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1.1 DADOS DO PROJETO 

Título do Projeto: SKATE BEIRA LAGO 

Valor do Projeto: R$ 439.669,33 

Local de realização: Parque Deck Sul - St. de Clubes Esportivos Sul - Asa Sul, Brasília - DF, 70297-400 

Período de Execução:  Início: 25/08/2022 Término: 14/10/2022 

Enquadramento:        Educacional (   )       -                Participativo (X)                     Auto Rendimento (   ) 

Valor total do projeto: R$ 439.669,33 (quatrocentos e trinta e nove mil, seiscentos e sessenta e nove reais e 

trinta e três centavos) 

Previsão de Atendimento: 100 

Previsão de público direto: 1.000 

Previsão de Beneficiários direto e indireto: 1.100 

  

1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE 

 
O Instituto Brasileiro de Empreendedorismo, Tecnologia e Inovação - IBETI, entidade civil de direito 

privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ, sob nº 22.074.829/0001-71, fundada com a finalidade de exercer 

‘um caráter social, cultural, educativo e informativo, teve seu início em 2015, por meio do presidente Samuel 

Alison Garcia. Posteriormente, assumiu o cargo o Sr. Matheus Rodrigues da Silva para dar continuidade às 

atividades do Instituto.  

O atual presidente trouxe propostas inovadoras e uma nova roupagem ao Instituto, ajustando identidade 

visual, mas não perdendo sua essência e propósito inicial, mesmo com todas as dificuldades provenientes da 

pandemia da Covid-19, comprometendo-se a dar continuidade ao ótimo trabalho anteriormente exercido, com o 
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objetivo de aprimorar e enriquecer o Instituto, a fim de estimular o crescimento ao desenvolvimento do Distrito 

Federal. 

O Instituto IBETI possui um portifólio rico e diversificado, tendo celebrado parcerias com os seguintes 

órgãos do Distrito Federal:- 

- Secretaria de Estado de Turismo: 

• Skate Beira Lago: evento em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo, visando 

fomentar - à prática do esporte, bem como ao turismo, sendo o local de execução no Lay Back Park, no Setor de 

Clubes Norte. Tal parceria atendeu a um quantitativo de 50 participantes na faixa-etária entre 18 a 30 anos. Termo 

de Fomento nº 15/2019, processo nº 04009-00001548/2019-20; 

• I Torneio Master de Polo Aquático – Brasília 2021: evento pioneiro em Brasília, evento em 

parceria com a Secretaria de Estado de Turismo, visando fomentar à prática do esporte, bem como ao turismo, 

sendo o local de execução no Minas Brasília Tênis Clube – MBTC. Tal parceria atendeu a um quantitativo de 130 

atletas, sendo masculino e feminino, na faixa-etária entre 30 a 50 anos. Termo de Fomento nº 29/2021, processo 

nº 04009-00001128/2021-68. 

- Secretaria de Estado de Empreendedorismo:  

• Laboratório de Vendas:  evento visando fomentar a capacitação e exploração de informações 

sobre o funcionamento do comércio, contemplando todas as etapas para se exercer com excelência a atividade 

comercial, sendo que tal parceria pretende atender a um quantitativo de 00 pessoas, homens e mulheres, na faixa-

etária entre 18 a 59 anos, com execução em dezembro de 2021 à maio de 2022. Termo de Fomento nº 02/2021, 

processo nº 04025-00000973/2021-54; 

•  Tenda do Empreendedor: evento visando fomentar a capacitação e exploração de 

informações sobre o funcionamento do comércio, contemplando todas as etapas para se exercer com excelência a 

atividade comercial, sendo que tal parceria pretende atender a um quantitativo de 00 pessoas, homens e mulheres, 

na faixa-etária entre 18 a 59 anos, com execução em dezembro de 2021 à maio de 2022. Termo de Fomento n.º 

5/2021, processo nº 04025-00001941/2021-7; 

- Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa Do Distrito Federal: 

• RAPensando nas Escolas: evento com apresentações artísticas do gênero Hip Hop em 15 escolas 

públicas, visando o fomento à cultura e ao lazer, atendendo as crianças e adolescentes. Período: até maio de 2022. 

Termo de Fomento n.º 9/2020, processo nº 00150-00000915/2020-44; 

• Live do Cerrado – Bem Estar do Servidor: evento para prestigiar os Servidores Públicos do Distrito 

Federal, em ação ao mês do servidor público, com finalidade de promover cultura, lazer e recreação aos mesmos, 



 
  

 

 
 

por concurso cultura, obtendo 85 participantes, com faixa etária de 18 a 60 anos, no ano de 2020. Termo de 

Fomento nº 44/2020, processo nº 00150.00005490/2020-60; 

• #VivaMulher: Desenvolvimento de aplicativo que fomente a cultura através da capacitação técnica 

em economia criativa, para mulheres em estado de vulnerabilidade, por meio de inclusão digital, com previsão de 

atendimento a 100 mulheres, com faixa etária de 20 a 50 anos. Período: até dezembro de 2021. Termo de Fomento 

nº 61/2020, processo nº 00150.00006198/2020-64; 

