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PLANO DE TRABALHO 

Razão Social: ASSOCIAÇÃO SEMPER FIDELIS 

CNPJ: 24.300.747/0001-23 

Endereço: GJA SRB PAVLH CENTRAL - FERRADURA NÚCLEO CLUBE DO CAVALO DE BRASÍLIA 

Cidade: Granja do Torto Bairro: Granja do Torto UF: DF CEP: 70636-200 

Telefone (DDD):  Telefone (DDD): 61 981584965 

E-mail da OSC: semperfidelis@gmail.com Site da OSC: 

Representante Legal (Dirigente): Eduardo Faad 

Cargo do Representante Legal: Diretor Presidente 

CPF: 455451701-20 RG/Órgão Expedidor: 988126 - SSP DF 

Endereço do Representante Legal: : SQN 402, Bloco D, Apt 101, Asa Norte 

Telefone (DDD):  Telefone (DDD): (61) 8158-4965 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Marco Aurélio / Eduardo Faad  

Função na parceria: Coordenador / Diretor Presidente 

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR: 1579064 DF CPF: 815.643.091-34 

Telefone (DDD): 61 995874614 Telefone (DDD): 61981584965 

Email do Responsável: marco04df@gmail.com / semperfisocialis@gmail.com 

 1.1 DADOS DO PROJETO 

Título do Projeto: BRASÍLIA BIKE CAMP SOLIDÁRIO 

Valor do Projeto: R$ 325.000,00 

Local de realização: Parque de Exposições Agropecuárias Granja do Torto – PAGT 

Período de Execução: 
Início: 05/08/2022 

Término:31/8/2022 

Enquadramento:        Educacional (   )                       Participativo (x  )                     Auto Rendimento (   ) 

Valor total do projeto R$ (extenso): trezentos e vinte e cinco mil reais 

Previsão de Atendimento: 3 mil 

Previsão de público direto: 3 mil 

Previsão de Beneficiários direto e indireto: 3 mil 

  

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

 Inovadoras e com propósito para a comunidade, entre tantos outros objetivos elencados em seu estatuto social.  

Em seu portfólio de realizações, destaca-se o maior evento turístico do Distrito Federal e maior evento em espaço 

fechado da América Latina, o Brasília Capital Moto Week, cuja estrutura reúne profissionais de diversas áreas do 

segmento de eventos: estruturas, tecnologia, sonorização, seguranças, equipe de limpeza, monitores etc. Os números no 

Moto Week impressionam e garantem a Associação Semper Fidelis a expertise de promover evento dessa magnitude: 7 

mil vagas de empregos, diretos e indiretos, 340 mil motocicletas circulando pela cidade e movimentando a economia, 

gerando R$ 55 milhões aos cofres do Distrito Federal e mais de 700 mil pessoas durante os 10 dias de evento. As edições 

de 2017, 2018 e 2019 do Brasília Capital Moto Week e as edições do CMW Alive Festival, CMW Alive Festival 2 e 

CMW Live-in-Ride, eventos no formato digital devido a pandemia, foram promovidas em parceria desta Associação com 

a SETUR/DF mediante celebração de Termo de Fomento (TF), cujo processo transcorreu de forma transparente, 

profissional e participativa.  

Destaque, também, para a realização das duas edições do Bier Jazz Festival, 2018 e 2019, do Projeto Sabor & 

Sustentabilidade e do Projeto Collections Brasília, ambos em 2021, eventos no formato digital devido a pandemia, cujas 

promoções também foram da Associação Semper Fidelis, em parceria com a SETUR, por meio de TF.  

mailto:semperfidelis@gmail.com
mailto:marco04df@gmail.com


Além de promotora dos dois grandes eventos – Moto Week e Bier Jazz Festival - a Associação é promotora do 

Torre Sobre Rodas, que abrange cerca de 96 eventos realizados desde a sua fundação, atraindo mais adeptos a cada edição, 

se consolidando como um evento tradicional para o movimento turístico do motociclismo. 

A Associação Semper Fidelis, possui uma autorização da Federação Metropolitana de Ciclismo do DF, para a 

realização do evento. 

Importante ressaltar que todos os projetos executados por meio de TF, até a presente data, foram aprovados, sem 

ressalva, pelo gestor responsável pelo projeto. 

Dessa forma, a Associação Semper Fidelis vem contribuindo para economia e promoção do Distrito Federal, por 

meio de realizações de projetos nacionais e internacionais, cujo resultado a credencia como uma instituição capaz de 

planejar e executar projetos de qualquer porte, diferentes formatos e linguagens que exigem conhecimento técnico, 

relacionamento com o mercado e gestão qualificada. 

*Associação Semper Fidelis é o novo nome da Associação Calvaria Moto Clube, cuja CNPJ e finalidade estatutária 

permanecem as mesmas. 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Promover, por meio do evento BRASÍLIA BIKE CAMP SOLIDÁRIO o destino Brasília, um dos focos de visitação 

pela RIDE e promover o incentivo a melhora da saúde física e mental por meio do ciclismo. 

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

 O BRASÍLIA BIKE CAMP SOLIDÁRIO tem como propósito primordial incentivar a integração turística e do 

lazer relacionados ao esporte, incentivando hábitos saudáveis, despertando o processo de inclusão social ao trazer 

múltiplas atividades direcionadas ao público diversificado e promover a aproximação com os órgãos públicos a fim de 

conscientizar a importância do respeito aos ciclistas. O projeto encontra-se de acordo com a lei 4883/12 que trata -se de 

eventos e politicas de turismo do Distrito Federal e visa fomentar o turismo de ciclistas no Distrito Federal. 

O evento pretende mobilizar crianças, jovens e adultos compondo uma programação diversificada que contribuirá 

com o fomento da cadeia produtiva do ciclismo, quer seja profissional, amador ou recreativo, além de promover o esporte 

como a forma mais saudável para se viver bem. 

Desta forma, o projeto prevê as seguintes atividades: competições amadoras para crianças, jovens e adultos; 

circuito liberado para lazer; Arena Bike Camp (área de convivência, composta por: espaço Kids e praça de alimentação, 

etc); Campanha Fortalece CID Ciclismo (campanha de arrecadação, revitalização e doação de bicicletas). 

Brasília é hoje uma das melhores cidades em desenvolvimento e mobilidade sócio esportivo, tendo as bicicletas 

como ferramentas de relacionamento, diversão e lazer. Pensando nisso, o propósito deste evento é transformar-se em um 

encontro anual, no qual o esporte possa fazer parte das famílias de todo Brasil seja de forma profissional ou recreativa. 

Levando ainda a conscientização do uso da bicicleta como meio de locomoção “amiga” do meio ambiente. 

 

2.2 JUSTIFICATIVA DO PROJETO  

O Projeto BRASÍLIA BIKE CAMP SOLIDÁRIO prioriza o cumprimento da legislação, inicia uma nova relação 

com os praticantes de ciclismo em múltiplas modalidades. Do ponto de vista jurídico-legal, implica o compromisso do 

estado com a sociedade, fortalecendo o esporte local, por meio de sua promoção, beneficiando seus agentes, gerando 

novas oportunidades, contemplando o que rege as Leis Nacional e Distrital, que dispõe sobre o esporte. 

O “BRASÍLIA BIKE CAMP SOLIDÁRIO” é um evento esportivo que propõe à Brasília celebrar a integração 

social com os mais diversificados públicos. 

Programado para acontecer, preferencialmente, no Parque de Exposições da Granja do Torto, em agosto de 2022, 

traz a inovação de um projeto social, visando arrecadar doações de bicicletas usadas ou estragadas, com a finalidade de 

reformá-las, doando a população mais carente.  

O encontro traz como programação esportiva a maior arrecadação de bicicletas usadas e estragadas, e em sua 

programação recreativa shows e DJs para entretenimento, área de diversão kids, praça de Alimentação, além da exposição 

de produtos esportivos.  

O Projeto BRASÍLIA BIKE CAMP SOLIDÁRIO prioriza o cumprimento da legislação vigente e está alinhado 

com as políticas públicas de turismo e pretende contribuir e reforçar o compromisso do estado com a sociedade em 

fortalecer o turismo local, promovendo-o e beneficiando seus agentes, além de gerar novas oportunidades para os 

praticantes de ciclismo do DF e da RIDE em múltiplas modalidades.  



Nesse sentido, o projeto atende aos princípios contemplados em leis federais e na lei orgânica do DF, indo ao 

encontro de seus objetivos.  

