todo o Distrito Federal.  

 

A prática esportiva é essencial para saúde, hoje em dia vemos cada vez mais pessoas se exercitando, por tanto a 
corrida é uma ótima maneira de aumentar o seu nível de saúde, contribuindo para o emagrecimento, ajuda a queimar 
gorduras corporais, melhora o humor, fortalece os ossos, ajuda a dormir melhor e contribui na melhoria na 
respiração. Sendo assim queremos realizar a Corrida 10k - Taguatinga 64 Anos, com a inscrição de 1.000 participantes 
para em conjunto comemorarmos o aniversário de Taguatinga, levando aos moradores da região participação nessa 
data tão especial com uma corrida de rua. 
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2.1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

Realizar evento esportivo denominado "Aniversário de Taguatinga - Corrida 10k - 64 Anos". 

 

2.2 JUSTIFICATIVA DO PROJETO  

Já na época do fantástico meio fundista Joaquim Cruz, medalhista de ouro nas olimpíadas de Los Angeles (Estados 
Unidos) e medalhista de prata nas Olimpíadas de Seul (Coréia do Sul), a cidade de Taguatinga virou destaque no 
cenário esportivo nacional pois o nosso maior atleta daquela época nasceu e foi criado em Taguatinga, condição esta 
que o próprio atleta sempre mencionou com orgulho e satisfação em dezenas de entrevistas. Nos anos 80, por 
diversas vezes, a cidade era destaque ou mesmo objeto de visita e reportagens por causa de um atleta, por causa do 
esporte. 

Nos anos 90 foi a vez de Taguatinga retornar ao cenário nacional por meio do esporte pela jogadora de vôlei Leila 
Barros. A atleta, além das medalhas conquistadas em Olimpíadas, de Grand Prix, Copas do Mundo e de jogos Pan-
Americanos, sempre foi destaque por sua garra, postura e beleza em quadra, sendo convidada para entrevistas 
centenas de vezes. Leila continuamente falava sobre a sua origem em Taguatinga com profundo orgulho, gerando 
destaque e promoção da cidade para todo o planeta. 

Dessa forma, entendemos que o esporte é uma forma altamente eficaz para a promoção de uma cidade e o seu 
respectivo fortalecimento turístico. Tanto é assim que as Olimpíadas geram ampliação da cadeia turística a médio e 
longo prazo para todas as cidades e países que já sediaram o evento. A mesma fórmula acontece repetidamente em 
eventos de menor porte, inclusive em atividades pontuais e esportivas, mas que reúnem mais de 1.000 participantes 
diretamente. 

Ademais, a oportunidade é única uma vez que após 2 anos de inatividade, em virtude da pandemia do covid-19, 
pretendemos a busca por eventos e por atividades físicas é absolutamente grande, fato que ajudará a promover a 
cidade de Taguatinga para milhares de pessoas, sejam participantes, espectadores, usuários das redes sociais e 
telespectadores de televisão. 

Do ponto de vista do benefício esportivo pretendemos popularizar a corrida de rua, promovendo qualidade de vida 
e melhora da saúde da população ao estimular pessoas a fazer atividades físicas cotidianamente. 

Também pretendemos contribuir para a realização de novos eventos e a ocupação do espaço público das nossas 
cidades. 

Baseado na justificativa apresentada e como tema da corrida, pleiteamos essa parceria, com o intuito de realizar a 

Corrida 10k - Taguatinga 64 Anos, buscando com que a população participe deste evento em comemoração ao 

aniversário de Taguatinga com uma corrida alegre e participativa da população da região. 

 

 

2.3 CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA 

Taguatinga é a Região Administrativa – RA mais conhecida do Distrito Federal e está interligada fisicamente com a 
RA mais populosa (Ceilândia) e mais antiga que do que o Plano Piloto. A importância da cidade para o crescimento 
de Brasília, do Distrito Federal e RIDE é imenso, seja por sua localização geográfica, seja pela mão de obra que 
alavancou a capital federal desde a sua inauguração, ou mesmo pela quantidade populacional pertencente a essa 
macrorregião (Taguatinga / Ceilândia). 
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A cidade indubitavelmente possui autossuficiência econômica e estrutural, bem como uma oferta enorme no setor 
de gastronomia, bares, moda, design, hotelaria, cultura e diversão. 

Com a realização da corrida, na data comemorativa de aniversário da cidade, realizaremos evento com a participação 
de milhares de pessoas, advindas de toda a região do Distrito federal e RIDE, sendo elas atletas amadores, atletas 
profissionais e espectadores. 

Estas mesmas pessoas postarão suas movimentações em redes sociais, movimentando e levando o nome de 
Taguatinga para conhecimento de milhares de pessoas. Estima-se que, indiretamente e com divulgação espontânea, 
mais de 10.000 pessoas tomarão conhecimento do evento.  

Localmente o evento propiciará que moradores de diversas Regiões Administrativas passem a conhecer e procurar 
mais por Taguatinga e suas ofertas de passeio, diversão, cultura, artesanato e gastronomia, movimentando a cadeia 
produtiva da cidade e desmistificando que “lugar de visitação e interesse turístico no Distrito Federal deve se 
restringir ao Plano Piloto”. 

Acreditamos, portanto, que o evento coaduna com as especificidades e competências legais estabelecidas à 
Secretaria de Turismo, conforme redação constante nos incisos I, II e III do artigo 38 do Decreto Distrital nº 39, de 1º 
de janeiro de 2019, e na LEI 4.883/2012 art. 3º, a saber:  

Decreto nº 39/2019: 

(...) 

Art. 38. A Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal tem atuação e competência 
nas áreas seguintes: 

I - turismo; 

II - eventos e espetáculos; 

III - hotelaria e gastronomia; 

 

Art. 3º A Política de Turismo do Distrito Federal orienta-se pelos seguintes princípios: 

 

I – sustentabilidade, buscada por meio da promoção de equidade social, eficiência 
econômica, diversidade cultural, proteção e conservação do meio ambiente; 

 

II – desenvolvimento socioeconômico, gerando efeitos positivos sobre a qualidade de vida 
da população da RIDE; 

 

III – mobilização, por meio da articulação de atores locais e da sociedade civil organizada 
no processo de desenvolvimento econômico do Distrito Federal; 
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IV – visão sistêmica, voltada a propiciar a valorização do turismo num ambiente 
multidisciplinar, caracterizado pela confluência dos inúmeros campos de conhecimento 
que o influenciam; 

 

V – estabelecimento de parcerias entre os setores público e privado, para uma gestão 
compartilhada do turismo na RIDE; 

 

VI – valorização do patrimônio natural e cultural, com enfoque na vocação de Brasília para 
o turismo cultural, cívico e arquitetônico; 

 

VII – uso sustentável dos atrativos e dos recursos naturais; 

 

VIII – inclusão social, com a ampliação do acesso ao turismo e da geração de emprego e 
renda oriundos da atividade turística; 

 

IX – tolerância, respeito e compreensão mútua, promovendo o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, orientação sexual e quaisquer outras formas 
de discriminação; 

 

X – competitividade, por meio de diversificação e especialização da oferta disponibilizada, 
de modo a atender à segmentação da demanda estabelecida no mercado turístico, e por 
meio da qualidade dos produtos; 

 

XI – especialização profissional, por meio do estímulo às atividades científicas e acadêmicas 
voltadas para o turismo, bem como da valorização e da empregabilidade dos segmentos 
profissionais envolvidos na atividade turística; 

 

XII – qualidade, por meio do estímulo a padrões de excelência na qualidade dos produtos 
e serviços oferecidos e dos profissionais envolvidos na atividade turística, bem como por 
meio do combate à informalidade e do estabelecimento de critérios de fiscalização e de 
certificação de produtos e serviços; 

 

XIII – integração, atuando em regime de cooperação com os órgãos, as entidades de classe 
e as associações representativas voltadas à atividade turística.  
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A atividade turística é uma das mais importantes no setor econômico e da geração de emprego e renda, assim como 
a criação de novos negócios e aumento da produção de bens e serviços, uma vez que traz com ela, desenvolvimento 
às localidades, e possíveis melhorias na infraestrutura, trazendo benefícios aos turistas e à comunidade local.  Com 
a implantação do Turismo nas localidades, é possível se desenvolver ainda que basicamente equipamentos de apoio 
e infraestrutura, criação de novos meios de hospedagem, entretenimento, mão de obra qualificada, meios de 
transporte, oportunidade de expansão dos empreendimentos e serviços alimentares, como bares, lanchonetes, 
quiosques e restaurantes, melhorias e adequações na saúde pública, saneamento, vias de acesso e segurança, dentre 
outros dos quais os turistas buscam e necessitam destes, gerando benefícios na qualidade de vida para a própria 
população local.  

Esta atividade também auxilia na valorização dos atributos locais como os atrativos culturais, naturais e sociais. O 
turismo de eventos é a parte do turismo que leva em consideração o critério relacionado ao objetivo da atividade 
turística. É praticado com interesse profissional e cultural por meio de congressos, convenções, simpósio, feiras, 
reuniões internacionais entre outros. É uma das atividades econômicas que mais cresce no mundo atual.  Sendo 
assim, esse é um projeto que cria valor para a cadeia de moda autoral do Distrito Federal, satisfazendo expectativas 
e necessidades do público do projeto.  

Queremos que os visitantes vivenciem e experimentem Taguatinga não apenas com cultura, arte e gastronomia, mas 
que isso seja possível também por meio de novos negócios, do lugar incomum, com uma base verdadeiramente 
inovadora.  Vamos nos apropriar do espaço público e desenvolver um espaço de empreendedorismo propício para 
a realização e aplicação do conceito de turismo criativo. Com novas ações para fortalecer a identidade e criar 
ambiente favorável para novas ideias. 

 

2.4 ORIGEM DO ORÇAMENTO PARA A DESPESA 

Orçamento do Termo de Fomento dar-se-á por meio de emenda parlamentar do Deputado Distrital Professor 
Reginaldo Veras, no montante de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). 

Para complementar atividades e ações do evento serão utilizados os recursos advindos da inscrição da participação 
na prova esportiva, cujo custo individual é de R$ 49,90 para atletas até 60 anos de idade e R$ 24,95 para atletas 
maiores de 60 anos de idade e atletas PCDs. 