• Natal Cultural Digital Nas Cidades: evento em comemoração natalina do Distrito Federal, em 

parceria a Secretaria de Economia do Distrito Federal e a Secretaria de Cultural do Distrito Federal, nas Regiões 

Administrativas do Distrito Federal, tendo por ação uma Carreata Natalina que transitará as cidades satélites, sendo 

a execução no período de dezembro de 2020. Termo de Fomento nº 64/2020, processo nº 00150.00006906/2020-

67; 

• Festival DF Musical – Bem-Estar do Servidor: evento com o objetivo de prestigiar os Servidores 

Públicos do Distrito Federal, em um concurso cultural para os servidores e seus dependentes, além de uma ação 

comemoração no mês do servidor público, com finalidade de promover cultura, lazer e recreação aos mesmos, 

tendo 100 participantes, com faixa etária de 16 – 65 anos, sendo a execução no período de outubro a dezembro de 

2021. Termo de Fomento nº 6/2021, processo nº 00150-00001184/2021-35; 

• Hip-Hop Contra Fome: evento que se encontra na sua 10 edição, com apresentações de grupos e 

coletivos da cultura Hip Hop, com foco em ações sociais e culturais, que integram jovens e adultos, auxiliando 

famílias abaixo da linha de pobreza tenham uma refeição digna em seus lares, convertendo todas as doações 

conseguidas a Live para este público, com meta de 1.000 jovens e adultos alcançados, na faixa etária de 16-65 

anos. Período de execução: maio a julho de 2021. Termo de Fomento nº 21/2021, processo nº 

00150.00001548/2021-87; 

• Prepara DF Cultural: desenvolvimento de aplicativo que desenvolverá uma gamificação em 

ambiente de realidade virtual (VR) com o tema “A Cultura do Brasil em período Históricos”. É um projeto que 

disporá de ferramentas facilitadoras ao acesso, conhecimento e disseminação dos elementos culturais do Distrito 

Federal. O nome do aplicativo será “Prepara Cultural”, com alvo de público na faixa etária de 15 a 29 anos. Período 

de execução: maio de 2021 à março de 2022. Termo de Fomento nº 21/2021, processo nº 00150-00003553/2021-

24; 

- Secretaria de Estado de Juventude do Distrito Federal: 

• Prepara DF:  sendo um programa de capacitação educacional para os jovens do Distrito 

Federal, que contemplou os alunos da rede pública do Distrito Federal e interessados para as provas do ENEM, a 

fim do nivelamento e igualdade na concorrência as vagas nas universidades públicas e federais do país, atendendo 



 
  

 

 
 

a um quantitativo de 2.000 participantes inscritos, pelo período de 30 de janeiro de 2021, Termo de Fomento nº 

5/2020, processo nº 04010-00000290/2020-94; 

- Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal: 

• DF Servidor Saudável: consiste na prestação de serviços de promoção de saúde física e 

mental, capacitação e ações de valorização em prol dos Cidadãos e Servidores Públicos do Distrito Federal, 

oferecendo atividades físicas e culturais e atendimentos clínicos de maneira itinerante, com atendimento à 7.000 

pessoas, com faixa etária de 12 a 65 anos, pelo período de outubro de 2021 a fevereiro de 2022, Termo de Fomento 

nº 2/2021, processo nº 00040-00017699/2021-31. 

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 

Este projeto consiste na realização do SKATE BEIRA LAGO, nos dias 15 a 18 de setembro de 2022. 

Trata-se de um evento de mobilização local e externa, sendo executado no Parque Deck Sul, sendo de um 

campeonato de skate na modalidade Street Park, prevendo a participação de 50 atletas. A realização do projeto irá 

fomentar o turismo, por meio da fidelização do esporte no Distrito Federal, com vistas a possibilidade de aumentar 

o fluxo do turismo por se tornar a capital do Skate, além de gerar renda e receita ao GDF visto a movimentação 

econômica-tributaria que a mesma desencadeará por meio da geração de empregos diretos e indiretos. 

 

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

Apoio da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal ao projeto SKATE BEIRA LAGO, que 

consiste na realização de evento participativo de skate aberto e gratuito nos dias 15 a 18 de setembro de 2022. 

 

2.2 JUSTIFICATIVA DO PROJETO  
 

O skate surgiu nos Estados Unidos, em processo ao longo da primeira metade do século 20. Acredita-se 

que a modalidade possa ter derivado dos rollers scooters, espécie de patinete fabricado a partir de 1900.  

Recentemente, também se descobriu que, em 1918, um então garoto norte-americano chamado de Doc 

'Heath' Ball já havia desmontado eixos e rodas de patins e fixado em uma madeira. No entanto, ele não andava de 

pé, mas com um joelho apoiado na madeira e outro pé dando impulso. 

No final dos anos 50, quando não havia ondas no litoral da Califórnia, surfistas tentavam imitar as 

manobras que faziam na água usando rodas e eixos fixados em pranchas de madeira. 



 
  

 

 
 

O skate chegou no Brasil nos anos 60, primeiro no Rio de Janeiro, provavelmente trazido por filhos de 

norte-americanos e pelos brasileiros que viajavam para os Estados Unidos na época, principalmente por aqueles 

que estavam começando a surfar no Brasil. 