Notadamente, o projeto contribui para o fomento de práticas desportivas, de integração turística, de preservação 

da saúde física e mental da comunidade, assim como preconiza, o art. 254 da LODF.  

O BRASÍLIA BIKE CAMP SOLIDÁRIO tem em suas premissas de responsabilidade, fomentar e promover o 

ciclismo em todas as suas vertentes, criando dentro do evento ações conjuntas entre público, praticantes de ciclismo e 

esportes, bem como com órgãos e entidades públicas do Distrito Federal.  

Despontando como principal atividade esportiva praticada pelos brasilienses, a caminhada e a corrida ficam em 

primeiro lugar e, em segundo lugar, o ciclismo como meio de transporte, e em recreação, com todas as suas modalidades 

esportivas. 

Sendo assim, o projeto está de acordo com a prioridades do poder público, conforme prevê o art. 255 da LODF, ao 

atender objetivos como: promover o desporto educacional, de alto rendimento, incluindo o desporto profissional e 

amador, haja vista as modalidades de provas apresentadas na programação do evento.  

Ademais, o evento cria oportunidades de lazer popular como forma de promoção social, estimula a prática da 

educação física e de manifestações desportivas, conforme determina o artigo supracitado, bem como fomentar o turismo 

no âmbito desenvolvimento socioeconômico, gerando efeitos positivos sobre a qualidade de vida da população da RIDE; 

a visão sistêmica, voltada a propiciar a valorização do turismo num ambiente multidisciplinar, caracterizado pela 

confluência dos inúmeros campos de conhecimento que o influenciam;  estabelecer parcerias entre os setores público e 

privado, para uma gestão compartilhada do turismo na RIDE; usar de forma sustentável os atrativos e os recursos naturais; 

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

incentivar a 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; promover a 

integração, atuando em regime de cooperação com os órgãos, as entidades de classe e as associações representativas 

voltadas à atividade turística, conforme disposto no art. 3º, inciso II, IV, V, VII, VIII, X, XIII da Lei 4.883/12; 

O ciclismo é uma modalidade que promove a coletividade, tanto como esporte como no dia a dia funcional e a sua 

prática favorece que eventos deste modelo existam, não só pela necessidade de divulgação, mas também para formação 

de cidadãos conscientes, num cenário onde a bicicleta passa de um instrumento de práticas esportivas e de lazer a meio 

de transporte.  

As ciclovias chegaram para ficar e, com elas, a necessidade de formar cidadãos preparados para se relacionar com 

esse novo modelo de cidade, onde as bicicletas deixam de ser coadjuvantes no trânsito e passam a ser meios de locomoção 

e uma forma de cuidar da saúde praticando esse esporte tão agradável.  

Um evento com essa proporção promove não somente o incentivo ao esporte e práticas de hábitos saudáveis, mas 

também desperta um processo de integração social entre todos os usuários e participantes, seja profissional, amador ou 

recreativo.  

Por fim, o projeto BRASÍLIA BIKE CAMP SOLIDÁRIO, cumpre os objetivos prioritários do Distrito Federal, 

determinado pela sua Lei Orgânica 4883/12 em seu Art. 4, §1º, inciso I alíneas A, B, C, E e F; inciso II, alínea A e B; e 

inciso III, alíneas A e B, a saber:  

I – na área estratégica de gestão e fomento ao turismo: 

a) desenvolver o turismo por meio de um planejamento estratégico e participativo, envolvendo o setor produtivo 

do turismo nas discussões em torno dos projetos turísticos prioritários de forma a envolver o ciclismo como ponto de 

partida para discussão dando visibilidade e competitividade e tornando Brasília um dos maiores cenários do ciclismo 

nacional; 

b) integrar o turismo, bem como suas atividades características e relacionadas, com as demais políticas setoriais, 

de forma a fomentar a visitação de turistas e esportistas do ciclismo da RIDE e das cidades vizinhas como é o caso de 

Goiânia, Anápolis, Formosa, Unaí, Arinos, e demais que circundam o Distrito Federal, o evento já possui nome no mundo 

do ciclismo é esperado sua realização pelos esportistas, prova disso é o desenvolvimento da página do evento no instagram 

que possui 9362 seguidores de Brasília e de outras cidades também; 

c) disseminar o turismo como atividade que contribui para o desenvolvimento socioeconômico e sociocultural, a 

conservação ambiental, a valorização cultural, a qualidade de vida e o uso racional dos recursos naturais; 

e) fomentar a realização de estudos e pesquisas socioeconômicas que orientem o desenvolvimento do setor turístico 

e dos setores a ele relacionados de forma relacionada a atividade esportiva do ciclismo, visto que é um esporte que carrega 

praticantes fieis que, muitas vezes, saem das suas cidades para poder reunir com seus colegas de esportes em cidades 

vizinhas ou mesmo vão pedalando de uma cidade para outra; 

f) apoiar e incentivar o fortalecimento das entidades sem fins lucrativos representativas do turismo no Distrito 

Federal; 

II – na área estratégica de desenvolvimento de produtos e serviços: 

a) desenvolver e ampliar a oferta turística, visando à sua identificação, estruturação e diversificação tendo como 

base de desenvolvimento a atividade esportiva do ciclismo; 

b) dinamizar a oferta turística disponibilizada pelo Poder Público e pela iniciativa privada, visando a uma maior 

competitividade nos mercados prioritários; 

III – na área estratégica de promoção e apoio à comercialização: 



a) promover os destinos turísticos do Distrito Federal e entorno, a partir de produtos e serviços nos mercados 

nacionais e internacionais, por meio de ações de divulgação e comercialização; 

b) apoiar a comercialização de produtos e serviços em eventos de promoção e geradores de fluxo turístico; 

Desta forma, o projeto visa fazer a integração por meio de atividades competitivas entre os esportistas do ciclismo 

do Distrito Federal, da Ride e cidades vizinhas, gerando ambiente de receptividade de esportistas e seus familiares e 

amigos de diversos locais do Brasil. O evento já possui um nome e uma marca firmada no meio esportivo do ciclismo 

sendo, também, um difusor de informações e dicas na área por meio de seu Site e Redes sociais que estão disponíveis há 

mais de 1 ano e gerou um público de seguidores superior a 9 mil pessoas. 

Para mais, o evento está conforme a previsão da Constituição Federal de 1988, visa à integração social, 

estabelecendo que o Estado tem o dever de fomentar o esporte, previsto no Art. 217. Da mesma forma garante o direito 

ao lazer a todos os cidadãos brasileiros em seu artigo 6º, o que estabelece ao Estado uma ordem para que possa 

proporcionar a todos a satisfação deste direito. No Direito do Trabalho não é diferente ao trabalhador, também cidadão, 

é permitido o direito ao lazer, nesse caso não amparado somente pelo princípio da dignidade da pessoa humana, mas 

tendo como alicerces o valor social da ordem econômica amparada pela valorização do trabalho humano para propiciar 

ao trabalhador uma existência digna. 

Nessa seara, o evento fomenta as práticas desportivas e a sua relevância se destaca na medida em que incentiva um 

estilo de vida saudável com práticas e hábitos que estimulam e melhoram a qualidade de vida, tendo a bike como modal 

urbano, associa o esporte ao lazer e entretenimento do público participante. 

Despontando como principal atividade esportiva praticada pelos brasilienses, a caminhada e a corrida ficam em 

primeiro lugar e, em segundo lugar, o ciclismo como meio de transporte, e em recreação, com todas as suas modalidades 

esportivas. 

Contamos com a colaboração da Secretaria de Segurança Pública, DER, Detran e Bombeiros. 

Um evento com essa proporção promove não somente o incentivo ao esporte e práticas de hábitos saudáveis, mas 

também desperta um processo de integração social entre todos os usuários e participantes, seja profissional, amador ou 

recreativo.  

Esperamos com a realização do Brasília Bike Camp Solidário, posicionar a capital do Brasil como um dos maiores 

cenários do ciclismo nacional. Tornando um evento expressivo, anual e de renome. 

2.3 CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA 

 O projeto BRASÍLIA BIKE CAMP SOLIDÁRIO, além de proporcionar o bem estar, proporciona a autonomia, 

a democratização, a liberdade, como o estabelecido na Lei Federal 4883/12, dispões sobre política de turismo do 

Distrito Federal, seus princípios, diretrizes e estratégias, observadas as seguintes diretrizes: 

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

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

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; 

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; 

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; 

XIII – integração, atuando em regime de cooperação com os órgãos, as entidades de classe e as associações 

representativas voltadas à atividade turística.” 