Cumpre esclarecer que a procura pelo evento tem superado as nossas expectativas, uma vez que até a presente data 
já foram realizadas mais de 800 inscrições, bem como as forças armadas e o corpo de bombeiros já confirmaram 
interesse em receber 200 kits de cortesias (cujo custeio será de responsabilidade da OSC), prevemos que o evento 
poderá contar com 1.500 pessoas inscritas (1.300 pagantes + 200 cortesias).  

De acordo com as nossas estimativas, o valor de arrecadação das inscrições será aproximadamente de R$ 39.900,00 
(Trinta e nove mil e novecentos reais).  

Considerando que a estrutura a ser montada comporta a quantidade adicional de participantes, o valor das 300 
inscrições adicionais será exclusivamente utilizado para custear atividades de prestação de serviços, estruturas físicas 
e materiais pertinentes ao projeto, conforme detalhado em tabela específica, constante no item 5 deste plano de 
trabalho. 
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2.5 OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL: 

Realizar a Corrida ANIVERSÁRIO DE TAGUATINGA – CORRIDA 10 - 64 Anos com intuito de fortalecer, motivar e 
incentivar a população a participar de uma corrida inusitada e desafiadora, dentro de um novo cenário de corrida 
englobando o turismo esportivo, promovendo uma experiência inovadora. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

✓ Oferecer para a população de Taguatinga um evento esportivo para toda a família; 
✓ Proporcionar opção de lazer para o público do Distrito Federal em tempos de pandemia;  
✓ Promover a cidade de Taguatinga para além do Distrito Federal; 
✓ Fortalecer o intercâmbio local e regional entre os moradores das demais RAs e Taguatinga, bem como entre 

os residentes no entorno do Distrito Federal e Taguatinga. 
✓ Incentivar a fruição turística do Distrito Federal; 
✓ Gerar renda para o trade turístico e da cadeia produtiva, fortalecendo a economia e propiciando empregos 

diretos e indiretos; 
✓ Promover a inclusão e o acesso ao lazer e a cultura às pessoas com deficiência; 
✓ Realizar um evento com responsabilidade social; 
✓ Ampliar as cadeias turística, esportiva e cultural e econômica do Distrito Federal; e 
✓ Prover a população em geral, inclusive àquela em situação de vulnerabilidade social, o acesso gratuito à 

cultura. 
✓ Como forma de fomentar e divulgar o turismo na cidade de Taguatinga, na entrega de kit será 

disponibilizado material de divulgação com os pontos turístico de Taguatinga, que serão entregues para 
cada atleta, assim como elaboração de mailing com preenchimento dos dados dos atletas com as 
respectivas redes sociais.   

 

 2.6 METAS 

2.6.1 METAS QUANTITATIVAS 

 Metas (Quantitativas) 

1. Inscrição de 1.000 pessoas; 
2. Inscrição de 100 atletas de outros Estados; 
3. Arrecadação e distribuição de 1 tonelada de alimentos não perecíveis. 
4. Fornecimento de recursos humanos para a realização da competição e Estrutura contratada 
5. Geração de  50 empregos para o evento com recursos do Termo de Fomento 
6. Apresentar aos visitantes os principais pontos turísticos da cidade de Taguatinga 

2.6.2 METAS QUALITATIVAS 

Metas (Qualitativas) 

1. Fornecimento de estrutura profissional para a realização da competição a serem comprovadas mediante 
contratos, relatório fotográfico e notas fiscais. 

2. Proporcionar aos visitantes uma experiência única na cidade. A cidade de Taguatinga atraí cada visitante para 
conhecer seus principais pontos turísticos. O segundo maior parque do DF, o Taguaparque, é um ponto de 
parada obrigatório para os visitantes, além do famoso Relógio no Centro da Cidade, assim como o comércio 
local e restaurantes, fazem de Taguatinga a segunda maior cidade em potencial econômico do DF. 
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2.7 INDICADORES DE MONITORAMENTO 

Metas Indicadores de Monitoramento 
Parâmetro(s) para aferição de 

cumprimento 

Inscrição de 1.000 pessoas 
Quantidade de participantes 

inscritos 
✓ Ficha de inscrição dos atletas; 
✓ Registro fotográfico 

Inscrição de 100 pessoas de outros 
Estados do país 

Quantidade de participantes 
inscritos 

✓ Ficha de inscrição dos atletas. 
 

Arrecadação de 1 tonelada de 
alimentos não perecíveis 

Alimentos recebidos 
✓ Ficha de Inscrição dos atletas; 
✓ Registro fotográfico. 

Fornecimento de recursos humanos 
para a realização da competição e 

Estrutura contratada  

Pessoal e estrutura contratada ✓ Notas fiscais; 
✓ Registro fotográfico 
 

Geração de 50 empregos para o 
evento com recursos do Termo de 

Fomento 

Serviços contratados ✓ Nota fiscal; 
✓ Registro fotográfico. 

Apresentar aos visitantes os 
principais pontos turísticos da 

cidade de Taguatinga 

Material gráfico e visual com os 
principais pontos turísticos da 

cidade 

✓ Material gráfico oferecido na 
entrega de kit 

✓ Material visual (foto point e 
Tótem – SETUR) 

 

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

 A Corrida ANIVERSÁRIO DE TAGUATINGA – CORRIDA 10K – 64 ANOS, em comemoração aos 64 anos da cidade, é 
uma prova de grande sucesso desde 2019, e tem se consolidado como um dos melhores percursos da cidade. 
Marcada para o dia 5/6/2022 com largada às 7h no Pistão Sul, próximo ao Taguatinga Shopping - Taguatinga-DF, com 
percursos de 5km e 10 km. 

Taguatinga se destaca como uma cidade rica em potencial esportivo, celeiro de grandes atletas. A corrida prestigia 
os atletas da região, além de apresentar um percurso alternativo para todos os corredores de Brasília. 

O evento conta com entrega de kit e recolhimento de 2kg de alimento não perecível para os atletas inscritos no dia 
4/6/2022 em local e horário a definir. No momento da retirada do kit os corredores receberão material de promoção 
turística do Distrito Federal, a ser disponibilizado pela SETUR e distribuído pela nossa equipe. Também estaremos à 
disposição da SETUR caso haja alguma outra ação de divulgação e ação promocional de Brasília no local, a ser 
realizada pela própria Secretaria. 

No dia 5/6/2022, dia da corrida, o evento contará com uma grande programação em comemoração ao aniversário 
da cidade. Às 7h da manhã será dada a largada da corrida para todos os atletas inscritos, a prova tem a previsão de 
duração de 2h. Às 9h será realizada a premiação dos campeões nos 5km e 10km, assim com a premiação para os 
atletas PCDs e faixa etária nos 10 km. 

Logo após a assinatura do Termo de Fomento o Clube dos Atletas de Brasília iniciará as tratativas para contratação 
dos profissionais que comporão com a equipe gestora do evento e realizará, com esses profissionais, os alinhamentos 
quanto ao evento. 
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Com a equipe organizada procederemos aos diálogos e negociações com fornecedores das estruturas físicas, 
contratações das prestações de serviço, definições para confecção de materiais esportivos, divulgação do evento, 
criação das peças digitais, obtenção de licenças, coordenação administrativa e a logística para a realização do evento, 
além de propiciar tempo para própria inscrição e preparação dos atletas, inclusive de outros Estados da Federação. 

 

Ressalte-se que a antecipação nos preparativos é de vital importância para que o evento seja realizado com altíssimo 
níveis técnico, estrutural e com grande presença de público e de divulgação, garantindo assim excelência na 
realização das atividades previstas no projeto e, por consequência, promoção da imagem e do turismo da cidade de 
Taguatinga e do Distrito Federal em geral. 

 

Tendo em a necessidade de negociação com fornecedores locais para a disponibilidade imediata e aquisição de 
materiais, considerando o curto período de execução do Termo de Fomento, a concorrência e escassez de estruturas 
físicas e prestadores de serviço em período da volta das festividades juninas e que o valor global do projeto é relativo 
a projetos simplificados, solicitamos que o desembolso financeiro (repasse dos recursos) ocorra em parcela única, 
de modo a viabilizar a execução do evento com sucesso e conforme planejado. 

 

ATRAÇÕES SOCIOCULTURAIS 

Além da atividade essencial do projeto que é realizar o evento esportivo para a celebração do aniversário e promoção 
da cidade de Taguatinga, o evento contará com apresentações musicais e culturais, assim como diversos brinquedos 
infláveis para a diversão das crianças e de toda a família. 

Especificamente sobre as apresentações culturais, estas dar-se-ão mediante apresentações musicais e apresentação 
de dança, dos seguintes grupos artísticos: 

✓ Apresentação musical do grupo Banda Oxente Cerrado; 
✓ Apresentação Musical do cantor, compositor, poeta e guitarrista da Orquestra Popular Marafreboi - Jorge 

Recife; 
✓ Apresentação e aulão de dança com coreografias motivantes e simples, contemplando diversos ritmos 

musicais a exemplo de: axé, funk, sertanejo, forró, salsa, hip hop e danças latinas. A atividade será conduzida 
pelo professor Jonathan Santos do projeto Eu Amo Dançar; 

✓ Apresentação musical da Banda do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF; e 
✓ Apresentação musical da Banda Militar do Comando Marcial do Planalto - CMP 

 

CONTRAPARTIDAS 

Como contrapartida ao apoio recebido realizaremos as seguintes ações: 

✓ Inseriremos as logomarcas da SETUR e do GDF nas peças gráficas, medalhas, troféus e em todas as 
divulgações em redes sociais relacionados ao evento e em eventuais vídeos produzidos;  

✓ Faremos postagens sobre a SETUR nas redes sociais do projeto ao longo da sua realização; 
✓  Utilizaremos a @setur e #seturdf em todos os posts alusivos ao projeto, bem como em outras hashtags 

eventualmente indicadas pela SETUR; 
✓ Doação de 1 tonelada de alimentos para instituição beneficente; 
✓ Disponibilização de espaço para ações de divulgação da SETUR no dia de entrega dos kits, composto por: 

mesa, cadeiras, além de material disponibilizado pela SETUR (Foto Point/Totém); 
✓ Disponibilização de espaço para ações de divulgação da SETUR no dia do evento, composto por: tenda 

10X10m, testeira e ponto de energia (Conforme indicação Croqui); 
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✓ Doação / cortesia de 200 kits (camiseta, sacola, número de peito com chip e medalha comemorativa da 
corrida) para servidores militares, das forças armadas, da Administração Regional de Taguatinga e da 
Secretaria de Turismo do Distrito Federal; 

✓ Será realizado cadastro para que os atletas que queiram participar de passeio turístico na cidade de 
Taguatinga, onde será anunciado pelo locutor durante a corrida; 

✓ Cama Elástica – Dimensões: 4,00m diâmetro, Piscina de Bolinhas ,  Pula Pula – Tigrão, Basquete Inflável 
Tobogã c/ Escada, Cama Elástica – Dimensões: 3,00m diâmetro, Carrinho de Pipoca, Carrinho Algodão, 
Filmagens, Fotografia Evento, Fotografia FINISH– Foto FREE da linha de chegada, Engenheiro – Serviço de 
Engenharia com Elaboração de ART Estruturas e TRT Aterramento, Video Booth 360º,  Relógio/cronômetro 
eletrônico de Led dupla Face. 
 