Nos anos 2000, foi criada a Confederação Brasileira de Skate (CBSk) e, com a evidente popularização 

dessa prática, houve a construção de centenas de pistas para skatistas no Brasil. Na década que se seguiu, uma 

pesquisa do Datafolha mostrou que já havia mais de 2,7 milhões brasileiros skatistas. Em 2010, segundo o mesmo 

instituto, esse número subiu para 3,8 milhões e em 2015 para 8,5 milhões. 

Na edição dos jogos olímpicos do ano de 2021, as categorias “Park” e “Street” do skate são contempladas 

na competição, com um total de 80 atletas, sendo 40 para cada modalidade — 20 no masculino e 20 no feminino. 

A classificação foi definida pela World Skate, tornando aptos para a viagem ao Japão todos os atletas que 

estivessem entre os 20 melhores no ranking mundial de cada modalidade. 

É possível perceber tamanha importância e o crescimento desse esporte no Brasil. O projeto “Skate Beira 

Lago” tornará o Distrito Federal como referência do esporte, atraindo olhos de praticantes de outros Estados, além 

de estimular outros eventos de maiores proporções, dando fomento ao turismo. O objetivo é de fidelizar o evento, 

transformando a capital do país em referência do skate, estimulando maior fluxo de turistas a conhecer o Distrito 

Federal. 

O turismo esportivo é uma atividade social e econômica concentrada entre duas atividades distintas sendo 

o turismo e o esporte. Uma vez unidas, criam diversas oportunidades de desenvolvimento do turismo, sendo o 

resultado econômico o mais fácil de quantificar. O benefício mais substancial dos participantes que desenvolvem 

uma paixão ao evento é a fidelização ao destino e a intenção de voltar ano a ano. 

 “Os eventos esportivos são um propulsor do nosso turismo”, afirmou a secretária Vanessa Mendonça em 

maio de 2021 ao falar sobre os Jogos Escolares Brasileiros. 

Vale ressaltar que a arquitetura de Brasília, projetada pelo talentoso Oscar Niemeyer, foi objeto do 

documentário “Sonhos Concretos: O Skate Encontra Niemeyer”, em que um dos atletas convidados, Pedro Barros, 

descreve que a arquitetura de Brasília é propícia a prática do skate. A irreverência, a liberdade, a busca por desafios, 

a criatividade em cada movimento, tudo isso está na essência do skate, assim como na obra de Niemeyer, feita de 

curvas e gestos livres, bela e surpreendente. 

Em paralelo, o Governo do Distrito Federal (GDF), em maio, lançou o Plano Estratégico do Distrito 

Federal 2019-2060, dentre as tratativas, objetivou o aumento em 10% da participação do turismo no Produto 

Interno Bruto (PIB) da capital. A exemplo, a troca da maior bandeira em mastro do país, integrando atividades 

para toda a família tem, aos poucos, atraído visitantes à Praça dos Três Poderes no primeiro domingo do mês. O 



 
  

 

 
 

passeio já tem sido incluído nos pacotes vendidos pelas operadoras da cidade. Dessa forma, a inclusão de mais um 

grande evento no calendário do Distrito Federal auxiliará o GDF a alcançar tal meta através do Turismo local. 

 Em pesquisa realizada pela Datafolha em 2015, em comparação com os dois últimos levantamentos, 

verificou-se que a presença de praticantes de skate nos domicílios brasileiros cresceu em 5 pontos, 11% dos 

domicílios brasileiros possuem pelo menos um morador que pratica ou anda de skate. Houve crescimento 

significativo na penetração do esporte entre os integrantes da classe C, fazendo com que o perfil do praticante 

esteja agora mais concentrado na classe C (48%) do que nas classes A/B (44%). O Mercado do Skate no Brasil 

conta com mais de R$ 1 bilhão ao ano em venda de roupas e acessórios, se consolidando como um mercado 

efervescente, que se expande em ritmo acelerado e com um potencial ainda não dimensionado. 

  O Parque Deck Sul é conhecido como um lugar para a prática de lazer no Distrito Federal, que fica as 

margens do Lago Paranoá, um dos pontos turísticos mais frequentados em Brasília. O evento Skate Beira Lago 

aumentará o fluxo de pessoas, com vistas a possibilidade de atrair um público fora de Brasília. Devido ao 

crescimento e reconhecimento do skate como esporte olímpico, pode-se constatar que o Mercado está em constante 

evolução em relação aos movimentos musicais, culturais e esportivos. Este crescimento traz consigo a necessidade 

de fomentar o desenvolvimento e difusão do esporte e da cultura predominantemente urbana ligada ao skate no 

Distrito Federal. 

O Distrito Federal conta com inúmeros representantes reconhecidos no cenário. O movimento do skate 

em Brasília cresce constantemente e atrai, cada vez mais, a atenção. Por isso, se faz importante a valorização de 

recursos humanos e conteúdos locais, onde a realização do SKATE BEIRA LAGO busca a continuidade, o 

desenvolvimento e a valorização dos talentos e do cenário do skate do Distrito Federal, aquece o Mercado local, 

inserindo novos praticantes, músicos, artistas, consumidores e afins, movimentando o turismo e o comércio da 

cidade.  