O projeto BRASÍLIA BIKE CAMP SOLIDÁRIO, cumpre os objetivos prioritários do Distrito Federal, 

determinado pela sua Lei Orgânica 4883/12, Art. 4, §1º, inciso I alíneas A, B, C, E e F; inciso II, alínea A e B; e inciso 

III, alíneas A e B: 

“Art. 4º A Política de Turismo do Distrito Federal é estruturada nas áreas estratégicas de gestão e fomento ao 

turismo, de desenvolvimento de produtos e serviços turísticos, e de promoção e apoio à comercialização. 

§ 1º São objetivos da Política de Turismo do Distrito Federal: 

I – na área estratégica de gestão e fomento ao turismo: 

a) desenvolver o turismo por meio de um planejamento estratégico e participativo, envolvendo o setor produtivo 

do turismo nas discussões em torno dos projetos turísticos prioritários; 

b) integrar o turismo, bem como suas atividades características e relacionadas, com as demais políticas setoriais; 

c) disseminar o turismo como atividade que contribui para o desenvolvimento socioeconômico e sociocultural, a 

conservação ambiental, a valorização cultural, a qualidade de vida e o uso racional dos recursos naturais; 



e) fomentar a realização de estudos e pesquisas socioeconômicas que orientem o desenvolvimento do setor 

turístico e dos setores a ele relacionados; 

f) apoiar e incentivar o fortalecimento das entidades sem fins lucrativos representativas do turismo no Distrito 

Federal; 

II – na área estratégica de desenvolvimento de produtos e serviços: 

a) desenvolver e ampliar a oferta turística, visando à sua identificação, estruturação e diversificação; 

b) dinamizar a oferta turística disponibilizada pelo Poder Público e pela iniciativa privada, visando a uma maior 

competitividade nos mercados prioritários; 

III – na área estratégica de promoção e apoio à comercialização: 

a) promover os destinos turísticos do Distrito Federal e entorno, a partir de produtos e serviços nos mercados 

nacionais e internacionais, por meio de ações de divulgação e comercialização; 

b) apoiar a comercialização de produtos e serviços em eventos de promoção e geradores de fluxo turístico;(...)” 

A Constituição Federal de 1988, visa à integração social, estabelecendo que o Estado tem o dever de fomentar o 

esporte, previsto no Art. 217. Da mesma forma garante o direito ao lazer a todos os cidadãos brasileiros em seu artigo 

6º, o que estabelece ao Estado uma ordem para que possa proporcionar a todos a satisfação deste direito. No Direito 

do Trabalho não é diferente ao trabalhador, também cidadão, é permitido o direito ao lazer, nesse caso não amparado 

somente pelo princípio da dignidade da pessoa humana, mas tendo como alicerces o valor social da ordem econômica 

amparada pela valorização do trabalho humano para propiciar ao trabalhador uma existência digna. 

Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais, como direito de cada um, 

observados: 

I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua organização e funcionamento; 

II - a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, 

para a do desporto de alto rendimento; 

III - o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não- profissional; 

IV - a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional. 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição. 

A relevância do projeto se destaca na medida em que incentivam estilo de vida saudável com práticas e hábitos 

que estimulam e melhoram a qualidade de vida, tendo a bike como modal urbano, associa o esporte, o turismo, o lazer 

e o entretenimento do público participante.  

A prática do ciclismo desperta o prazer e promove uma relação lúdica com os atrativos que a ela oferece, por essa 

razão as ações do projeto BRASÍLIA BIKE CAMP, fortalecerão o turismo local, por meio de sua promoção, 

beneficiando seus agentes, gerando novas oportunidades, contemplando o rege as Leis Nacional e Distrital, que dispõe 

sobre o turismo ciclístico. 

 

2.4 ORIGEM DO ORÇAMENTO PARA A DESPESA 

 A origem para a despesa por meio do termo de fomento é de emenda parlamentar no valor de R$ 125.000,00 

(cento e vinte e cinco mil) originário do deputado Distrital Daniel Donizet e R$ 200.000,00 (duzentos mil) originário 

do deputado Distrital João Hermeto de Oliveira.  

 

2.5 OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL: 

Realizar o projeto BRASÍLIA BIKECAMP SOLIDÁRIO com a apresentação de um acampamento de 

ciclismo, com o propósito de incentivar o turismo do Distrito Federal através do incentivo a competições e 

práticas do ciclismo, definindo o Distrito Federal como rota do ciclismo nacional e a prática de hábitos saudáveis, 

despertando um processo de integração social e gerar fomento na cadeia produtiva do ciclismo local, seja 

profissional, amador ou recreativo.  
 

OJETIVOS ESPECÍFICOS: 



●  Realizar o projeto BRASÍLIA BIKE CAMP SOLIDÁRIO a fim de dar notoriedade ao turismo por meio da 

promoção de competição de diversas modalidades do ciclismo atraindo esportistas de diversas cidades para o Distrito 

Federal; 

● Fortalecer Brasília como um dos principais polos esportivos e turístico tendo como foco a promoção do 

ciclismo no âmbito federativo, potencializando este segmento no Distrito Federal e no âmbito nacional; 

● Posicionar Brasília como um dos maiores cenários do ciclismo Nacional, promovendo o turismo de 

esportistas, seus familiares e fãs do esporte no Distrito Federal.  

● Promover o ciclismo como esporte de transformação social e ambiental e ferramenta de inclusão social; 

● Disseminar o esporte como atividade esportiva, competitiva e fomentadora de turismo por meio de eventos 

de cunho esportivo no qual atrai público de diversas localidades e, assim, contribuir para o desenvolvimento 

socioeconômico e sociocultural; 

● Promover do ciclismo como esporte de alto rendimento no âmbito do Distrito Federal atraindo polos de 

competição para o DF. 
 

 2.6 METAS 

2.6.1 METAS QUANTITATIVAS 

• O Brasília Bike Camp Solidário 2022 prevê um público direto e indireto de 4 mil pessoas; 

• O Brasília Bike Camp Solidário 2022 prevê presencialmente um público de 3 mil pessoas e indiretamente um publico 

de 1 mil pessoas por meio da promoção de flashes do evento pelas redes sociais e site: @brasiliabikecamp e 

www.brasiliabikecamp.com.br. 

• O Brasilia Bike Camp Solidário 2022 conta com quase 500 inscrições para elaboração de provas competitivas. 

2.6.2 METAS QUALITATIVAS 

• Gerar emprego e renda e a promoção de ações de incentivo ao desenvolvimento econômico do Distrito Federal, 
através da contratação de empresas e autônomos destinados a prestação de serviço antes, durante e 
posteriormente a realização do evento, no que tange a pré-produção, produção e pós produção, nas áreas de 
montagem, manutenção e desmontagem de estrutura, contratação de cantores e bandas, instalações do evento, 
deslocamento do pessoa, contratação de empresa de segurança, hotéis, translado e transporte, dentre outras 
necessidades conforme disposto no artigo 3º, II, da Lei 4.883/2012 que dispõe sobre o desenvolvimento 
socioeconômico da RIDE . 