 

 

Cumpre informar que todas as medidas, atividades e ações de contrapartida serão custeadas com recursos próprios, 
sem qualquer sobreposição ou sombreamento com os recursos públicos advindos do Termo de Fomento. 

 

AÇÃO SOCIAL 

Para inscrição o atleta deverá doar 2kg de alimento não perecível. Esses alimentos serão entregues para a Associação 
de Apoio às Portadoras do Câncer de Mama – AMAMA, cujo trabalho social junto às mulheres em situação de 
vulnerabilidade e suas famílias têm reconhecimento em todo o Distrito Federal. 

Fundada em 2005 e originária de Taguatinga, a instituição tem por missão o promover oficinas de beleza, 
capacitação, oficinas de autoestima, rodas de conversa, palestras informativas e bem-estar para mulheres 
acometidas pelo câncer, mulheres vítimas de violência doméstica e mulheres negras em situação de vulnerabilidade 
social. 

Entendemos, portanto, que a participação da AMAMA na distribuição dos alimentos seja uma opção altamente 
responsável e que terá destinação para famílias que realmente necessitam de amparo social.  

 

PREMIAÇÃO 

Haverá premiação em troféus aos vencedores, distribuídos a quantidade de 72 troféus da seguinte forma: 

PCD PROVA TROFÉUS CONDIÇÃO 

1º colocada geral 10 km 1 Categoria feminino 

2º colocada geral 10 km 1 Categoria feminino 

3º colocada geral 10 km 1 Categoria feminino 

1º colocado geral 10 km 1 Categoria masculino 

2º colocado geral 10 km 1 Categoria masculino 

3º colocado geral 10 km 1 Categoria masculino 

TOTAL 6   
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FEMININO PROVA TROFÉUS CONDIÇÃO 

16 a 21 anos 10 km 3 

1º, 2º e 3º 
colocados, desde 
que não tenham 

sido as 
vencedoras da 
prova de 10km 

22 a 27 anos 10 km 3 

28 a 34 anos 10 km 3 

35 a 41 anos 10 km 3 

42 a 48 anos 10 km 3 

49 a 55 anos 10 km 3 

56 a 62 anos 10 km 3 

63 a 69 anos 10 km 3 

Acima de 70 anos 10 km 3 

1º colocada geral 10 km 1 Prova principal 

2º colocada geral 10 km 1 Prova principal 

3º colocada geral 10 km 1 Prova principal 

1º colocada geral 5 km 1 Prova principal 

2º colocada geral 5 km 1 Prova principal 

3º colocada geral 5 km 1 Prova principal 

TOTAL 33   

MASCULINO PROVA TROFÉUS CONDIÇÃO 

16 a 21 anos 10 km 3 

1º, 2º e 3º 
colocados, desde 
que não tenham 

sido os vencedores 
da prova de 10km 

22 a 27 anos 10 km 3 

28 a 34 anos 10 km 3 

35 a 41 anos 10 km 3 

42 a 48 anos 10 km 3 

49 a 55 anos 10 km 3 

56 a 62 anos 10 km 3 

63 a 69 anos 10 km 3 

Acima de 70 anos 10 km 3 

1º colocado geral 10 km 1 Prova principal 

2º colocado geral 10 km 1 Prova principal 

3º colocado geral 10 km 1 Prova principal 

1º colocada geral 5 km 1 Prova principal 

2º colocada geral 5 km 1 Prova principal 

3º colocada geral 5 km 1 Prova principal 

TOTAL 33   

Além dos troféus, haverá premiação em dinheiro, no valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para os 3 primeiros 
colocados das provas de 10km. Essa premiação é exclusiva para as categorias feminino e masculino da prova principal 
(10km), será custeada com recursos advindos da inscrição, conforme demonstrado no quadro abaixo:  

PREMIAÇÃO EM $ PROVA VALOR CONDIÇÃO 

1º colocada geral 10 km R$ 500,00 Categoria feminino 

2º colocada geral 10 km R$ 300,00 Categoria feminino 

3º colocada geral 10 km R$ 200,00 Categoria feminino 

1º colocado geral 10 km R$ 500,00 Categoria masculino 

2º colocado geral 10 km R$ 300,00 Categoria masculino 

3º colocado geral 10 km R$ 200,00 Categoria masculino 

TOTAL   R$ 2.000,00   
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2.9 RESULTADOS ESPERADOS 

✔ Fortalecimento de ações esportivas relacionadas à modalidade de corrida de rua; 

✔ Mobilização da comunidade para participar da corrida; 

✔ Arrecadação de alimentos a serem distribuídos para famílias carentes sem condições de trabalho em virtude 
da pandemia 

 

GERAÇÃO DE RENDA 

É de notório saber que os segmentos turístico, esportivo e cultural foram profundamente afetados ao longo de 2 

anos da Pandemia Global ocasionada pelo COVID-19. Foram estas as áreas mais afetadas, tendo sido as primeiras a 

terem suas atividades interrompidas e, somente agora, começam a retornar as suas normalidades. 

 

Tal fato ocasionou prejuízo de bilhões de reais para os referidos setores, gerando ausência de renda para os 

trabalhadores desses mercados, bem como impossibilitando arrecadação em impostos na ordem de milhões de reais 

para o Governo do Distrito Federal. 

 

O evento ora proposto tanto auxiliará a retomada de trabalho a dezenas de profissionais envolvidos, como abrirá 

portas para que os interesses pelos setores turístico e esportivo da Capital Federal retomem as condições do início 

de 2020. 

 

EMPREGOS GERADOS (ESTIMATIVA) 

Empregos diretos – participarão na condução do evento equipe de 50 pessoas, como integrantes das fichas técnica, 

de gerenciamento, artístico e outros profissionais prestadores de serviço contratados diretamente para as áreas 

meio, como staffs, brigadistas, seguranças, assistentes e assessores. 

 

Empregos indiretos - haverá geração aproximada de 200 empregos indiretos, empregados nas empresas contratadas 

e fornecedoras de mão-de-obra e de serviços, a exemplo de limpeza, carregadores, equipe de montagem, dentre 

outros. 

 

IMPACTOS ECONÔMICOS 

Considerando os impactos econômicos de eventos, um acontecimento com público superior a 2.000 pessoas pode 

gerar cerca de R$ 1 milhão em gastos totais na localidade, gerando grande arrecadação em impostos para o Governo 

local. Obviamente o mercado de turismo quando relacionado aos eventos esportivos e culturais, tem se tornado um 

dos vetores para incentivar os fluxos turísticos e de visitantes em determinadas localidades. Estimamos, portanto, 
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que haverá circulação de atividades econômicas espontâneas atraídas pela realização do projeto, a curto, médio e 

longo prazo.  

O evento esportivo ANIVERSÁRIO DE TAGUATINGA – CORRIDA 10K – 64 ANOS proporcionará grande visibilidade para 

a Cidade de Taguatinga-DF, uma vez que atrairá visitantes de todo Distrito Federal e demais estados, fazendo com 

que Shoppings, Restaurantes e Parques existentes na cidade recebem os visitantes que estarão na cidade para 

participar da corrida, uma vez que no DF a maior parte dos turistas procuram visitar o Plano Piloto.  

 

São exemplos da movimentação econômica indireta propiciadas por evento cultural:  

✓ Estímulo ao turismo do Distrito Federal, com possibilidade de visitação de moradores do entorno (RIDE), de 

outros estados da federação, colaborando com o setor hoteleiro, companhias aéreas e rodoviárias; 

✓ Impulsionamento dos serviços de transporte público e privado, a exemplo de companhias aéreas e 

rodoviárias e de transporte locais (metrô, Uber, ônibus e táxi) dentre outros prestadores de serviços atuantes na 

área turística; e 

✓ Futuro aquecimento dos mercados de artesanato, design, alimentação e bebidas de Taguatinga, do Plano 

Piloto e de eventuais Regiões Administrativas que despertem o interesse dos turistas e dos próprios moradores do 

Distrito Federal. 

 

2.10 PROGRAMAÇÃO DETALHADA DO EVENTO 

Programação Data 

Divulgação da corrida em site especializado em realização de corrida de rua (Sem custo 
para o fomento) 

06/04/2022 

Início das inscrições (Sem custo para o fomento) 07/04/2022 

Início das montagens  03/06/2022 

Retirada dos kits dos atletas 04/06/2022 

Realização da Corrida em comemoração ao aniversário de Taguatinga 05/06/2022 

  

2.11 CROQUI DO EVENTO E PERCURSO 
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PROJETO CENOGRÁFICO – LAYOUTS 
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3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Cronograma de Execução 

Metas 
Fase / 
Etapa 

Descrição Valor 
Duração 

Início Término 

Meta 1 

Planejament
o e execução  

1.1 
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E 

EQUIPAMENTOS 
R$        

30.404,00 
 04/06/2022  06/06/2022 

1.2 CENOGRAFIA 
R$        

11.000,00 
 04/06/2022  06/06/2022 

1.3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
R$        

15.931,00 
 01/06/2022  06/06/2022 

1.4 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 
R$          

4.300,00 
05/06/2022 05/06/2022 

1.5 MATERIAL ESPORTIVO 
R$        

12.000,00 
01/06/2022 03/06/2022 

1.6 LOCAÇÃO DE TRANSPORTE 
R$          

1.812,00 
 04/06/2022  05/06/2022 

1.7 ALIMENTAÇÃO 
R$        

14.940,00 
05/06/2022 05/06/2022 

1.8 UNIFORMES 
R$        

33.000,00 
01/06/2022 03/06/2022 

1.9 PREMIAÇÃO 
R$        

15.960,00 
01/06/2022 03/06/2022 

  

4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Cronograma de Desembolso 

Meta 
Etapa/Fas

e 
Especificação Mês 

Meta 1 

Planejament
o e execução 

1.1 LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS JUNHO 

1.2 CENOGRAFIA JUNHO 

1.3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNHO 

1.4 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA JUNHO 

1.5 MATERIAL ESPORTIVO JUNHO 

1.6 LOCAÇÃO DE TRANSPORTE JUNHO 
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1.7 ALIMENTAÇÃO JUNHO 

1.8 UNIFORMES JUNHO 

1.9 PREMIAÇÃO JUNHO 

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

5.1 Planilha Global 

PLANILHA GLOBAL 

Meta 1 – PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO 

Etapa 1.1 LOCAÇÃO DE ESTRTURAS E EQUIPAMENTOS  

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

 Alambrado: 
Fornecimento de 
serviço de 
locação, 
montagem, 
manutenção e 
desmontagem 
de alambrado 
disciplinador de 
público. 
Descrição: 
estrutura de 
grade de 
alambrado 
disciplinador de 
público, em 
modulo de 
2,00m x 1,00m, 
do tipo grade 
metálica tubular, 
com pés 
tubulares com 
altura de 1,00m 
de altura, com 
acabamento em 
pintura 
metalizada na 
cor alumínio ou 
zincada. 