Pretende-se com a realização do SKATE BEIRA LAGO, atrair um público estimado de mil pessoas, em 

um evento com acesso gratuito ao público, contribuindo com a geração de empregos diretos e indiretos. 

Para fomento do turismo local não só a região central de Brasília, o projeto irá levar a regiões 

periféricas, para categoria infantil que acaba engajando melhor o contexto familiar, será realizada ações voltadas 

para as crianças residentes das regiões administrativas do Distrito Federal, para que também se sintam 

convidadas a ir para o evento principal. A ação SKATE KIDS contará com pelo menos 50 crianças e 

adolescentes que pratiquem o esporte, com faixa etária de 9-17 anos, sendo meninos e meninas, a fim de dar 

fomento ao esporte, com o objetivo de executar as políticas públicas sociais, com fundamento no artigo 6º da 

Constituição Federal: 



 
  

 

 
 

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.   

Além de previsão legal no artigo nº 84-C da lei nº 13.204 de 2015, o qual garante que o Instituto tem a 

capacidade de finalística de promover o projeto com o foco na promoção da assistência social, conforme 

descrição abaixo:  

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária. 

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; 

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a 

proteção à infância e à juventude. 

 

Será convidado um profissional da área do skate para a ação, dando palestras a respeito do esporte, 

estimulando as crianças e adolescentes a praticar, além dos desafios de seguir a carreira de ser atleta no Brasil, 

além de que será produzido um documentário, demonstrando que Brasília possui a arquitetura perfeita para a 

prática do skate. 

A nível Federal, o evento demonstrará que a Secretaria de Turismo está buscando atender a Política 

Nacional de Turismo, Lei nº 4.883 de 11 de julho de 2012, que prima o planejamento, desenvolvimento e estímulo 

ao setor turístico, onde o resultado atenderá o art. 4º, descrito abaixo: 

§ 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; 

d) incentivar e viabilizar investimentos e financiamentos para o setor turístico, de 

modo a propiciar desenvolvimento para o Distrito Federal; 

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; 

c) fomentar a qualificação dos equipamentos e atrativos turísticos, por meio de ações 

que visem à normatização do setor turístico, à certificação de produtos e serviços, à 

educação para o turismo e à qualificação profissional; 

d) consolidar a imagem do destino e a diversificação dos produtos turísticos; 

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; 



 
  

 

 
 

c) priorizar ações voltadas preferencialmente para os segmentos-âncora de turismo 

de eventos e negócios, arquitetônico e cívico; 

d) captar e apoiar a captação de eventos nacionais e internacionais, geradores de 

fluxo turístico para os destinos do Distrito Federal e entorno. 

A importância de eventos como esse no Distrito Federal e com apoio da Secretaria de Turismo se torna 

relevante visto a guinada econômica na região que a mesma gera, visto que tal movimentação traz um retorno de 

receita direta e indireta aos cofres públicos através da movimentação monetária e o recolhimento de impostos e 

taxas sobre a mobilização material e humana presente na mesma, visto que será gerado em torne de empregos 

diretos para realização do evento. 

Também relevante ponderar a preocupação da presente Instituição em atender a política de turismo do 

Distrito Federal, em especial o art. 3, incisos I, II e VII da Lei 4.883/2012, conforme abaixo: 

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; 

(...) 

VIII – inclusão social, com a ampliação do acesso ao turismo e da geração de 

emprego e renda oriundos da atividade turística; 

(...) 

(grifo nosso) 

 

2.3 CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA 

  
Após decisão tomada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) o skate agora é um esporte olímpico. 

Tóquio 2020 marcará a primeira participação do skate em uma edição dos Jogos Olímpicos, um passo importante 

para a modalidade e para o Movimento Olímpico. 

O Brasil já se tornou referência quando o assunto é skate e tem se mostrado um grande celeiro para 

inúmeros atletas deste segmento. Dono de boa parte dos atuais títulos mundiais, o país, que conta com cerca de 



 
  

 

 
 

470 competidores profissionais e 12 mil amadores é considerado a segunda maior potência mundial do skate, só 

perdendo para os Estados Unidos. 

Além disso, empresas ligadas ao esporte falam em 05 milhões de skatistas brasileiros e tratam a 

modalidade como a segunda mais praticada por homens, atrás apenas do futebol. Nota-se também um aumento do 

público feminino na prática do skate. 

Além do atendimento a política de turismo do Distrito Federal, em especial o art. 3, incisos I, II e VII, 

conforme abaixo: 

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; 

(...) 

VIII – inclusão social, com a ampliação do acesso ao turismo e da geração de 

emprego e renda oriundos da atividade turística; 

(...) 

(grifo nosso) 

Foi realizado no ano de 2020 a primeira edição do Skate Beira Lago, parceria celebrada com esta 

Secretaria, por meio do Termo de Fomento nº 15/2019, processo nº 04009-00001548/2019-20, parceria que 

atendeu a um quantitativo de 50 participantes na faixa-etária entre 18 a 30 anos. Foram alcançadas metas de dar 

fomento ao esporte e Turismo no Distrito Federal por meio do incentivo ao fluxo turístico voltado para a prática 

do esporte em Brasília. Foi realizado com total êxito em sua execução, marcado com a ilustre presença do atleta 

Pedro Barros, além de que ocorreu uma exposição de fotos de atletas skatistas nos principais monumentos 

turísticos de Brasília.  