• Integrar o turismo, bem como suas atividades características e relacionadas, com as demais políticas setoriais, 
com a realização de eventos de médio porte, incentivando a circulação turística de outros estados no Distrito 
Federal e entorno, por esportistas do ciclismo, bem como mobilização do transporte cicloviário por meio da 
recepção dos ciclistas e famílias do DF, da RIDE e de demais estados pois estamos colocando o Distrito Federal 
como ponto de competição para um esporte que carrega um público fiel e unido, bem como do deslocamento 
interno entre satélites, conforme disposto no artigo 3º, I e II e artigo 4º, b da Lei 4.883/2012 

• Movimentar a cadeia a economia no DF para a valorização do protagonismo local com inclusão social e 
fortalecimento da cidadania, por meio acessibilidade promovendo atividades ciclísticas para deficientes visuais, 
trânsito de pessoas, descrição audiovisual ações que fomentam a inclusão e desenvolvimento socioeconômico 
da RIDE, conforme artigo 3º, II, VIII e IX da Lei 4.883/2012; 

• Incentivar a promoção da produção cultural e artística brasiliense, com valorização de recursos humanos e de 
infraestrutura local através da contratação de empresa para fornecimento de RH e pontos importantes da cidade, 
conforme disposto na Lei 4.883/2012 artigo 3º, III ;  

• Estimular a produção de projetos esportivos, artísticos e culturais comprometidos com a identidade cultural e 
apresentando locais que são fortemente equipados para produção da diversidade de eventos, competições e 
promoção de esportes de diversas áreas, além de ser ponto turístico marcado do Distrito Federal como é o caso 
do Parque de Exposições da Granja do Torto; 

• O evento conta com apoio de instituições privadas; 

• Atingir os objetivos e metas e promover os incentivos disponíveis em âmbito nacional e distrital para a ampliação, 
qualificação e proporcionando ofertas turísticas existentes na RIDE, conforme disposto no art. 5 da Lei 4883/12 
lei de políticas de turismo do Distrito Federal. 

http://www.brasiliabikecamp.com.br/


2.7 INDICADORES DE MONITORAMENTO 

 Metas (Qualitativas) Indicador Parâmetro(s) para aferição de 

cumprimento das Metas 

Fornece a contratação de equipe de 

pré-produção, por meio da 

contratação de RH especializado em 

produção e coordenação geral, 

executiva e financeira 

Contratação da prestação de 

serviço 

Relatório fotográfico, notas fiscais dos 

serviços contratados, listas de presença, 

etc. 

Fornece estrutura para criação de 

website, promoção e impulsionamento 

por meio de mídia digital afim de 

divulgar o evento de forma expansiva. 

Contratação da prestação de 

serviço 

Relatório fotográfico, notas fiscais dos 

serviços contratados, listas de presença, 

etc. 

Fornece toda estrutura física de 

ambientação (octanorm, boxtruss, 

tenda, fechamento, alambrando, 

banheiro, palco, mesas, etc), área, 

equipamentos de sonorização, 

contratação de equipes de produção, 

iluminação, aquisição de uniformes e 

camisas para os participantes, para 

realização do Projeto BRASÍLIA BIKE 

CAMP SOLIDÁRIO. 

Locação e contratação de 

fornecedores para atender ao 

projeto. 

Relatório fotográfico, notas fiscais dos 

serviços contratados, listas de presença, 

etc. 

Alimentação para as pessoas da 

equipe de trabalho, sendo 30 pessoas 

em 2 dias de eventos.  

Prestação de serviços Nota Fiscal e registro fotográfico 

Contratação de UTI móvel para 

suporte de pronto atendimento local 
Prestação de serviço Nota fiscal e registro fotográfico 

Aluguel do espaço onde será 

promovido o evento. 
Locação do espaço Nota fiscal, contrato e registro fotográfico 

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

ATRELADAS 

 2.9 RESULTADOS ESPERADOS 

META 1: Fornece a contratação de equipe de pré-produção, por meio da contratação de RH especializado em 
produção e coordenação geral, executiva e financeira, RESULTADOS ESPERADOS são a contratação e execução dos 
serviços contratados afim de promover o Brasília Bike Camp de forma organizada executando o plano de trabalho de 
acordo com o apresentado para a instituição SETUR. 

META 2:Fornecer estrutura para criação de website, promoção e impulsionamento por meio de mídia digital 
afim de divulgar o evento de forma expansiva, RESULTADOS ESPERADOS são promover a divulgação de forma massiva 
e digital, afim de alcançar públicos do Distrito Federal e Nacional, visto que este é um dos meios mais efetivos de 
comunicação em massa que se tem disponível. 

META 3: Fornecer toda estrutura  física de ambientação (octanorm, boxtruss, tenda, fechamento, alambrando, 
banheiro, palco, mesas, etc), área, equipamentos de sonorização, contratação de equipes de produção, iluminação,  
aquisição de uniformes e camisas para  os participantes, para realização do Projeto BRASÍLIA BIKE CAMP SOLIDÁRIO, 
RESULTADOS ESPERADOS, promover a estrutura física do evento afim de receber de forma estruturada os 
participantes, competidores e familiares, autoridades, bem como a população em geral apaixonada pelo esporte sobre 
duas rodas, o ciclismo. 

META 4: Alimentação para as pessoas da equipe de trabalho, sendo 30 pessoas em 2 dias de eventos, 
RESULTADOS ESPERADOS a promoção da alimentação para os trabalhadores contratados para execução do evento 
afim de garantir a execução do trabalho de forma efetiva e eficaz. 



META 5: Contratação de UTI móvel para suporte de pronto atendimento local, RESULTADOS ESPERADOS a 
disponibilização de atendimento médico emergencial tendo em vista que trata-se de um evento que envolve risco de 
quedas e acidentes. 

META 6: Aluguel do espaço onde será promovido o evento, RESULTADOS ESPERADOS o pagamento e execução 
do evento no espaço do Parque de Exposição da Granja do Torto no Distrito Federal. 

Em suma, os resultados esperados, além dos citados acima é atingir os objetivos e metas propostos no item 2.6 
e subsequentes e promover os incentivos disponíveis em âmbito nacional e distrital para a ampliação, qualificação e 
proporcionando ofertas turísticas existentes na RIDE, conforme disposto no art. 5 da Lei 4883/12 lei de políticas de 
turismo do Distrito Federal 

2.10 PROGRAMAÇÃO DETALHADA DO EVENTO 

Programação Hora Data 

Montagem instalação fechamento cego, tendas, octanorm, piso, etc... 
08h 05/08/2022 

Montagem de boxtruss, palco para testagem de som,  08h 05/08/2022 

Abertura dos portões com café da manhã 08h 06/08/2022 

Projeto DV- Deficientes Visuais 09h as 10h 06/08/2022 

Trilhas liberadas 10h as 16h 06/08/2022 

Atração musical 16h as 18h 06/08/2022 

Fechamento dos portões 18h 06/08/2022 

Visitação aos stands, alimentação e espaço kids 08h as 18h 06/08/2022 

Abertura dos portões 8h 07/08/2022 

Projeto DV – Deficientes Visuais 09h as 10h 07/08/2022 

Trilhas liberadas 10h as 16h 07/08/2022 

Atração Musical 16h as 18h 07/08/2022 

Fechamento dos portões 18h 07/08/2022 

Visitação aos stands, alimentação e espaço kids 08h as 18h 07/08/2022 

Início da desmontagem do evento 09h 08/08/2022 

 2.11 CROQUI DO EVENTO (se houver) 

 

 