 DIARIA  300 R$              7,00  R$          2.100,00  
TERMO DE 
FOMENTO 

GERADOR: 
Gerador de 
energia de 250 
KVA - locação, 
montagem, 
instalação e 
retirada de 
conjunto de 

DIARIA 2 R$      1.600,00  R$          3.200,00  

TERMO DE 
FOMENTO 



C A B 
CLUBE DOS ATLETAS DE BRASÍLIA 

 

grupo gerador, 
super silenciado, 
60 HZ, 
microprocessad
or e quadro de 
transferência, 
para 
funcionamento 
em regime 
contínuo, para 
atender o 
sistema de som e 
sistema de 
iluminação, com 
300m de 
cabeamento de 
condutor 
elétrico + 
protetor de 
cabos tipo 
“passa cabo” 
isolantes, ante- 
derrapantes e 
antichama para 
áreas de 
circulação de 
público + chave 
de transferência 
manual e demais 
componentes 
necessários à 
conexão do 
gerador à 
subestação a ser 
utilizada. Com 
Anotação de 
Responsabilidad
e Técnica (ART – 
gerador, 
cabeamento e 
aterramento do 
gerador, se 
houver 
necessidade). 
Diaria de 12h. 

Sonorização 
médio porte: 01 
mesa digital de 
12 canais, 02 
microfones SM, 
8 caixas 
acústicas ativas 
de 700watts 
rms, 2 sub 
woffers ativos de 

DIARIA 1 R$      1.500,00  R$          1.500,00  
TERMO DE 
FOMENTO 
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1000 watts, 
cabeamento, 
técnico de som) 

BANHEIROS 
QUÍMICOS: 
Modelo 
Standard: Pia 
handsfree 
operada com 
bomba de pé, 
capacidade para 
61L. Um vaso 
sanitário com 
tampa. Medidas: 
2,20 m x 1,10 m x 
1,20m. Peso: 104 
kg. Material: 
polietileno de 
alta densidade. 
Tanque com 
capacidade para 
220L.. Grades de 
ventilação Teto 
translúcido. Piso 
antiderrapante. 
Sinalização de 
livre/ocupado. 
Apoio de 
objetos. 

DIARIA 20 R$         150,00  R$          3.000,00  
TERMO DE 
FOMENTO 

Lixeiras - Lixeira 
em PVC, sem 
tampa, com 
capacidade de 
100 litros, com 
alças nas duas 
laterais, 
tipo balde, para 
serem dispostas 
no local do 
evento. 

DIARIA 40 R$           18,00  R$              720,00  
TERMO DE 
FOMENTO 

Cones de 
sinalização de 
vias: Locação de 
cones para 
sinalização do 
percurso. 
Material: PVC 
flexível, cor 
laranja e faixas 
na cor branca, 
aplicação viária, 
com altura 
mínima de 75 
cm. Incluso 

DIARIA 2000 R$              5,30  R$        10.600,00  
TERMO DE 
FOMENTO 
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transporte e 
mao de obra. 

Tenda chapéu 
de bruxa 5x5: 
Locação, 
Montagem e 
desmontagem. 
Tenda Branca 
chapéu de bruxa, 
medindo 5x5m, 
com altura 
Mínima de 2,5m, 
com estrutura 
em tubo 
Galvanizado sem 
fechamento 
lateral, afixada 
com cabo de aço. 

DIARIA 5 R$         400,00  R$          2.000,00  
TERMO DE 
FOMENTO 

Placa de KM: 
Estrutura em 
metalon de 
10mm em 
armação de 0,90 
de altura x 0,70 
de largura, para 
receber lona de 
sinalização de 
quilômetros 
percorridos e 
direcionar os 
atletas no 
percurso. 

DIARIA 10 R$           30,00  R$              300,00  
TERMO DE 
FOMENTO 

Cronometragem 
(Chip/Número 
de Peito) - CHIP 
ELETRÔNICO 
DESCARTÁVEL - 
Chip para os 
atletas com 
medição em 
tempo real. 
NUMERAÇÃO 
DOS 
CORREDORES - 
Números dos 
corredores, para 
afixação na 
frente das 
camisetas dos 
atletas, no 
formato 20cm x 
15cm, 
impermeável, 
com 4 (quatro) 
alfinetes (nº00) 

DIARIA 1500 R$           1,50  R$          2.250,00  
TERMO DE 
FOMENTO 
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de segurança, 
com pelo menos 
duas partes 
destacáveis 
(picote) com as 
seguintes 
escritas: 
“guarda-
volumes” e 
“medalha”. 
 
 

 
SISTEMA DE 
CRONOMETRAG
EM ELETRÔNICA 
- 
Disponibilização 
e montagem de 
dois pontos de 
cronometragem, 
um na 
largada/chegada 
e outro ao longo 
do percurso no 
quilômetro 5km, 
durante a 
realização do 
evento. O 
processamento 
dos dados 
cronometrados 
durante a 
corrida e a 
equipe 
responsável por 
sua operação 
serão de 
responsabilidad
e da empresa 
contratada. 
 

DIARIA 2 R$         2.200,00  R$          4.400,00  
TERMO DE 
FOMENTO 

Tina de 
Hidratação: 
Locação de Tina 
polietileno para 
acondicionamen
to de água para 
hidratação dos 
atletas, com 
capacidade de 
250L, com 
suporte 
medindo no 
mínimo 1,00m 

DIARIA 6 R$           29,00  R$              174,00  
TERMO DE 
FOMENTO 
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de altura, 
durante o 
percurso, para 
acomodar os 
copos de água 
com gelo para 
distribuição. 

Caixa D'água 
para hidratação 
- Caixa d'água de 
polietileno com 
0,76 m de altura 
e 1,52 m de tem 
capacidade de 
armazenar até 
1000 litros e é da 
tonalidade azul 
clássica. 

DIARIA 4 R$           40,00  R$              160,00  
TERMO DE 
FOMENTO 

Valor Total da Etapa 1.1 R$        30.404,00   

Etapa 1.2 CENOGRAFIA 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Lonas e Material 
de Arte Gráfica - 
Serviço de 
confecção de 
banner em lona, 
impressão 
colorida, 
acabamento em 
ilhóis, para 
gravação em 
alta resolução 
para fixação em 
estruturas 
metálicas, ou 
com esticadores, 
com medidas 
variadas. 

m² 200 R$           34,00 R$          6.800,00 
TERMO DE 
FOMENTO 

Pórtico 
Largada/Chegad
a - Estrutura 
modular de 
alumínio (Box 
Truss Q15) com 
7,26m de 
largura e vão de 
4m, 4,45m de 
altura e vão de 
3,5m, fixadas em 
duas bases. O 
pórtico de 

metro 30 R$     35,00 R$          1.050,00 
TERMO DE 
FOMENTO 
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largada/chegada 
deverá ser 
fornecido com 
as bases de 
sustentação 
adequadas ao 
seu tamanho. 

Back Drop - 
PALCO - 
Backdrop em 
estrutura 
modular de 
alumínio tipo 
box truss Q15, 
para fixação de 
banner, 
tensionado na 
estrutura, com 
medidas 
5mx3m, com as 
bases de 
sustentação. 

metro 1 R$      500,00 R$          500,00 
TERMO DE 
FOMENTO 

Back Drop - 
FOTO - Backdrop 
em estrutura 
modular de 
alumínio tipo 
box truss Q15, 
para fixação de 
banner, 
tensionado na 
estrutura, com 
medidas 
4mx3m, com as 
bases de 
sustentação. 

metro 2 R$         625,00 R$          1.250,00 
TERMO DE 
FOMENTO 

Pódio 
Premiação - 3 
Lugares - 
Estrutura de 
madeira para os 
3 (três) 
primeiros 
colocados nas 
dimensões  - 1º 
0,9mX0,6mX0,4
M /2º 
0,9mX0,5mX0,4
m /3º 
0,9mX0,4mX0,4
m 

diária 1 R$         200,00 R$              200,00 
TERMO DE 
FOMENTO 
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Palco Premiação 
- Tablado em 
estrutura 
tubular de aço 
galvanizado com 
pé direito de no 
mínimo 4 
metros. Piso em 
compensado 
naval de 25mm, 
todo revestido 
em carpete 
preto, 
antiderrapante, 
em estrutura de 
aço com 
capacidade de 
no mínimo 
500kg/m2 . 
Dimensões 
aproximadas: 6 
metros de 
largura por 4 
metros de 
profundidade e 
altura de 1 
metro (elevação 
do piso). 

diária 1 R$      1.200,00 R$          1.200,00 
TERMO DE 
FOMENTO 

Valor Total da Etapa 1.2 R$        11.000,00   

Etapa 1.3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Staffs :Pessoas 
que prestarão 
serviços de Staff 
durante a 
realização do 
evento, onde 
serão 
responsáveis por 
entrega dos kits  
e auxiliar o 
corpo técnico do 
evento. Sendo 
30 Staffs na 
arena e 20 Staffs 
no percurso. 
Diária de até 8 
horas. 