 

2.4 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL: 

Realizar do SKATE BEIRA LAGO, no Parque Deck Sul, nos dias 08 a 11 de setembro de 2022. O 

projeto tem como objetivo de dar fomento ao turismo por meio de um campeonato de skate na modalidade 



 
  

 

 
 

Street Park, prevendo a participação de 50 atletas. A realização do projeto irá fomentar o turismo, por meio 

da fidelização do esporte no Distrito Federal, com vistas a possibilidade de aumentar o fluxo do turismo por 

se tornar a capital do Skate, além de gerar renda e receita ao GDF visto a movimentação econômica-tributaria 

que a mesma desencadeará por meio da geração de empregos diretos e indiretos. 

Realizar o evento SKATE KIDS, ação voltada para pelo menos 50 crianças que pratique o esporte, 

com faixa etária de 9-17 anos, sendo meninos e meninas, a fim de dar fomento ao esporte, com o objetivo de 

executar as políticas públicas sociais, com foco no esporte. 

 
OJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Incentivar o aumento do fluxo turístico voltado ao esporte em Brasília, por meio da ativação do trade 

local; 

• Demonstrar que Brasília tem a arquitetura perfeita para todos os praticantes do Brasil; 

• Promover os atletas do Distrito Federal; 

• Continuidade, o desenvolvimento e a valorização do cenário do skate do Distrito Federal, inserindo 

novos praticantes, consumidores e afins; 

• Estimular a economia local, por meio da geração de renda e arrecadação de impostos; 

• Contribuir para a formação de hábitos permanentes de atividades em Brasília; 

• Tornar o produto esportivo do Distrito Federal expressivo;  

• Realizar a Ação Social SKATE KIDS, ação com pelo menos 50 crianças e adolescentes na faixa 

etária de 9-17 anos; 

 

2.6 METAS  

 

2.6.1 METAS QUANTITATIVAS 

 
• Atender a estimativa de mil pessoas durante os quatro dias de evento; 

• Gerar cerca de 30 empregos direto e indiretos, com vistas a arrecadar contribuição para o Distrito 

Federal; 

• Obter 50 participantes para a competição; 

• Obter 50 participantes, sejam crianças e adolescentes, para a Ação Social. 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 
 

 

2.6.2 METAS QUALITATIVAS 

 
• Contribuir para o fortalecimento e ampliação do Turismo Local promovendo a realização do evento 

“Skate Beira Lago”, com o objetivo de fidelizar a prática do skate no Distrito Federal, tornando referência 

para outros Estados e que desta forma, vai estimular o aumento do fluxo de turistas no Distrito Federal; 

• Contribuir para a ampliação e fortalecimento do Turismo Local por meio de uma produção audiovisual, 

sendo um documentário demonstrando que Brasília possui a arquitetura perfeita para a prática do skate; 

• Contribuir para a ampliação e fortalecimento do Turismo Local por meio de apresentações artísticas no 

evento; 

• Realizar a Ação Skate Kids, proporcionando para crianças e adolescentes a prática do esporte e 

introdução; 

• Proporcionar ação voltada para o artesanato, disponibilizando espaço para artistas locais a exposição de 

artefatos voltados para a cultura do skate; 

 

 

2.7 INDICADORES DE MONITORAMENTO 

 

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

cumprimento 

Dar fomento ao Turismo Local 

no Distrito Federal através do 

esporte; 

Número de inscritos 
Ficha de inscrição; 

Registro Fotográfico. 

Contribuir com o Turismo 

Local por meio de produções 

audiovisuais; 

Produção de um documentário 

+ 3 propagandas + Produção de 

Making Off  

Registros fotográfico, filmagem; 

Contratos; 

Notas Fiscais. 

Realizar o evento para dar 

atração central aos pontos 

turísticos de Brasília, 

aumentando o fluxo de turistas 

locais e externos. 

Realização do evento no Parque 

Deck Sul 

Registros fotográficos e 

filmagens. 

Incentivar o aumento do fluxo 

turístico voltado ao 

entretenimento em Brasília, bem 

como o uso dos  

equipamentos e serviços locais 

Apresentações Artísticas 
Contratos, Notas Fiscais, Registo 

fotográfico 

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

cumprimento 

Atingir um público de 1 mil 

visitantes nos 04 dias de evento; 

Divulgação do evento nas 

mídias (redes sociais e demais 

comunicações); 

- Relatório de Métricas;  

Assessoria de Imprensa 

Registros fotográficos/filmagem. 



 
  

 

 
 

 

2.6 CROQUI DO EVENTO 

 

Promover a participação de pelo 

menos 50 atletas em evento 

esportivo; 

Inscrição 
Registro fotográfico; 

Fichas de inscrição dos atletas; 

Promover a participação de pelo 

menos 50 crianças e 

adolescentes para a ação social; 

Inscrição Registro fotográfico; 

Fichas de inscrição; 

Promover a contratação de pelo 

menos 30 pessoas para o 

evento, gerando receita direta e 

diretamente aos cofres públicos; 

Contratos, notas fiscais 
Relatório de Prestação de Contas, 

Registro Fotográfico 



 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

2.7 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS E DE CUMPRIMENTO 

DAS METAS A ELES ATRELADAS 

Realização do projeto SKATE BEIRA LAGO, nos dias 15 a 18 de setembro de 2022 envolvendo diretamente 

um público de mil pessoas, durante quatro dias de evento. 