 3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Cronograma de Execução 

Metas 
Fase / 

Etapa 
Descrição Valor 

Duração 

Início Término 

Meta 1 
1.1 Produtor Geral R$ 6.240,00 05/08/2022 13/08/2022 

1.2 Produtor Executivo R$ 6.000,00 05/08/2022 13/08/2022 

PARQUE DE EXPOSIÇÃO GRANJA DO TORTO 



1.3 Coordenador Administrativo  R$ 5.400,00 05/08/2022 13/08/2022 

1.4 Coordenador de Produção R$ 4.800,00 05/08/2022 13/08/2022 

 1.5 Diretor Executivo R$ 4.800,00 05/08/2022 13/08/2022 

Meta 2 

2.1 Website R$ 7.500,00 05/08/2022 31/08/2022 

2.2 Designer Gráfico e Branding R$ 5.500,00 05/08/2022 31/08/2022 

2.3 Social Mídia R$ 4.500,00 05/08/2022 15/08/2022 

2.4 Recursos para impulsionamento R$ 2.000,00 05/08/2022 07/08/2022 

2.5 Copywiter R$ 6.000,00 05/08/2022 23/08/2022 

 2.6 Fotografo R$ 2.000,00 05/08/2022 07/08/2022 

Meta 3 

3.1 Camiseta cliclista kit R$ 9.000,00 05/08/2022 07/08/2022 

3.2 Camiseta Staff e apoio R$ 1.500,00  05/08/2022 07/08/2022 

3.3 Sacochila Kit  R$ 2.940,00  05/08/2022 07/08/2022 

3.4 Lona Vinílica R$ 14.750,00 05/08/2022 07/08/2022 

Meta 4 

4.1 Octanorm R$ 84.800,00 05/08/2022 07/08/2022 

4.2 Piso para stand R$ 16.000,00 05/08/2022 07/08/2022 

4.3 Box Truss R$ 40.500,00 05/08/2022 07/08/2022 

4.4 Tenda  R$ 28.000,00 05/08/2022 07/08/2022 

4.5 Fechamento Cego R$ 5.880,00 05/08/2022 07/08/2022 

4.6 Banheiro Químico R$ 5.686,72 05/08/2022 07/08/2022 

4.7 Locação de Alambramento R$ 5.000,00 05/08/2022 07/08/2022 

4.8 Palco Médio Porte R$ 16.272,00 05/08/2022 07/08/2022 

4.9 Pranchão com suporte em cavalete R$ 600,00 05/08/2022 07/08/2022 

4.10 Aluguel parque PGT R$ 10.000,00 05/08/2022 11/08/2022 

4.11 UTI Móvel R$ 4.423,28 05/08/2022 07/08/2022 

4.21 Serviço de Maquinário pesado R$ 20.678,00 05/08/2022 07/08/2022 

Meta 5 

5.1 Buffet  R$ 1.800,00 05/08/2022 07/08/2022 

5.2 Conjunto de mesas R$ 2.130,00 05/08/2022 07/08/2022 

5.3 Agua em galão R$ 300,00 05/08/2022 07/08/2022 

 4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Cronograma de Execução 

Metas 
Fase / 

Etapa 
Descrição Valor Mês 

Meta 1 

1.1 Produtor Geral R$ 6.240,00 05/08/2022 

1.2 Produtor Executivo R$ 6.000,00 05/08/2022 

1.3 Coordenador Administrativo  R$ 5.400,00 05/08/2022 

1.4 Coordenador de Produção R$ 4.800,00 05/08/2022 

 1.5 Diretor Executivo R$ 4.800,00 05/08/2022 

Meta 2 

2.1 Website R$ 7.500,00 05/08/2022 

2.2 Designer Gráfico e Branding R$ 5.500,00 05/08/2022 

2.3 Social Mídia R$ 4.500,00 05/08/2022 

2.4 Recursos para impulsionamento R$ 2.000,00 05/08/2022 

2.5 Copywiter R$ 6.000,00 05/08/2022 

 2.6 Fotografo R$ 2.000,00 05/08/2022 

Meta 3 

3.1 Camiseta cliclista kit R$ 9.000,00 05/08/2022 

3.2 Camiseta Staff e apoio R$ 1.500,00  05/08/2022 

3.3 Sacochila Kit  R$ 2.940,00  05/08/2022 

3.4 Lona Vinílica R$ 14.750,00 05/08/2022 

Meta 4 

4.1 Octanorm R$ 84.800,00 05/08/2022 

4.2 Piso para stand R$ 16.000,00 05/08/2022 

4.3 Box Truss R$ 40.500,00 05/08/2022 

4.4 Tenda  R$ 28.000,00 05/08/2022 

4.5 Fechamento Cego R$ 5.880,00 05/08/2022 

4.6 Banheiro Químico R$ 5.686,72 05/08/2022 



4.7 Locação de Alambramento R$ 5.000,00 05/08/2022 

4.8 Palco Médio Porte R$ 16.272,00 05/08/2022 

4.9 Pranchão com suporte em cavalete R$ 600,00 05/08/2022 

4.10 Aluguel parque PGT R$ 10.000,00 05/08/2022 

4.11 UTI Móvel R$ 4.423,28 05/08/2022 

4.21 Serviço de Maquinário pesado R$ 20.678,00 05/08/2022 

Meta 5 

5.1 Buffet  R$ 1.800,00 05/08/2022 

5.2 Conjunto de mesas R$ 2.130,00 05/08/2022 

5.3 Agua em galão R$ 300,00 05/08/2022 

 TOTAL R$ 325.000,00 

Tendo em vista a realização efetiva do evento nos dias 06 e 07 de agosto de 2022, e tendo em vista que não será um projeto 

extenso além da necessidade dos fornecedores que serão contratados no evento necessitarem de recebimento prévio e/ou 

exatamente no dia útil posterior a execução do serviço, bem como tendo em vista que o desembolso do fomento executado pela 

mrosc não ter grande vulto financeiro em face a capacidade do erário, solicita-se que seja efetuado desembolso em parcela única.  

O evento contará com uma elaboração de estrutura prévia, profissionais que trabalharão previamente, durante e posteriormente 

a execução do evento, bem como com alimentação perecível para sua execução, estes são itens nos quais o parcelamento do 

pagamento torna o evento impraticável, seguindo as diretrizes do livre comercio no Distrito Federal e o meio de pagamento que 

estará disponível para esta finalidade, conta corrente vinculada ao termo de fomento, e ainda, que para o fornecedor a 

disponibilidade do produto e serviço tem um custo de elaboração que precisa ser arcado de forma prévia. 

4.1 CONTRAPARTIDA 

Como contrapartida, o Brasília Bike Camp irá: 

• Contratar 1 Guia turístico para apresentação descrita; histórica dos pontos turísticos do Distrito Federal; 

• Sorteará um passeio turístico, juntamente com o guia, nos pontos turísticos do Distrito Federal;  

• Disponibilizará banners com imagens de pontos turísticos de Brasília (Parque da Capaiba, Ponte JK, Torre Digital...) 

para que o público tire fotos no decorrer do evento. 

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

5.1 Planilha Global 

[BRASÍLIA BIKE CAMP SOLIDÁRIO 2022 - DIAS 06 e 07 de 
agosto de 2022]  

 

 

Meta 1 - Pré-produção / Produção/ Recursos humanos [as metas neste modelo são exemplificativas]  

1.1 [PRODUTOR GERAL] 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos Públicos 
- SETUR 

DIÁRIA 10  R$        624,00  R$ 6.240,00  

1.2 [PRODUTOR EXECUTIVO] 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos Públicos 
- SETUR 

DIÁRIA 10  R$        600,00  R$ 6.000,00  

1.3 
[COORDENADOR 
ADMINISTRATIVO] 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos Públicos 
- SETUR 

DIÁRIA 10  R$        540,00  R$ 5.400,00  

1.4 
[COORDENADOR DE 
PRODUÇÃO] 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos Públicos 
- SETUR 

DIÁRIA 10  R$        480,00  R$ 4.800,00  



1.5 [DIRETOR EXECUTIVO] 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos Públicos 
- SETUR 

DIÁRIA 10  R$        480,00  R$ 4.800,00  

SUB-TOTAL >>>>> R$ 27.240,00  

Meta 2 - Pré produção / divulgação / registros [as metas neste modelo são exemplificativas]  

2.1 [WEBSITE] 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos Públicos 
- SETUR 

SERVIÇO 1 
 R$     

7.500,00  
R$ 7.500,00  

2.2 
[DESIGNER GRÁFICO E 
BRANDING] 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos Públicos 
- SETUR 

SERVIÇO 1 
 R$     

5.500,00  
R$ 5.500,00  

2.3 [SOCIAL MIDIA] 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos Públicos 
- SETUR 

SERVIÇO 1 
 R$     

4.500,00  
R$ 4.500,00  

2.4 
[RECURSOS PARA 
IMPULSIONAMENTO DE 
CAMPANHA OLINE] 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos Públicos 
- SETUR 

SERVIÇO 1 
 R$     

2.000,00  
R$ 2.000,00  

2.5 [COPYWRITER] 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos Públicos 
- SETUR 

DIÁRIA 20  R$        300,00  R$ 6.000,00  

2.6 [FOTOGRAFO] 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos Públicos 
- SETUR 

DIÁRIA 2 
 R$     

1.000,00  
R$ 2.000,00  

SUB-TOTAL >>>>> R$ 27.500,00  

Meta 3 - Produção: Estrutura de uniforme:  [as metas neste modelo são exemplificativas]  

3.1 [CAMISETA CICLISTA KIT] 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos Públicos 
- SETUR 

UNIDADE 300  R$          30,00  R$ 9.000,00  

3.2 [CAMISETA STAFF E APOIO] 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos Públicos 
- SETUR 

UNIDADE 50  R$          30,00  R$ 1.500,00  

3.3 [SACOCHILA KIT] 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos Públicos 
- SETUR 

UNDIADE 300  R$            9,80  R$ 2.940,00  

3.4 [LONA VINILICA] 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos Públicos 
- SETUR 

M² 250  R$          59,00  R$ 14.750,00  

SUB-TOTAL >>>>> R$ 28.190,00  

Meta 4 - Pré-Produção/produção: Estrutura física:  [as metas neste modelo são exemplificativas]  

4.1 [OCTANORM] 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos Públicos 
- SETUR 