Diária  50  R$         165,00  R$          8.250,00 
TERMO DE 
FOMENTO 

Segurança 
Desarmado:  
3 seguranças 

Diária  3  R$         190,00  R$              570,00 
TERMO DE 
FOMENTO 
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desarmados 
prestarão 
serviços no dia 
do evento. Toda 
equipe de 
segurança deve 
se apresentar 
duas horas antes 
da abertura do 
evento e serão 
responsáveis 
pelo controle de 
acessos, revista 
do público, 
controle de 
acesso, 
orientação e 
segurança geral 
do público 
presente. Diária 
de até 8 horas. 

Brigadistas:   
Responsáveis 
pela prevenção 
e combate a 
incêndios e 
processos de 
evacuação e 
prestação de 
primeiros 
socorros, caso 
necessário. 
Diária de até 8 
horas. 

Diária  3  R$         140,00  R$              420,00 
TERMO DE 
FOMENTO 

Locutor:  
Profissional 
responsável pela 
apresentação e 
animação de 
todo evento. 
Diária de até 8 
horas. Referente 
ao locutor, 
importante 
destacar que 
para o evento, 
por suas 
especificidades, 
se faz necessário 
que o mesmo 
tenha total 
conhecimento 
do formato do 

Diária  1  R$         800,00  R$              800,00 
TERMO DE 
FOMENTO 
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evento, sendo o 
anfitrião do 
público 
presente.  

Coordenador 

geral: 

Responsável por 

toda a 

montagem e 

desmontagem 

do evento. Fazer 

a divisão das 

funções feita por 

setores, alinhar 

com 

fornecedores 

conforme 

cronograma 

Diária de 8hs 

Diária 3 R$         297,00 R$          891,00 
TERMO DE 
FOMENTO 

 

Consultoria, 

coordenação 

administrativa e 

financeira: 

Profissional 

responsável pelo 

gerenciamento 

de todas as 

demandas 

administrativas e 

financeiras do 

projeto que 

envolvem o 

planejamento e 

controle 

financeiro do 

projeto, 

cotações de 

fornecedores, 

contratação de 

serviços e 

fornecedores, 

organização de 

cronograma de 

pagamentos, 

acompanhament

o da inserção de 

mês 1  R$      5.000,00  R$          5.000,00 
TERMO DE 
FOMENTO 
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pagamentos 

elaboração de 

prestação de 

contas. o 

período de 

contratação 

considera a 

realização DE 

TODAS as 

atividades do 

projeto e o 

período de 

trabalho para 

efetivação de 

todos os 

pagamentos, 

recebimento de 

documentações 

e relatórios, 

incluindo o 

clipping de 

imprensa, 

fechamento de 

relatórios e toda 

a prestação de 

contas. 

01 profissionais 

 

Valor Total da Etapa 1.3  R$        15.931,00    

Etapa 1.4 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

AMBULÂNCIA 

DE REMOÇÃO:  

Veículo 

destinado ao 

transporte de 

pacientes que 

não apresentam 

risco de vida e 

são utilizados 

para remoção 

simples e de 

caráter eletivo. 

Obrigatoriament

e deverá dispor: 

diária 1  R$      1.300,00   R$          1.300,00  
TERMO DE 
FOMENTO 
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Sinalizador ótico 

e acústico, maca 

com rodas, 

suporte para 

soro Oxigênio 

medicinal, 

motorista e um 

técnico de 

enfermagem.  

Diaria de 8 horas 

AMBULÂNCIA 

UTI:  

Ambulância UTI 

móvel – 

ambulância 

equipada de 

acordo com as 

normas da 

vigilância 

sanitária, 

contendo maca 

retrátil, cinto de 

segurança, 

cilindro de 

oxigênio com 

válvulas, bomba 

de infusão, 

monitor 

cardíaco, 

respirador, 

material para 

entubação 

(adulto e 

infantil), 

desfibrilador 

(cardioversor), 

umidificador, 

nebulizador, 

oximetro, 

prancha longa, 

colar cervical, 

talas de 

imobilização, 

cadeira de 

rodas, 

laringoscópio. 

Equipe: 01 

diária 1  R$      2.500,00   R$          2.500,00  
TERMO DE 
FOMENTO 
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médico, 01 (um) 

técnico de 

enfermagem e 

01 (um) 

motorista/socor

rista. Diária de 8 

horas 

Motolância - 

Unidade de 

atendimento, 

onde possui a 

disponibilidade 

de um 

atendimento 

especializado, 

com 

deslocamento 

rápido, 

garantindo 

diminuição de 

sequelas e 

morbidades. 

Equipe: 01 (um) 

enfermeiro e 01 

(um) 

motociclista/soc

orrista. Diaria de 

8 horas 

diária 1  R$         500,00   R$              500,00  
TERMO DE 
FOMENTO 

Valor Total da Etapa 1.4 R$          4.300,00   

Etapa 1.5 MATERIAL ESPORTIVO 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Ecobag - Ecobag 

personalizada 

com o logotipo 

do evento, 

confeccionada 

em tecido Nylon 

210 nas 

dimensões 40cm 

de largura por 

45cm de altura, 

com duas alças 

em fita de 

Nylon. 

unidade 1000 R$           12,00 R$        12.000,00 
TERMO DE 
FOMENTO 
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Valor Total da Etapa 1.5 R$        12.000,00   

Etapa 1.6 LOCAÇÃO DE TRANSPORTE 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Transporte - 

Caminhão 

Material Evento 

- Caminhão 

VolksWagen 

Modelo 8-120 

baú de alumínio 

com duas portas 

traseiras e uma 

porta na lateral 

direita com 

fundo de 

madeira.  

diária 1 R$      600,00 R$          600,00 
TERMO DE 
FOMENTO 

Transporte - 

Carros (Controle 

Evento) - FIAT 

STRADA 1.4 

HARD WORKING 

2 Portas, 

caçamba aberta 

para transporte 

de cones e 

placas de 

sinalização. 

diária 2 R$         420,00 R$          840,00 
TERMO DE 
FOMENTO 

Transporte - 

Moto (Controle 

Evento) - Honda 

CG 125 - para 

controle de 

prova, 

acompanhar 

atletas e dar 

assistência no 

evento durante 

o percurso. 

diária 4 R$         93,00 R$              372,00 
TERMO DE 
FOMENTO 

Valor Total da Etapa 1.6 R$          1.812,00   

Etapa 1.7 ALIMENTAÇÃO 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 
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Kit Lanche Pós-

Prova 

Contendo uma 

fruta (maçã ou 

banana) 

isotônico, doce 

banada, bolacha 

agua e sal, 

incluso 

embalagem e 

transporte 

unidade 1000  R$              9,00   R$          10.800,00  
TERMO DE 
FOMENTO 

Água mineral - 

caixa 

Água mineral 

embalada em 

copo 

transparente de 

200 ml 

descartável, sem 

gás para todas as 

pessoas 

envolvidas no 

evento. (caixa 

com 48 copos de 

200ml) 

unidade 150  R$           25,00   R$          3.750,00  
TERMO DE 
FOMENTO 

Gelo (saco 10kg)  

Potável, 

triturado para 

refrigeração de 

água e bebida 

para hidratação. 

Entrega no dia e 

local do evento. 

unidade 30  R$           13,00   R$              390,00  
TERMO DE 
FOMENTO 

Valor Total da Etapa 1.7 R$        14.940,00    

Etapa 1.8 UNIFORMES 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Camisas para 

participantes: 

Aquisição das 

camisetas em 

tecido 100% 

poliamida Dryfit 

liso sport azul, 

gola U, com 

unidade 1000  R$           30,00   R$        30.000,00  
TERMO DE 
FOMENTO 
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elastano, 

aplicação de 

Silkscreen frente 

e costas 4 cores. 

 

 

 

Camisas para 

STAFFS: 

Aquisição das 

camisetas em 

tecido 100% 

poliamida Dryfit 

liso sport laranja, 

gola U, com 

elastano, 

aplicação de 

Silkscreen frente 

e costas 4 cores. 

 

 

 

unidade 100  R$           30,00   R$        3.000,00  
TERMO DE 
FOMENTO 

Valor Total da Etapa 1.8 R$        33.000,00    

Etapa 1.9 UNIFORMES 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

TROFÉUS:  

Troféu misto de 

MDF e fundição 

em Zamac 

(zinco, cobre e 

magnésio), 

sendo base de 

MDF com 

pintura laqueada 

na cor a definir e 

com aplicação de 

adesivo em uma 

de suas bases 

para 

unidade 72  R$           55,00   R$          3.960,00  
TERMO DE 
FOMENTO 
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classificação em 

geral. 

Personalizados 

com logo do 

evento e da 

secretaria de  

turismo,  Troféu 

de altura total de 

20 cm sendo 

proporcional a 

largura,  com 

base de madeira 

para premiação 

do 1º ao 3º 

colocados em 

cada categoria 

Medalha: 

Zamak que é a 

denominação 

genérica de 

diversas ligas 

metálicas com 

ponto de fusão 

entre 385 °C e 

485 °C, contendo 

basicamente 

zinco (Zn), 

juntamente com 

alumínio (Al), 

magnésio (Mg) e 

cobre (Cu). O 

nome vem de 

Zink-Aluminium-

Magnesium-

Kupfer (zinco, 

alumínio, 

magnésio e 

cobre, em 

alemão, 

respetivamente)

. 

Personalizada no 

tamanho de 8cm 

, com 

acabamento 

polido e 

unidade 1000  R$           12,00   R$        12.000,00  
TERMO DE 
FOMENTO 
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pigmento 

resinado, banho 

Bronze 

envelhecido 

Fita 

personalizada 

com impressão 

sublimada. 

Valor Total da Etapa 1.9 R$        15.960,00    

 

VALOR TOTAL PLANILHA GLOBAL R$      139.347,00   

5.2 Planilha do termo de fomento 

PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

Meta 1 – PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO 

Etapa 1.1 LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS  

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

 Alambrado: 
Fornecimento 
de serviço de 
locação, 
montagem, 
manutenção e 
desmontagem 
de alambrado 
disciplinador de 
público. 
Descrição: 
estrutura de 
grade de 
alambrado 
disciplinador de 
público, em 
modulo de 
2,00m x 1,00m, 
do tipo grade 
metálica 
tubular, com pés 
tubulares com 
altura de 1,00m 
de altura, com 
acabamento em 
pintura 
metalizada na 
cor alumínio ou 
zincada. 