As atividades que envolvem a realização do projeto são: 

• Contratação de Serviços de Comunicação 

• Brindes e Insumos; 

• Contratação de Serviços Operacionais 

• Locação de Equipamentos e Estruturas 

• Contratações Artísticas 

• Contratação de Equipe de RH 



 
  

 

 
 

 

Cronograma de Execução do Projeto: 

Pré-Produção 

25/08/2022 – 14/09/2022  

Composição da equipe RH para Produção do Projeto; Definição de Cronograma de Produção, Detalhamento 

Técnico; Elaboração do Croqui; Elaboração do Plano de Divulgação; Inicio da divulgação das atividades; Início 

das Inscrições dos Participantes (05/09/2022 à 14/09/2022); Contratação de serviços; Contratação de empresas 

especializadas para o fornecimento de Infraestrutura e serviços operacionais para o projeto;  

Produção  

15/09/2022 – 18/09/2022 

Montagem da estrutura no local do evento; Realização da Programação; Realização das Apresentações Artísticas; 

Realização/acompanhamento do evento, com toda equipe envolvida; Exposição fotográfica; Registro Fotográfico 

e videográfico de todas as etapas/fases/metas do projeto; Encerramento. 

Pós-Produção  

19/09/2022 – 14/10/2022 

Confecção do relatório de execução das atividades, Follow-up à imprensa e redes sociais, Elaboração de Clipping 

de Imprensa; Valoração das ações de assessoria de imprensa – mídia espontânea; Encerramento de contrato com 

fornecedores, Elaboração de Relatório Final de Prestação de Contas; 

 

Estratégia de Comunicação: 

A partir das estratégias traçadas para a comunicação, será desenvolvida a Identidade visual do projeto. A 

comunicação do projeto com o seu público se dará majoritariamente através de ações online através de uma 

comunicação específica para as redes sociais. Além disto a Assessoria de Imprensa irá disparar releases e efetuar 

contatos com a imprensa para garantir mídia espontânea em Jornal Impresso, Jornal Virtual, TVs, Rádios, Blogs 

e outros meios de Comunicação durante o Período de execução do projeto. As fotos e depoimentos em vídeo 

publicados durante o projeto também serão utilizadas como estratégias de divulgação do projeto. Serão utilizadas 

as ferramentas de Mídias Espontâneas, estando inclusas as mídias sociais, em que serão contratados profissionais 

da área da produção audiovisual para a produção de 03 (três) propagandas a ser distribuídas, podendo contribuir 

com o Turismo Local de forma visual, além da produção de um documentário demonstrando que Brasília possui 

a arquitetura perfeita para a prática do skate 



 
  

 

 
 

Ingresso ao evento 

O acesso ao público geral será gratuito.  

A inscrição dos atletas para a competição também será gratuita. 

Premiação 

Os melhores atletas de cada categoria serão premiados. A equipe de produção do projeto também buscará apoio 

de lojas e marcas voltadas ao segmento do Skate para composição da premiação. 

 

2.7 RESULTADOS ESPERADOS 

Estimativa de público: Mil visitantes 

• Fortalecer a imagem de Brasília, enquanto polo de diversidade e atratividade para o esporte, turismo e de 

lazer; 

• Contribuir com o Turismo Local por meio do turismo esportivo, bem como pelo entretenimento com 

apresentações artísticas; 

• Contribuir com o Turismo Local por meio de Produção Audiovisual com um documentário demonstrando 

que Brasília possui a arquitetura perfeita para a prática do skate;  

• Aquecimento da economia local; 

• Estimular a prática do esporte para crianças e adolescentes por meio da Ação Social; 

• Geração de emprego e aumento no recolhimento de impostos. 

 

2.8 PROGRAMAÇÃO DETALHADA DO EVENTO 

Programação Data 

09h00 – Abertura do evento e inscrições. 

10h00 – Seletivas Feminino 

12h00 – Seletivas Feminino 

14h00 – Seletivas Feminino 

15h20 – Seletivas Masculino 

16h20 – Seletivas Masculino 

17h00 – Seletivas Masculino 

18h00 – Encerramento 

15/09/2022 

10h00 – Etapa Feminino 16/09/2022 



 
  

 

 
 

12h00 – Etapa Feminino 

14h00 – Etapa Feminino 

15h20 – Etapa Masculino 

16h20 – Etapa Masculino 

17h00 – Etapa Masculino 

18h00 – Encerramento 

09h00 – Abertura do evento. 

10h00 – Etapa Feminino 

12h00 – Etapa Feminino 

14h00 – Etapa Feminino 

15h20 – Etapa Masculino 

16h20 – Etapa Masculino 

17h00 – Etapa Masculino 

18h00 – Encerramento 

17/09/2022 

09h00 – Abertura do evento e inscrições. 