DIÁRIA 1600  R$          53,00  R$ 84.800,00  

4.2 [PISO PARA STAND] 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos Públicos 
- SETUR 

DIÁRIA 1600,00  R$          10,00  R$ 16.000,00  

4.3 [BOX TRUSS] 
Emenda 

Parlamentar - 
METRO 

LINEAR/DIARIA 
1350  R$          30,00  R$ 40.500,00  



Recursos Públicos 
- SETUR 

4.4 [TENDA] 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos Públicos 
- SETUR 

DIÁRIA 56  R$        500,00  R$ 28.000,00  

4.5 [FECHAMENTO CEGO] 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos Públicos 
- SETUR 

METRO 
LINEAR/DIARIA 

600  R$            9,80  R$ 5.880,00  

4.6 [BANHEIRO QUIMICO] 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos Públicos 
- SETUR 

DIARIA 32  R$        177,71  R$ 5.686,72  

4.7 [LOCAÇÃO DE ALAMBRADO] 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos Públicos 
- SETUR 

METRO/DIÁRIA 1000  R$            5,00  R$ 5.000,00  

4.8 
[PALCO MÉDIO PORTE 2 
AGUAS] 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos Públicos 
- SETUR 

M²/DIÁRIA 288  R$          56,50  R$ 16.272,00  

4.9 
[PRANCHÃO COM SUPORTE 
EM CAVALETE] 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos Públicos 
- SETUR 

SERVIÇO 4  R$        150,00  R$ 600,00  

4.10 
[ALUGUEL PARA PARQUE 
GRANJA DO TORTO] 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos Públicos 
- SETUR 

SERVIÇO 1 
 R$   

10.000,00  
R$ 10.000,00  

4.11 [UTI MÓVEL] 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos Públicos 
- SETUR 

DIARIA 2 
 R$     
2.211,64  

R$ 4.423,28  

4.12 [CARREGADORES] Recurso privado DIÁRIA 18  R$        150,00  R$ 2.700,00  

4.13 [BRIGADISTA] Recurso privado DIÁRIA 4  R$        190,00  R$ 760,00  

4.14 
[SEGURANÇA PATRIMONIAL 
DESARMADO NOTURNO] 

Recurso privado DIÁRIA 4  R$        190,00  R$ 760,00  

4.15 
[SEGURANÇA PATRIMONIAL 
DESARMADO DIURNO] 

Recurso privado DIÁRIA 4  R$        190,00  R$ 760,00  

4.16 [AUXILIAR DE LIMPEZA] Recurso privado DIARIA 4  R$        200,00  R$ 800,00  

4.17 [GERADOR] Recurso privado DIARIA 4 
 R$     
3.100,00  

R$ 12.400,00  

4.18 
[PROFISSIONAIS 
ELETRICISTAS] 

Recurso privado SERVIÇO 1 
 R$   
10.000,00  

R$ 10.000,00  

4.19 [CAMINHÃO PIPA] Recurso privado SERVIÇO 4  R$        660,00  R$ 2.640,00  

4.20 [EXTINTORES] Recurso privado DIARIA 20  R$          30,00  R$ 600,00  

4.21 
[SERVIÇO DE MAQUINÁRIO 
PESADO] 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos Públicos 
- SETUR 

SERVIÇO 1 R$   20.678,00 R$ 20.678,00  

4.22 
[SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO 
MÉDIO PORTE] 

Recurso privado DIARIA 
2 R$ 3.500,00 R$ 7.000,00  

4.23 
[SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 
MÉDIO PORTE] 

Recurso privado DIARIA 
2 R$ 4.900,00 R$ 9.800,00  

SUB-TOTAL >>>>> R$ 286.060,00  

Meta 5 - Contratação de serviços para custeio do evento: [as metas neste modelo são exemplificativas]  

5.1 [BUFFET] 
Emenda 

Parlamentar - 
UNIDADE  60  R$          30,00  R$ 1.800,00  



Recursos Públicos 
- SETUR 

5.2 
[CONJUNTO DE MESAS E 
CADEIRAS] 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos Públicos 
- SETUR 

CONJUNTO/DIÁRIA 100  R$          21,30  R$ 2.130,00  

5.3 [AGUA] 

Emenda 
Parlamentar - 

Recursos Públicos 
- SETUR 

GALÃO 10  R$          30,00  R$ 300,00  

SUB-TOTAL >>>>> R$ 4.230,00  

Meta 6 - Contratação artistica: [as metas neste modelo são exemplificativas]  

6.1 ATRAÇÕES MUSICAIS Recurso privado SERVIÇO 2 
 R$     

2.500,00  
R$ 5.000,00  

6.2 [CONTRATAÇÃO DJ] Recurso privado SERVIÇO 1 
 R$     

1.500,00  
R$ 1.500,00  

SUB-TOTAL >>>>> R$ 6.500,00  

VALOR TOTAL >>>>> R$ 379.720,00  

 

 5.2 Planilha Termo de Fomento 

[BRASÍLIA BIKE CAMP SOLIDÁRIO 2022 –  

DIAS 06 e 07 de agosto de 2022]  

 

 

Memória de Cálculo  

Item Descrição Referência Unidade de Media Qtde Valor Unitário  Valor Total   

Meta 1 - Pré-produção / Produção/ Recursos Humanos: [as metas neste modelo são exemplificativas]  

1.1 

[Produtor Geral] - [ 

Responsável pela criação e 
coordenação de todos os 

aspectos deste projeto de 

Turismo Ticlístico 

(Brasília Bike Camp 
Solidário), em todas as 

suas etapas, para que o 

projeto seja efetivado 

conforme o planejamento. 
O produtor será 

responsável pelas ações 

gerindo a equipe e atuando 

nas áreas de pré produção, 
produção e pós produção, 

também sendo responsável 

por acompanhar o 

planejamento, divulgação, 
execução e a entrega dos 

produtos de todas as etapas 

do projeto. Direcionará a 

escolha dos profissionais e 
fornecedores contratados, 

organizar o cronograma 

das ações, definirá e 

acompanhará toda a 
estratégia de comunicação, 

[ORÇAMENTO] Diária 10  R$         624,00  
 R$                   

6.240,00  
 



com carga horária de 12 

horas diárias. Sendo um 

profissional treinado e 
capacidado, tendo em seu 

currículo mais de 20 

eventos/projetos criados 

do mesmo porte em 
Brasília nos últimos 5 

anos. 1 profissional ] 

1.2 

[Produtor executivo] - 

[Elaboração de 

cronograma executivo de 

atividades e organograma 
de responsabilidades, 

modelagem de 

planejamentos do projeto, 

andamentos processuais, 
definição das diretrizes de 

gestão e prestação de 

contas do projeto 

alinhando todas as 
informações do projeto 

com a coordenação 

administrativa. Carga 

horária de 8 horas diárias - 
Profissional treinado e 

capacitado para 

desenpenho da função com 

experiência em eventos 
deste porte. 1 profissional] 

[ORÇAMENTO] Diária 10  R$         600,00  
 R$                   

6.000,00  
 

1.3 

[Coordenador 

Administrativo] - 

[Profissional treinado e 

capacitado com 

responsabilidade na área 
administrativa do evento, 

como: Acompanhar 

Alvarás, ARTs e afins, 

Controle de agendas de 
todos profissionais 

envolvidos, Elaboração de 

Planilha Orçamentária, 

Cotações, Controle de 
Orçamentos/Contratações,  

Adequações dos termos 

junto aos fornecedores, 

Execuções e cotratos, 
Controle Bancário de 

Pagamentos/Emissões de 

Notas Fiscais. Pessoa 

envolvida no projeto desde 
o início até a finalização, 

sendo esta feita através de 

Relatórios finais e itens 

comprobatórios, 
profissional com currículo 

de eventos esportivos, 

shows, congressos, 
corporativo, feiras e 

outros, com mais de 10 

anos de experiência na 

Área 
Administrativa/Compras e 

Produção de Eventos bem 

como expertize em 

planilhas, atendimento, 
conferência de 

documentação e 

comprovações. Carga 

horária de 12 horas diárias. 
1 profissional] 

[ORÇAMENTO] Diária 10  R$         540,00  
 R$                   

5.400,00  
 



1.4 

[Coordenador de 

produção] - [Responsável 

pelas operações de 
produção, define, 

implementa e elabora 

planos para a utilização 

eficaz dos equipamentos, 
matérias- primas e pessoal 

de acordo com o 

orçamento. Acompanha 

índices de produtividade 
para desenvolver táticas na 

melhoria contínua do fluxo 

dos processos e logística 

das atividades propostas, 
acompanhamento de 

orçamentos e contratações. 