 DIARIA  300 R$              7,00  R$          2.100,00  
TERMO DE 
FOMENTO 



C A B 
CLUBE DOS ATLETAS DE BRASÍLIA 

 

GERADOR: 
Gerador de 
energia de 250 
KVA - locação, 
montagem, 
instalação e 
retirada de 
conjunto de 
grupo gerador, 
super silenciado, 
60 HZ, 
microprocessad
or e quadro de 
transferência, 
para 
funcionamento 
em regime 
contínuo, para 
atender o 
sistema de som 
e sistema de 
iluminação, com 
300m de 
cabeamento de 
condutor 
elétrico + 
protetor de 
cabos tipo 
“passa cabo” 
isolantes, ante- 
derrapantes e 
antichama para 
áreas de 
circulação de 
público + chave 
de transferência 
manual e demais 
componentes 
necessários à 
conexão do 
gerador à 
subestação a ser 
utilizada. Com 
Anotação de 
Responsabilidad
e Técnica (ART – 
gerador, 
cabeamento e 
aterramento do 
gerador, se 
houver 
necessidade). 
Diaria de 12h. 

DIARIA 2 R$      1.600,00  R$          3.200,00  
TERMO DE 
FOMENTO 

Sonorização 
médio porte: 01 

DIARIA 1 R$      1.500,00  R$          1.500,00  
TERMO DE 
FOMENTO 
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mesa digital de 
12 canais, 02 
microfones SM, 
8 caixas 
acústicas ativas 
de 700watts 
rms, 2 sub 
woffers ativos 
de 1000 watts, 
cabeamento, 
técnico de som) 

BANHEIROS 
QUÍMICOS: 
Modelo 
Standard: Pia 
handsfree 
operada com 
bomba de pé, 
capacidade para 
61L. Um vaso 
sanitário com 
tampa. Medidas: 
2,20 m x 1,10 m 
x 1,20m. Peso: 
104 kg. Material: 
polietileno de 
alta densidade. 
Tanque com 
capacidade para 
220L.. Grades de 
ventilação Teto 
translúcido. Piso 
antiderrapante. 
Sinalização de 
livre/ocupado. 
Apoio de 
objetos. 

DIARIA 20 R$         150,00  R$          3.000,00  
TERMO DE 
FOMENTO 

Lixeiras - Lixeira 
em PVC, sem 
tampa, com 
capacidade de 
100 litros, com 
alças nas duas 
laterais, 
tipo balde, para 
serem dispostas 
no local do 
evento. 

DIARIA 40 R$          18,00  R$              720,00  
TERMO DE 
FOMENTO 

Cones de 
sinalização de 
vias: Locação de 
cones para 
sinalização do 
percurso. 
Material: PVC 

DIARIA 2000 R$              5,30  R$        10.600,00  

TERMO DE 
FOMENTO 
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flexível, cor 
laranja e faixas 
na cor branca, 
aplicação viária, 
com altura 
mínima de 75 
cm. Incluso 
transporte e 
mao de obra. 

Tenda chapéu 
de bruxa 5x5: 
Locação, 
Montagem e 
desmontagem. 
Tenda Branca 
chapéu de 
bruxa, medindo 
5x5m, com 
altura Mínima 
de 2,5m, com 
estrutura em 
tubo 
Galvanizado sem 
fechamento 
lateral, afixada 
com cabo de 
aço. 

DIARIA 5 R$         400,00  R$          2.000,00  
TERMO DE 
FOMENTO 

Placa de KM: 
Locação de 
Estrutura em 
metalon de 
10mm em 
armação de 0,90 
de altura x 0,70 
de largura, para 
receber lona de 
sinalização de 
quilômetros 
percorridos e 
direcionar os 
atletas no 
percurso 
 

DIARIA 10 R$           30,00  R$              300,00  
TERMO DE 
FOMENTO 

Cronometragem 
(Chip/Número 
de Peito) - CHIP 
ELETRÔNICO 
DESCARTÁVEL - 
Chip para os 
atletas com 
medição em 
tempo real. 
NUMERAÇÃO 
DOS 
CORREDORES - 

DIARIA 1500 R$              1,50  R$          2.250,00  
TERMO DE 
FOMENTO 
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Números dos 
corredores, para 
afixação na 
frente das 
camisetas dos 
atletas, no 
formato 20cm x 
15cm, 
impermeável, 
com 4 (quatro) 
alfinetes (nº00) 
de segurança, 
com pelo menos 
duas partes 
destacáveis 
(picote) com as 
seguintes 
escritas: 
“guarda-
volumes” e 
“medalha”. 

 
SISTEMA DE 
CRONOMETRAG
EM ELETRÔNICA 
- 
Disponibilização 
e montagem de 
dois pontos de 
cronometragem, 
um na 
largada/chegada 
e outro ao longo 
do percurso no 
quilômetro 5km, 
durante a 
realização do 
evento. O 
processamento 
dos dados 
cronometrados 
durante a 
corrida e a 
equipe 
responsável por 
sua operação 
serão de 
responsabilidad
e da empresa 
contratada. 

DIARIA 2 R$         2.200,00  R$          4.400,00  
TERMO DE 
FOMENTO 

Tina de 
Hidratação: 
Locação de Tina 
polietileno para 
acondicionamen

DIARIA 6 R$           29,00  R$              174,00  

TERMO DE 
FOMENTO 
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to de água para 
hidratação dos 
atletas, com 
capacidade de 
250L, com 
suporte 
medindo no 
mínimo 1,00m 
de altura, 
durante o 
percurso, para 
acomodar os 
copos de água 
com gelo para 
distribuição. 

Caixa D'água 
para hidratação 
- Caixa d'água de 
polietileno com 
0,76 m de altura 
e 1,52 m de tem 
capacidade de 
armazenar até 
1000 litros e é da 
tonalidade azul 
clássica. 

DIARIA 4 R$           40,00  R$              160,00  
TERMO DE 
FOMENTO 

Valor Total da Etapa 1.1 R$        30.404,00   

Etapa 1.2 CENOGRAFIA 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Lonas e 
Material de 
Arte Gráfica - 
Serviço de 
confecção de 
banner em lona, 
impressão 
colorida, 
acabamento em 
ilhóis, para 
gravação em 
alta resolução 
para fixação em 
estruturas 
metálicas, ou 
com 
esticadores, 
com medidas 
variadas. 

m² 200 R$           34,00 R$          6.800,00 
TERMO DE 
FOMENTO 

Pórtico 
Largada/Chegad
a - Estrutura 

metro 30 R$      35,00 R$          1.050,00 
TERMO DE 
FOMENTO 
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modular de 
alumínio (Box 
Truss Q15) com 
7,26m de 
largura e vão de 
4m, 4,45m de 
altura e vão de 
3,5m, fixadas 
em duas bases. 
O pórtico de 
largada/chegada 
deverá ser 
fornecido com 
as bases de 
sustentação 
adequadas ao 
seu tamanho. 

Back Drop - 
PALCO - 
Backdrop em 
estrutura 
modular de 
alumínio tipo 
box truss Q15, 
para fixação de 
banner, 
tensionado na 
estrutura, com 
medidas 
5mx3m, com as 
bases de 
sustentação. 

metro 1 R$      500,00 R$         500,00 
TERMO DE 
FOMENTO 

Back Drop - 
FOTO - 
Backdrop em 
estrutura 
modular de 
alumínio tipo 
box truss Q15, 
para fixação de 
banner, 
tensionado na 
estrutura, com 
medidas 
4mx3m, com as 
bases de 
sustentação. 

metro 2 R$         625,00 R$          1.250,00 
TERMO DE 
FOMENTO 

Pódio 
Premiação - 3 
Lugares - 
Estrutura de 
madeira para os 

diária 1 R$         200,00 R$              200,00 

TERMO DE 
FOMENTO 
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3 (três) 
primeiros 
colocados nas 
dimensões  - 1º 
0,9mX0,6mX0,4
m /2º 
0,9mX0,5mX0,4
m /3º 
0,9mX0,4mX0,4
m 

Palco Premiação 
- Tablado em 
estrutura 
tubular de aço 
galvanizado com 
pé direito de no 
mínimo 4 
metros. Piso em 
compensado 
naval de 25mm, 
todo revestido 
em carpete 
preto, 
antiderrapante, 
em estrutura de 
aço com 
capacidade de 
no mínimo 
500kg/m2 . 
Dimensões 
aproximadas: 6 
metros de 
largura por 4 
metros de 
profundidade e 
altura de 1 
metro (elevação 
do piso). 

diária 1 R$      1.200,00 R$          1.200,00 
TERMO DE 
FOMENTO 

Valor Total da Etapa 1.2 R$        11.000,00   

Etapa 1.3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Staffs: Pessoas 
que prestarão 
serviços de Staff 
durante a 
realização do 
evento, onde 
serão 
responsáveis 
por entrega dos 
kits  e auxiliar o 

Diária  50  R$         165,00  R$          8.250,00 

TERMO DE 
FOMENTO 
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corpo técnico do 
evento. Sendo 
30 Staffs na 
arena e 20 Staffs 
no percurso. 
Diária de até 8 
horas. 

Segurança 
Desarmado:  
10 seguranças 
desarmados 
prestarão 
serviços no dia 
do evento. Toda 
equipe de 
segurança deve 
se apresentar 
duas horas 
antes da 
abertura do 
evento e serão 
responsáveis 
pelo controle de 
acessos, revista 
do público, 
controle de 
acesso, 
orientação e 
segurança geral 
do público 
presente. Diária 
de até 8 horas. 

Diária  3  R$         190,00  R$              570,00 
TERMO DE 
FOMENTO 

Brigadistas:   
Responsáveis 
pela prevenção 
e combate a 
incêndios e 
processos de 
evacuação e 
prestação de 
primeiros 
socorros, caso 
necessário. 
Diária de até 8 
horas. 

Diária  3  R$         140,00  R$              420,00 
TERMO DE 
FOMENTO 

Locutor:  
Profissional 
responsável pela 
apresentação e 
animação de 
todo evento. 
Diária de até 8 

Diária  1  R$         800,00  R$              800,00 

TERMO DE 
FOMENTO 
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horas. Referente 
ao locutor, 
importante 
destacar que 
para o evento, 
por suas 
especificidades, 
se faz necessário 
que o mesmo 
tenha total 
conhecimento 
do formato do 
evento, sendo o 
anfitrião do 
público 
presente.  