10h00 – Semi final Feminino 

14h00 – Semi final Masculino 

15h20 – Finais Feminino 

16h20 – Finais Masculino 

17h00 – Etapa Masculino 

18h00 – Encerramento  

18/09/2022 

09h00 – Sonorização DJ 

18h00 – Encerramento DJ 

09h – 18h – Ação SKATE KIDS 

09h – 18h – Exposição de Artesanato 

09h – 18h – Atrações musicais 

15 à 18/09/2022 

  

 

 

 3. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

 
Cronograma de Desembolso  

Meta Etapa/Fase Especificação Data Valor 

Meta 1 

1.1 
Contratação de Serviços de 

Comunicação 
25/08/2022 R$ 64.918,61 

1.2 Brindes de Insumos 25/08/2022 R$ 7.860,00 

1.3 
Contratação de Serviços 

Operacionais 
25/08/2022 R$ 75.532,40 



 
  

 

 
 

1.4 
Locação de Equipamentos e 

Estruturas 
25/08/2022 R$ 115.871,65 

1.5 Contratações Artísticas 25/08/2022 R$ 105.346,67 

Equipe de 

RH 
2.1 Contratação de Equipe de RH 25/08/2022 R$ 70.140,00 

 
 

Conforme disposto no art. 33 do decreto nº 37.843/2016, depreende-se que o repasse do recurso obedecerá 

ao cronograma de desembolso. Nos termos do Plano de Trabalho, verifica-se que o projeto "Skate Beira Lago" 

será executado de forma célere, isto é, apenas 4(quatro) dias de evento, o que justifica a necessidade do pagamento 

integral do fomento logo no início da parceria. Portanto, as contratações das metas 1 e 2 previstas na Planilha 

Financeira ocorrerão no período da pré-produção, a fim de que o projeto ocorra sem obstar o principal objetivo, 

que é dar fomento ao turismo por meio da fidelização do esporte à capital do país. 

 

 

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 

Cronograma de Execução 

Metas 
Fase / 

Etapa 
Descrição Valor 

Duração 

Início Término 

Meta 1 

1.1 
Contratação de Serviços de 

Comunicação 
R$ 64.918,61 25/08/2022 14/10/22 

1.2 Brindes e Insumos R$ 7.860,00 25/08/2022 14/10/22 

1.3 
Contratação de Serviços 

Operacionais 
R$ 75.532,40 25/08/2022 14/10/22 

1.4 
Contratação de Equipamentos e 

Estruturas 
R$ 115.871,65 25/08/2022 14/10/22 

 1.5 Contratações Artísticas R$ 105.346,67 25/08/2022 14/10/22 

Equipe de 

RH 
2.1 

Contratação de Equipe de RH 
R$ 70.140,00 25/08/2022 14/10/22 

 

 

 

 

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

Cronograma Físico Financeiro 

Metas 
Fase / 

Etapa 
Descrição Valor OSC Concedente 

Meta 1 

1.1 
Contratação de Serviços de 

Comunicação 
R$ 64.918,61 R$0,00 R$ 64.918,61 

1.2 Brindes e Insumos R$ 7.860,00 R$0,00 R$ 7.860,00 

1.3 
Contratação de Serviços 

Operacionais 
R$ 75.532,40 R$0,00 R$ 75.532,40 



 
  

 

 
 

1.4 
Locação de Equipamentos e 

Estruturas 
R$ 115.871,65 R$0,00 R$ 115.871,65 

 1.5 Contratações Artísticas R$ 105.346,67 R$ 0,00 R$ 105.346,67 

Equipe 

de RH 
2.1 Contratação de Equipe de RH R$ 70.140,00 R$0,00 R$ 70.140,00 

 

 

 

5.1 Planilha Global 

 

SKATE BEIRA LAGO 2022 

 
Memória de Cálculo  

Item Descrição 
Financiado 

Por: 

Unidade 

de Media 
Qtd 

Valor 

Unitário 
Valor Total  

Meta 1 Realização do projeto Skate Beira Lago  

Etapa 1.1 Contratação de Serviços de Comunicação  

1.1.1 

Vídeo Audiovisual - serviço de captura de 

vídeo e imagem, com equipamento próprio, 

para a produção de 03 propagandas a serem 

distribuídas em mídias sociais e mídias 

espontâneas.  

FOMENTO UNIDADE 3 
 R$   

1.114,02  
R$ 3.342,06  

1.1.2 

Diretor Cinematográfico - Profissional 

responsável por dirigir, coordenar, controlar e 

aplicar o planejamento e roteiro da produção 

audiovisual, sendo contratado para executar as 

funções elencadas das 03 propagandas a ser 

distribuídas em mídias sociais e mídias 

espontâneas. 

FOMENTO DIÁRIA 3 
 R$      

713,34  
R$ 2.140,02  

1.1.3 

Maquiador - 02 profissionais responsáveis por 

preparar rosto e pele dos atores participantes 

das 03 propagandas a ser distribuídas em 

mídias sociais e mídias espontâneas. 