Acompanha toda logistica 

do evento, bem como a 
chegada e saída de 

fornecedores definindo 

assim o cronograma de 

montagem, evento e 
desmontagem - Diária de 

12 horas. Profissional 

treinado e com experiência 

em eventos desde porte 
com público superior a 15 

mil pessoas entre - shows, 

esportivos, feirões, 

congressos entre outros. 1 
profissional] 

[ORÇAMENTO] Diária 10  R$         480,00  
 R$                   

4.800,00  
 

1.5 

[Diretor executivo]- 
[profissional responsável 

pelas equipes de RH do 

evento, por toda cadeia de 

staff, auxiliáres e etc, 
acompanhando todo 

andamento de todas as 

atividades de incentivo ao 

turismo ciclistico e social. 
Este profissional deve ter 

total conhecimento das 

atividades desenvolvidas. 

Revisar o regulamento 

particular do Evento, 

verificar os percursos e 

arena das atividades para 

ter certeza que tudo está de 
acordo para o bom 

andamento do Evento. 

Deve fazer reunião com o 

Organizador e grupo de 
trabalho, equipe de 

primeiros socorros e 

segurança. Deve delegar 
funções ao Staff, participar 

e presidir o Congresso 

Técnico, caso houver. 

Auxiliar o grupo durante o 
desempenho de suas 

atividades, tomar decisões 

perante as regras, auxiliar 

o Organizador no 
desenvolvimento do 

Evento, revisar regulamnto 

e resultados das atividaes 

antes destes serem 
homologados e 

publicados, enviar os 

resultados para a 

publicação e após, o 
relatório do Evento.Carga 

horária de 8 horas diárias. 

1 profissional] 

[ORÇAMENTO] Diária 10  R$         480,00  
 R$                   

4.800,00  
 



           Sub-total   R$           27.240,00   

Meta 2 - Pré-produção/Divulgação/Registro:  [as metas neste modelo são exemplificativas]  

2.1 

[ Website ] - 
[Desenvolvimento de site: 

Com a criação, 

desenvolvimento, 

manutenção, 
gerenciamento e 

hospedagem de portal 

(web site): Portal com 

sistema buscador (com 
capacidade para realizar 

pesquisas "especializadas" 

em bases de dados 

próprias de acordo com as 
propensões do usuário), 

armazenamento e 

gerenciamento de dados 

(software para 
manipulação de 

informações e interação 

com o usuário) com 

capacidade de acesso 
simultaneo. Web e Mobile. 

Inscrição dos participantes 

do evento, com criação de 

layout para inscrição dos 
participantes. 1 unidade ] 

[ORÇAMENTO] [SERVIÇO] 1  R$      7.500,00  
 R$                   

7.500,00  
 

2.2 

[ Designer Gráfico e 

Brading] - [Profissional 

responsável pelo 

ordenamento estético-

formal de elementos 
textuais e não-textuais que 

compõem peças gráficas 

destinadas à reprodução 

com objetivo 
expressamente 

comunicaciona e pela 

gestão da marca, tais como 

seu nome, as imagens ou 
ideias a ela associadas, 

incluindo slogans, 

símbolos, logotipos e 

outros elementos de 
identidade visual que a 

representam ou aos seus 

produtos e serviços.  

Criação e artes finais - 
Profissional formado na 

área e que tenha 

experiência em eventos - 

Disponível por todo 
periodo do pré evento e 

evento para desenvolver 

material de divulgação que 

se fizerem necessárias.] 

[ORÇAMENTO] [SERVIÇO] 1  R$      5.500,00  
 R$                   

5.500,00  
 

2.3 

 [Social Media] - [Gestor 
de redes sociais (social 

media e tráfego) - 

profissional responsável 

por estruturar e produzir os 
conteúdos do projeto para 

redes sociais. Disponível 

por todo periodo do pré 

evento e evento para 
desenvolver material de 

divulgação que se fizerem 

necessárias.] 

[ORÇAMENTO] [SERVIÇO] 1  R$      4.500,00  
 R$                   

4.500,00  
 

2.4 

[Recursos para 

impulsionamento de 

campanhas online] - 

[Planejamento, 

[ORÇAMENTO] [SERVIÇO] 1  R$      2.000,00  
 R$                   

2.000,00  
 



acompanhamento e 

entrega de relatórios e 

metricas nas seguintes 
plataformas: Google Ads, 

Facebook Ads, Rede de 

display.] 

2.5 

[Copywriter] - [ 

Responsável pelo processo 

de produção de textos 
persuasivos para ações de 

Marketing, como o 

conteúdo de emails, sites, 

catálogos e anúncios. 
Também responsável pelo 

desenvolvimento do texto 

(também chamado de 

copy) e desenvolver 
roteiro para vídeos e 

estruturação de textos em 

SEO. Disponível por todo 

periodo do pré evento e 
evento para desenvolver 

material de divulgação que 

se fizerem necessárias.  - 

Diária de 8 horas. 1 
profissional ]   

[ORÇAMENTO] [DIÁRIA] 20  R$         300,00  
 R$                   

6.000,00  
 

2.6 

[Fotógrafo] - [ 
contratação de 

profissionais responsáveis 

pelo registro fotográfico 

para o evento, Mídia 
entregue em forma digitial, 

fotos tratadas, pequena 

quantidade disponíveis nos 

dias do evento para 
postagens nas mídias 

sociais e o restante em até 

2 dias da finalização do 

evento em mídia digital 
online.] 

[ORÇAMENTO] [DIÁRIA] 2  R$      1.000,00  
 R$                   

2.000,00  
 

           Sub-total   R$           27.500,00   

Meta 3 - Produção: Estrutura de Uniforme: [as metas neste modelo são exemplificativas]  

3.1 

[Camiseta ciclistas 

(KIT)] – Malha fria neon 

com arte monocromática 

com a logo do GDF, 
SEcretária e do evento 

atrás. Confecção de brinde 

aos primeiros 300 inscritos 

participantes do evento  
com a personalização 

poder divulgar 

indiretamente a 

participação no Brasília 
Bike Camp e seus 

apoiadores. 

[ORÇAMENTO] [UNIDADE] 300  R$           30,00  
 R$                   

9.000,00  
 

3.2 

[Camiseta Staff e apoio ] 

– Malha fria neon com arte 

monocromática com a 
logo do GDF, SEcretária e 

do evento atrás - Gola 

careca. Aquisição 

necessária para diferenciar 
os envolvidos na 

organização do evento. 

[ORÇAMENTO] [UNIDADE] 50  R$           30,00  
 R$                   

1.500,00  
 

3.3 

[Sacochila (KIT)] - 

[Sacola Mochila port (37 x 

41 cm), 2 cordas, 

impressão silk 1 lado, 1 
cor,  capacidade 3kg, com 

personalização 1 cor] 

[ORÇAMENTO] [UNIDADE] 300  R$             9,80  
 R$                   

2.940,00  
 



3.4 

[Lona vilínica] - 

[Impressão de lona 

necessária para a 
sinalização do evento. 

Medindo  450 m² , afim de 

sinalizar o evento por todo 

período e perímetro.  
Impressão em lona 

colorida com instalações 

diversas em fita dupla face 

e ilhois e ou metalon. 
PAra: Pórtico de Entrada, 

01 Pórtico na Alameda 

Principal dentro da Granja, 

03 totens para área externa 
indicando chegada na 

Granja 20 Paineis para o 

caminho da  . Instalação e 

Desmontagem] 

[ORÇAMENTO] [M²] 250  R$           59,00  
 R$                 

14.750,00  
 

           Sub-total   R$           39.990,00   

Meta 4 - Pré-produção/produção: Estrutura Física [as metas neste modelo são exemplificativas]  

4.1 

[Octanorms] - [ 

Fechamento em placas, 

paredes e painéis em 
chapas TS, com borracha 

para amortização de 

vibração, cor branco 

leitoso, estruturada com 
perfis de alumínio 

adonisado para a formação 

de 4 blocos de estandes na 

metragem 5m x 20m, 
totalizando 400 metros de 

octanorm/dia por 1 dias de 

pré produção para 

armazenamento de 
material (depósito) e 2 dias 

de execução do evento e 1 

dia de pós produção para 

depósito]. 