Coordenador 

geral: 

Responsável por 

toda a 

montagem e 

desmontagem 

do evento. Fazer 

a divisão das 

funções feita 

por setores, 

alinhar com 

fornecedores 

conforme 

cronograma 

Diária de 8hs 

Diária 3 R$         297,00 R$          891,00 
TERMO DE 
FOMENTO 

 

CONSULTORIA, 

COORDENAÇÃO 

ADMINISTRATIV

A E FINANCEIRA: 

Profissional 

responsável pelo 

gerenciamento 

de todas as 

demandas 

administrativas 

e financeiras do 

projeto que 

envolvem o 

planejamento e 

controle 

financeiro do 

mês 1  R$      5.000,00  R$          5.000,00 
TERMO DE 
FOMENTO 
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projeto, 

cotações de 

fornecedores, 

contratação de 

serviços e 

fornecedores, 

organização de 

cronograma de 

pagamentos, 

acompanhamen

to da inserção de 

pagamentos 

elaboração de 

prestação de 

contas. o 

período de 

contratação 

considera a 

realização DE 

TODAS as 

atividades do 

projeto e o 

período de 

trabalho para 

efetivação de 

todos os 

pagamentos, 

recebimento de 

documentações 

e relatórios, 

incluindo o 

clipping de 

imprensa, 

fechamento de 

relatórios e toda 

a prestação de 

contas. 

01 profissionais 

 

Valor Total da Etapa 1.3  R$        15.931,00    

Etapa 1.4 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

AMBULÂNCIA 

DE REMOÇÃO:  

Veículo 

diária 1  R$      1.300,00   R$          1.300,00  
TERMO DE 
FOMENTO 
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destinado ao 

transporte de 

pacientes que 

não apresentam 

risco de vida e 

são utilizados 

para remoção 

simples e de 

caráter eletivo. 

Obrigatoriament

e deverá dispor: 

Sinalizador ótico 

e acústico, maca 

com rodas, 

suporte para 

soro Oxigênio 

medicinal, 

motorista e um 

técnico de 

enfermagem.  

Diaria de 8 

horas 

AMBULÂNCIA 

UTI:  

Ambulância UTI 

móvel – 

ambulância 

equipada de 

acordo com as 

normas da 

vigilância 

sanitária, 

contendo maca 

retrátil, cinto de 

segurança, 

cilindro de 

oxigênio com 

válvulas, bomba 

de infusão, 

monitor 

cardíaco, 

respirador, 

material para 

entubação 

(adulto e 

infantil), 

desfibrilador 

diária 1  R$      2.500,00   R$          2.500,00  
TERMO DE 
FOMENTO 
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(cardioversor), 

umidificador, 

nebulizador, 

oximetro, 

prancha longa, 

colar cervical, 

talas de 

imobilização, 

cadeira de 

rodas, 

laringoscópio. 

Equipe: 01 

médico, 01 (um) 

técnico de 

enfermagem e 

01 (um) 

motorista/socor

rista. Diária de 8 

horas 

Motolância - 

Unidade de 

atendimento, 

onde possui a 

disponibilidade 

de um 

atendimento 

especializado, 

com 

deslocamento 

rápido, 

garantindo 

diminuição de 

sequelas e 

morbidades. 

Equipe: 01 (um) 

enfermeiro e 01 

(um) 

motociclista/soc

orrista. Diaria 

de 8 horas 

diária 1  R$         500,00   R$              500,00  
TERMO DE 
FOMENTO 

Valor Total da Etapa 1.4 R$          4.300,00   

Etapa 1.5 MATERIAL ESPORTIVO 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 
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Ecobag -  Ecobag 

personalizada 

com o logotipo 

do evento, 

confeccionada 

em tecido Nylon 

210 nas 

dimensões 40cm 

de largura por 

45cm de altura, 

com duas alças 

em fita de 

Nylon. 

unidade 1000 R$           12,00 R$        12.000,00 
TERMO DE 
FOMENTO 

Valor Total da Etapa 1.5 R$        12.000,00   

Etapa 1.6 LOCAÇÃO DE TRANSPORTE 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Transporte - 

Caminhão 

Material Evento 

- Caminhão 

VolksWagen 

Modelo 8-120 

baú de alumínio 

com duas portas 

traseiras e uma 

porta na lateral 

direita com 

fundo de 

madeira.  

Diaria 1 R$      600,00 R$          600,00 
TERMO DE 
FOMENTO 

Transporte - 

Carros (Controle 

Evento) - FIAT 

STRADA 1.4 

HARD WORKING 

2 Portas, 

caçamba aberta 

para transporte 

de cones e 

placas de 

sinalização. 

Diaria 2 R$         420,00 R$          840,00 
TERMO DE 
FOMENTO 

Transporte - 

Moto (Controle 

Evento) - Honda 

CG 125 - para 

Diaria 4 R$         93,00 R$              372,00 

TERMO DE 
FOMENTO 
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controle de 

prova, 

acompanhar 

atletas e dar 

assistência no 

evento durante 

o percurso. 

Valor Total da Etapa 1.6 R$          1.812,00   

Etapa 1.7 ALIMENTAÇÃO 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Kit Lanche Pós-

Prova 

Contendo uma 

fruta (maçã ou 

banana) 

isotônico, doce 

banada, bolacha 

agua e sal, 

incluso 

embalagem e 

transporte 

unidade 1200  R$              9,00   R$          10.800,00  
TERMO DE 
FOMENTO 

Água mineral - 

caixa 

Água mineral 

embalada em 

copo 

transparente de 

200 ml 

descartável, sem 

gás para todas as 

pessoas 

envolvidas no 

evento. (caixa 

com 48 copos de 

200ml) 

unidade 150  R$           25,00   R$          3.750,00  
TERMO DE 
FOMENTO 

Gelo (saco 10kg)  

Potável, 

triturado para 

refrigeração de 

água e bebida 

para hidratação. 

Entrega no dia e 

local do evento. 

unidade 30  R$           13,00   R$              390,00  
TERMO DE 
FOMENTO 
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Valor Total da Etapa 1.7 R$        14.940,00    

Etapa 1.8 UNIFORMES 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

Camisas para 

participantes: 

Aquisição das 

camisetas em 

tecido 100% 

poliamida Dryfit 

liso sport azul, 

gola U, com 

elastano, 

aplicação de 

Silkscreen frente 

e costas 4 cores. 

unidade 1000  R$           30,00   R$        30.000,00  
TERMO DE 
FOMENTO 

Camisas para 

STAFFS: 

Aquisição das 

camisetas em 

tecido 100% 

poliamida Dryfit 

liso sport laranja, 

gola U, com 

elastano, 

aplicação de 

Silkscreen frente 

e costas 4 cores. 

 

 

 

unidade 100  R$           30,00   R$        3.000,00  
TERMO DE 
FOMENTO 

Valor Total da Etapa 1.8 R$        33.000,00    

Etapa 1.9 TROFÉU E MEDALHA 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 

TROFÉUS:  

Troféu misto de 

MDF e fundição 

em Zamac 

(zinco, cobre e 

magnésio), 

unidade 72  R$           55,50   R$          3.960,00  

TERMO DE 
FOMENTO 
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sendo base de 

MDF com 

pintura 

laqueada na cor 

a definir e com 

aplicação de 

adesivo em uma 

de suas bases 

para 

classificação em 

geral. 

Personalizados 

com logo do 

evento e da 

secretaria de  

turismo,  Troféu 

de altura total 

de 20 cm sendo 

proporcional a 

largura,  com 

base de madeira 

para premiação 

do 1º ao 3º 

colocados em 

cada categoria 

Medalha: 

Zamak que é a 

denominação 

genérica de 

diversas ligas 

metálicas com 

ponto de fusão 

entre 385 °C e 

485 °C, 

contendo 

basicamente 

zinco (Zn), 

juntamente com 

alumínio (Al), 

magnésio (Mg) e 

cobre (Cu). O 

nome vem de 

Zink-Aluminium-

Magnesium-

Kupfer (zinco, 

alumínio, 

unidade 1000  R$           12,00   R$        12.000,00  
TERMO DE 
FOMENTO 
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magnésio e 

cobre, em 

alemão, 

respetivamente)

. 

Personalizada no 

tamanho de 8cm 

, com 

acabamento 

polido e 

pigmento 

resinado, banho 

Bronze 

envelhecido 

Fita 

personalizada 

com impressão 

sublimada. 

Valor Total da Etapa 1.9 R$        15.960,00    

 

VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO R$      139.347,00   

 

5.3 Previsão de Receitas 

PREVISÃO DE RECEITAS 

QTD. Nome Receitas 

1  Emenda Deputado Professor Reginaldo Veras  R$ 139.347,00 

2 Inscrições R$ 39.900,00 

Total R$ 179.900,00 

  

PLANILHA DE MATERIAIS/SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS PELO FOMENTO (FONTE DE RECEITA DIVERSA) 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total Realização 
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Apresentação musical 

do grupo Banda Oxente 

Cerrado. 

 

Cachê 1 R$ 8.400,00 8.400,00 

Valor de cachê artístico 

para apresentação com 

1h de duração 

Camisas para 

participantes: Aquisição 

das camisetas em tecido 

100% poliamida Dryfit 

liso sport azul, gola U, 

com elastano, aplicação 

de Silkscreen frente e 

costas 4 cores. 

unida

de 
300  R$           30,00   R$        9.000,00   

Ecobag - Ecobag 

personalizada com o 

logotipo do evento, 

confeccionada em 

tecido Nylon 210 nas 

dimensões 40cm de 

largura por 45cm de 

altura, com duas alças 

em fita de Nylon. 

unida

de 
300 R$           12,00 R$        3.600,00  

Medalha: 

Zamak que é a 

denominação genérica 

de diversas ligas 

metálicas com ponto de 

fusão entre 385 °C e 485 

°C, contendo 

basicamente zinco (Zn), 

juntamente com 

alumínio (Al), magnésio 

(Mg) e cobre (Cu). O 

nome vem de Zink-

Aluminium-Magnesium-

Kupfer (zinco, alumínio, 

magnésio e cobre, em 

alemão, 

respetivamente). 

unida

de 
300  R$           12,00   R$        3.600,00   
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Personalizada no 

tamanho de 8cm , com 

acabamento polido e 

pigmento resinado, 

banho Bronze 

envelhecido 

Fita personalizada com 

impressão sublimada. 

Kit Lanche Pós-Prova 

Contendo uma fruta 

(maçã ou banana) 

isotônico, doce banada, 

bolacha agua e sal, 

incluso embalagem e 

transporte. 

unida

de 
300  R$             9,00   R$          2.700,00   

Camisas para 

participantes 

CORTESIAS: Aquisição 

das camisetas em tecido 

100% poliamida Dryfit 

liso sport azul, gola U, 

com elastano, aplicação 

de Silkscreen frente e 

costas 4 cores. 

unida

de 
200  R$           30,00   R$        6.000,00   

Ecobag CORTESIAS - 

Ecobag personalizada 

com o logotipo do 

evento, confeccionada 

em tecido Nylon 210 nas 

dimensões 40cm de 

largura por 45cm de 

altura, com duas alças 

em fita de Nylon. 

unida

de 
200 R$           12,00 R$        2.400,00  

Medalha CORTESIAS -  

Zamak que é a 

denominação genérica 

de diversas ligas 

metálicas com ponto de 

fusão entre 385 °C e 485 

°C, contendo 

basicamente zinco (Zn), 

juntamente com 

alumínio (Al), magnésio 

(Mg) e cobre (Cu). O 

unida

de 
200  R$           12,00   R$       2.400,00   
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nome vem de Zink-

Aluminium-Magnesium-

Kupfer (zinco, alumínio, 

magnésio e cobre, em 

alemão, 

respetivamente). 

Personalizada no 

tamanho de 8cm , com 

acabamento polido e 

pigmento resinado, 

banho Bronze 

envelhecido 

Fita personalizada com 

impressão sublimada. 

Kit Lanche Pós-Prova 

CORTESIAS:  

Contendo uma fruta 

(maçã ou banana) 

isotônico, doce banada, 

bolacha agua e sal, 

incluso embalagem e 

transporte. 

unida

de 
200 

 R$              

9,00  
 R$          1.800,00   

PLANILHA DE MATERIAIS/SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS PELO FOMENTO 

(FONTE DE RECEITA DIVERSA) 
R$ 39.900,00 

 

      

PRECIFICAÇÃO DAS CONTRAPARTIDAS 

Cama Elástica – 

Dimensões: 4,00m 

diâmetro; Peso bruto: 

120 kg 

Diária 1 R$ 400,00 R$ 400,00 

Montagem às 6h30 do 

dia 05/06/2022 e 

desmontagem às 12h 
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Locação Brinquedo 

Inflável – Piscina de 

Bolinhas  

Dimensões 2,00(C) x 

2,00(L) x 1,80(A)m  

Peso: 16Kg 

Capacidade: 3 usuários 

Diária 1 R$ 400,00 R$ 400,00 

Montagem às 6h30 do 

dia 05/06/2022 e 

desmontagem às 12h 

Locação Brinquedo 

Inflável – Pula Pula – 

Tigrão 

Dimensões: 

6,30(C) x 4,40(L) x 

3,40(A)m 

Peso: 86Kg 

Capacidade: 3 usuários 

Diária 1 R$ 400,00 R$ 400,00 

Montagem às 6h30 do 

dia 05/06/2022 e 

desmontagem às 12h 

Locação Brinquedo 

Inflável – Basquete 

Inflável  

Dimensões: 

4,00(C) x 2,80(L) x 

3,00(A)m 

Peso: 45 Kg 

Capacidade: 2 usuários 

Diária 1 R$ 400,00 R$ 400,00 

Montagem às 6h30 do 

dia 05/06/2022 e 

desmontagem às 12h 

Locação Brinquedo 

Inflável – Tobogã c/ 

Escada Dimensões: 

6,50(C) x 4,90(L) x 

5,20(A)m  

Capacidade: 2 usuários 

Diária 1 R$ 400,00 R$ 400,00 

Montagem às 6h30 do 

dia 05/06/2022 e 

desmontagem às 12h 
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Cama Elástica – 

Dimensões: 3,00m 

diâmetro; Peso bruto: 

85 kg 

Diária 1 R$ 300,00 R$ 300,00 

Montagem às 6h30 do 

dia 05/06/2022 e 

desmontagem às 12h 

Locação – Carrinho de 

Pipoca 
Diária 1 R$ 380,00 380,00  

De 6h30 do dia 

05/06/2022 e 

desmontagem às 12h 

Locação – Carrinho 

Algodão Doce  
Diária 1 R$ 380,00 380,00  

De 6h30 do dia 

05/06/2022 e 

desmontagem às 12h 

Filmagens Drone - 

Contratação de empresa 

especializada para 

prestação de serviços 

de: filmagem, gravação, 

produção, edição, 

customização, 

finalização. 

Diária 1 R$ 3.900,00 R$ 3.900,00 De 6h às 11h 

Fotografia – Prestação 

de serviço de registro de 

imagens do evento. 

Diária 1 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 De 6h às 11h 
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Fotografia FINISH– Foto 

FREE da linha de 

chegada de todos os 

atletas 

 1.500 R$ 5,00 R$ 7.500,00  

Engenheiro – Serviço de 

Engenharia com 

Elaboração de ART 

Estruturas e TRT 

Aterramento 

Diária 1 R$ 2.800,00 R$ 2.800,00  

Video booth 360º 

Imagens 

impressionantes 

capturadas em 360 

graus, processadas e 

transformadas em um 

vídeo slow motion 

personalizado, com 

trilha sonora, para ser 

compartilhado 

imediatamente* pelos 

participantes da ação. 

Diária 1 R$ 1.900,00 R$ 1.900,00 De 8h às 12H 

RELÓGIO/CRONÔMETR

O ELETRÔNICO DE LED 

DUPLA FACE – Para 

Pórtico de 

Largada/Chegada 

Atletas e para Carro 

madrinha que seguirá à 

frente dos atletas 

Diária 2 R$ 900,00 R$ 1.800,00 De 6h às 11h 

Valor Total da Contrapartida R$ 23.160,00 
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6. DECLARAÇÕES 

 6.1 Declaração Unificada 

 DECLARAÇÃO UNIFICADA 

Eu, Kayano Augusto Monteiro da Costa Cruz e Silva, inscrito no RG sob o nº 1.071.656 e CPF nº 950.145.511-49, na 
qualidade de presidente do Clube dos Atletas de Brasília, CNPJ: 33.715.406/0001-00, declaro, para os devidos fins 
e sob as penas do art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

  

1. (X) A referida entidade e seus dirigentes não incorrem em qualquer das vedações previstas no artigo 39 da 
Lei nº 13.019/2014, ou no artigo 8º do decreto 32.751 de 4 de fevereiro de 2011; 

2. (X) A referida entidade, até a presente data, não possui ações judiciais em trâmite ou transitada em julgado, 
para a habilitação do presente processo de Termo de Fomento, estando ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores; 

3. (X) A referida entidade atende as exigências constantes na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Distrito 
Federal, uma vez que arrecada todos os impostos a que se refere o artigo 155 da Constituição Federal, bem como 
não está inadimplente com a União, inclusive no que tange às contribuições dos empregados para a Seguridade 
Social, contribuições para o PIS/PASEP, contribuições para o FGTS, e com relação a recursos anteriormente 
recebidos da Administração Pública por meio de convênios, acordos, ajustes, subvenções sociais, contribuições, 
auxílios e similares; 

4. (X) A referida entidade não realiza pagamento, a qualquer título, de servidor ou empregado público 
integrante do quadro de pessoal da Administração Direta ou Indireta do Distrito Federal, da União, dos Estados e 
dos Municípios, por serviço de consultoria ou assistência técnica, atendendo rigorosamente o disposto no art. 8º, 
II da Instrução Normativa nº 1/2005; 

5. (X) A referida entidade não celebrou convênios anteriores com o Governo Federal referentes ao projeto; 

6. (X) A referida entidade não remunera nenhum servidor ou empregado público ativo, inativo e pensionista 
(incluindo cargos comissionados, funções de confiança e cargos públicos) independente de estarem gozando de 
férias ou não; 

7. (X) A referida entidade não se encontra em mora nem em débito junto a qualquer órgão ou entidade da 
Administração Pública do Distrito Federal, conforme inciso VIII do art. 2º da Instrução Normativa nº 1/2005; 

8. (X) A referida entidade atende rigorosamente às determinações previstas no inciso XXVIII, do art. 7º da 
Constituição Federal; 

9. (X) A referida entidade atende rigorosamente à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 
menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, conforme 
previsão do art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93. 

10. (X) A referida entidade não possui parentes servidores públicos vinculados à Secretaria do Esporte, Turismo 
e Lazer do Distrito Federal, sejam eles cônjuges, companheiro, parentes em linha reta, colateral ou por afinidade 
até o 2º grau; 

11. (X) A referida entidade e os seus dirigentes estão cientes da Lei Federal n° 6.496/1977, que institui a 
“Anotação de Responsabilidade Técnica - ART”; da Resolução do CONFEA nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, 
que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional fixando os procedimentos 
necessários ao registro, baixa, cancelamento e anulação da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, ao 
registro do atestado emitido por pessoa física e jurídica contratante e à emissão da Certidão de Acervo Técnico – 
CAT; e da Lei Distrital nº 5.281/2013, que dispõe sobre o licenciamento para a realização de eventos. Diante disto, 
DECLARO que, atenderemos as legislações vigentes e observaremos às disposições do Código de Edificações do 
Distrito Federal.  
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12. (   ) A referida entidade não apresentará contrapartidas para o presente projeto, pois o valor é inferior 
à                                                               

  

Brasília, 25 de maio de 2022. 

  

CPF: 950.145.511-49 

 

6.2 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 eles 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 se refere 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. 

 Atenciosamente, 

Brasília, 25 de maio de 2022. 

  

 

Clube dos Atletas de Brasília 

CPF: 950.145.511-49 
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 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, 24 de maio de 2022 

  

  

 

  

 

7. APROVAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO/SECRETÁRIO ADJUNTO  

Aprovo o presente Plano de Trabalho  

Brasília-DF, _____/_____/2022. 

_______________________________ 

   ASSINATURA 

 