Pregão 

Eletronico 

04/2019 
SECULT DF 

[DIÁRIA] 1600  R$           53,00  
 R$                 

84.800,00  
 

4.2 

[Pisos para stand] - [piso 

carpetado para stand, 

placas de 1mx1m, 4 dias x 

400² 1 dia de pré produção 

e dois dias de pós 

produção] 

SALICNET; 

Produto: Festa 

popular 

[DIÁRIA] 1600  R$           10,00  
 R$                 

16.000,00  
 

4.3 

[Box Truss] - 

[Fornecimento de locação 
e serviços de Montagem, 

manutenção e 

desmontagem de portais 

de 03 pórticos na 
metragem de 20 metros de 

comprimento x 6,20 de 

altura com entradas 

frontais na metragem de 
150m cada. Será 

disponibilizada para 

inclusão de lonas e ajuste 
dos coordenadores dia 5 e 

utilizada no evento dias 6 

e 7 , totalizando 3 diárias] 

PE 06/2019 - 

MIN. 

EDUCAÇÃO - 

ITEM 71 

[METRO LINEAR  / 

DIÁRIA] 
1350  R$           30,00  

 R$                 

40.500,00  
 

4.4 

[Tenda] - [Locação de 

Tenda Piramidal Medindo 

10 x 10 -  Montagem e 
desmontagem por diária. 

Tenda Branca, com altura 

Mínima de 2,5m, com 

estrutura em tubo 
Galvanizado com  

fechamento lateral, 

Pregão 
Eletronico 

04/2019 

SECULT DF 

[DIÁRIA] 56  R$         500,00  
 R$                 

28.000,00  
 



calhadas e afixada com 

cabo de aço. Sendo 

utilizada para cobertura do 
espaço de montagem e 

depósito das demais 

estruturas a serem 

montadas. 14 tendas x 4 
diárias sendo 1 dia de pré 

produção e 2 dias de 

produção e 1 dia de pós 

produção, para acobertar 
os octanorms e os 

trabalhadores responsáveis 

pela desmontagem e 

alocação do depósito]  

4.5 

[Fechamento cego] - 

[Locação de estrutura para 
fechamento cego sendo 

necessário para diversas 

áreas do evento 150 

metros lineares por diária. 
Medindo 2,20 x 2,00 

metálico -  Montagem e 

Desmontagem - 

Cercamento do evento 
para acolhimento e 

preparação da montagem 

das demais estruturas 

totalizando 4 diárias sendo 
1 dia de pré produção dois 

dias de evento e 1 dia de 

pós produção para 

depósito e delimitar area 
de desmontagem/depósito] 

Pregão 

Presencial 

042/2018 - 

Governo 
Municipal de 

Águas Lindas de 

Goiás - Item 14 

[METRO LINEAR  / 

DIÁRIA] 
600  R$             9,80  

 R$                   

5.880,00  
 

4.6 
[Banheiro Quimico] - 

[modelo standard - 16 

unidades/dia x 2 dias] 

FGV cod 

45(serviços) 
[DIÁRIA] 32  R$         177,71  

 R$                   

5.686,72  
 

4.7 

 [Locação de Alambrado] 

- [grade, em módulo de 2,0 

x 1,0 do tipo grade 

metálica tubular, fixado ao 
solo por  tunulares com 

altura de 1,20m, fixação 

com braçadeiras de nylon, 

com acabamento em 

pintura metalizada ou 

zincadaara, para 

demarcação do evento, 

área interna, instalação de 
alambrado metálico de 

1,10x1,00 - Medindo 500 

metros lineares] 

SALICNET; 

Produto: Festa 

popular 

[METRO / DIÁRIA] 1000  R$             5,00  
 R$                   

5.000,00  
 

4.8 

[Palco médio porte] - 

[Palco 2 águas medindo de 

12m x 8m = R$ 96m²/dia 
com cobertura e 

fechamentos laterais] 

[ORÇAMENTO] [M²/DIÁRIA] 288  R$           56,50  
 R$                 

16.272,00  
 

4.9 

[Pranchão com suporte] - 

[Pranchão/mesa para 

montagem de café da 
manha na metragem de 

2,20m por 80m, suporte de 

cavaletes em metalon] 

[ORÇAMENTO] [SERVIÇO] 4  R$         150,00  
 R$                      

600,00  
 

4.10 

[Aluguel parque Parque 

Granja do Torto] -  

[Aluguel de espaço para 
realização do evento no 

parque de exposição 

Granja do Torto por 7 dias, 

sendo 4 dias de montagem 
2 dias de execução e 1 dia 

de limpeza do espaço para 

devolução] 

[PROPOSTA] [SERVIÇO] 1  R$    10.000,00  
 R$                 

10.000,00  
 



4.11 

[UTI Móvel] - 
[Contratação de empresa 

para contratação de UTI 

móvel de  para plantão de 

primeiros socorros.] 

Pregão 
Eletronico 

04/2019 

SECULT DF 

17.2 

[DIÁRIA] 2  R$      2.211,64  
 R$                   

4.423,28  
 

4.12 

[SERVIÇO DE 

MAQUINÁRIO] -  

[Caminhão PIPA - 

20.000L - Para molhar os 
percursos dos passeios, 

serviço de 

retroescavadeira, bob cat, 

pá mecanica (sinalização), 
incluso frete de entrega e 

retirada da Granja do 

Torto, Caminhão trucado 

de terra - latosolos possui 
coloração avermelhada e 

amarelada, gasolina e 

díseo para as máquinas 

que serão utilizadas no 
local; rossadeira e 

motosserra] 

[PROPOSTA] [SERVIÇO] 1 R$    20.678,00 
R$     

20.678,00 
 

           Sub-total   R$         237.840,00   

Meta 5 - Contratação de serviços para custeio do evento  [as metas neste modelo são exemplificativas]  

5.1 

Buffet – [20 Marmitex 
almoço equipe de 

produção. Contendo: carne 

ou frango, arroz, feijão, 

salada, batata frita e suco 
ou Refrigerrante. 

(colaboradores) será 1 

refeição por dia para 30 

pessoas x 2 dias de 
evento.]. 

[ORÇAMENTO] [UNIDADE] 60  R$           30,00  
 R$                   
1.800,00  

 

5.2 

[Conjunto de mesas] - 

[Conjunto de 50 conjuntos 

de mesas com 4 cadeiras 

de plástico, por dia de 

evento ]  

[ORÇAMENTO] [CONJUNTO/DIARIA] 100  R$           21,30  
 R$                   

2.130,00  
 

5.3 

[Agua] - [10 Galão de 

água: aquisição de galão 
de 20L de água ] 

[ORÇAMENTO] GALÃO 10  R$           30,00  
 R$                      

300,00  
 

           Sub-total   R$              4.230,00   

     TOTAL >>> R$ 325.000,00  

 5.3 Previsão de Receitas 

PREVISÃO DE RECEITAS 

QTD. Nome Receitas 

1  FOMENTO R$ 325.000,00 

3  Recurso Privado R$ 48.220,00 

Total R$ 379.720,00 

 6. DECLARAÇÕES 

  

6.1 Declaração Unificada 

  

DECLARAÇÃO UNIFICADA 



Eu, Eduardo Faad, inscrito no RG sob o nº 988126 e CPF nº 45545170120, na qualidade de presidente da Associação Semper 

Fidelis , CNPJ: 24.300.747/0001-23, 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. 

12. (  x ) A referida entidade não apresentará contrapartidas para o presente projeto, pois o valor é inferior 

à                                                                

Brasília, 29 de junho de 2022 

  

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

  

Nome do Presidente: Eduardo Faad 

CPF: 45545170120 

  



  

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 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. 

  

Atenciosamente, 

Brasília, 29 de junho de 2022. 

 
__________________________________________ 

Nome da (OSC): ASSOCIAÇÃO SEMPER FIDELIS 

Nome do Presidente: Eduardo Faad 

CPF: 45545170120 

 
 

  

6.3. DECLARAÇÃO 

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

Turismo e Lazer 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,__29___/___06__/2022 

 

Nome do Presidente 

  

7. APROVAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO/SECRETÁRIO ADJUNTO 

  

Aprovo o presente Plano de Trabalho 

  

Brasília-DF,_____/_____/2022 

  

_______________________________ 

   ASSINATURA 

  