FOMENTO DIÁRIA 6 
 R$      

245,18  
R$ 1.471,08  

1.1.4 

Ator - 2 profissionais com função de atuação e 

comunicação nas 03 propagandas a ser 

distribuídas em mídias sociais e mídias 

espontâneas. 

FOMENTO DIÁRIA 6 
 R$      

303,83  
R$ 1.822,98  

1.1.5 

Roteirista - profissional responsável que cria 

ou adapta histórias para a realização de uma 

produção audiovisual, sendo contratado para 

roteirizar 03 propagandas a ser distribuídas em 

mídias sociais e mídias espontâneas. 

FOMENTO SERVIÇO 3 
 R$      

999,95  
R$ 2.999,85  

1.1.6 

Editor – profissional responsável pela 

decupagem, montagem, coloração e finalização 

das imagens captadas das 03 produções de 

propagandas a ser distribuídas em mídias 

sociais e mídias espontâneas. 

FOMENTO SERVIÇO 3 
 R$      

700,00  
R$ 2.100,00  



 
  

 

 
 

1.1.7 
Criação de Hotsite para divulgação e 

disseminação de informações do evento 
FOMENTO UNIDADE 1 

 R$   

4.749,09  
R$ 4.749,09  

1.1.8 

Assessoria de Imprensa - Com dedicação 

exclusiva, tendo como finalidade a trabalhar o 

material de mídia, divulgando todo do projeto. 

FOMENTO MENSAL 3 
 R$   

2.000,00  
R$ 6.000,00  

1.1.9 

Making off - Produção de vídeo, com duração 

superior a 3' do projeto para apresentação pós-

produção das ações desenvolvidas durante o 

projeto 

FOMENTO UNIDADE 1 
 R$      

593,53  
R$ 593,53  

1.1.10 

Fotógrafo - 4 fotógrafos para a captura de todas 

as áreas e dias do evento, tratadas e editadas. 

Período: 15/09/2022 a 18/09/2022. 

FOMENTO DIÁRIA 16 
 R$      

300,00  
R$ 4.800,00  

1.1.11 

Web Designer, social mídia e Gestão de 

publicação - Serviço de gerenciamento das 

redes sociais, bem como a criação das peças 

web como posts facebook, vídeos e posts 

Instagram e convites virtuais via e-mail e 

WhatsApp. 

FOMENTO MENSAL 2 
 R$   

2.500,00  
R$ 5.000,00  

1.1.12 

Banner - Impressão digital em lona, em 04 

cores, com bastão e corda, com artes diferentes 

e ilhós 

FOMENTO M2 300 
 R$        

33,00  
R$ 9.900,00  

1.1.13 

Branding de Marca - Serviço de criação, 

posicionamento, propósito e ações de marca. 

Produto com o objetivo de tratar as estratégias 

e alcance do público através das marcas e suas 

aplicações, com analise do macroambiente de 

fatores políticos, tecnológicos, tributários e 

econômicos. 

FOMENTO SERVIÇO 1 
 R$ 

20.000,00  
R$ 20.000,00  

Valor Total da Etapa 1.1 R$ 64.918,61  

   

Etapa 1.2 - Brindes e Insumos  

1.2.1 
Kit-atleta: Camiseta para os atletas 

participantes e equipe. 
FOMENTO UNIDADE 200 

 R$        

25,00  
R$ 5.000,00  

1.2.2 Kit-atleta: Boné para os atletas participantes. FOMENTO UNIDADE 200 
 R$         

7,00  
R$ 1.400,00  

1.2.3 
Kit-atleta: Mochila-saco para os atletas 

participantes. 
FOMENTO UNIDADE 200 

 R$         

7,30  
R$ 1.460,00  

Valor Total da Etapa 1.3 R$ 7.860,00  

   

Etapa 1.3 Contratação de Serviços Operacionais  

1.3.1 

Oficineiro – Montagem de Equipe Técnica: 1 

monitor responsável pela organização do 

campeonato, organizando as inscrições das 

atletas femininas, bem como a organização das 

rodadas, prestando contas na pré-execução à 

pós-execução do projeto. 

FOMENTO SEMANAS 8 
 R$      

625,00  
R$ 5.000,00  



 
  

 

 
 

1.3.2 

Oficineiro – Montagem de Equipe Técnica: 1 

monitor responsável pela organização do 

campeonato, organizando as inscrições das 

atletas femininas, bem como a organização das 

rodadas, prestando contas na pré-execução à 

pós-execução do projeto. 

FOMENTO SEMANAS 8 
 R$      

625,00  
R$ 5.000,00  

1.3.3 

Oficineiro – Montagem de Equipe Técnica: 1 

monitor responsável pela organização do 

campeonato, organizando as inscrições dos 

atletas masculinos, bem como a organização 

das rodadas, prestando contas na pré-execução 

à pós-execução do projeto. 

FOMENTO SEMANAS 8 
 R$      

625,00  
R$ 5.000,00  

1.3.4 

Oficineiro – Montagem de Equipe Técnica: 1 

monitor responsável pela organização do 

campeonato, organizando as inscrições dos 

atletas masculinos, bem como a organização 

das rodadas, prestando contas na pré-execução 

à pós-execução do projeto. 

FOMENTO SEMANAS 8 
 R$      

625,00  
R$ 5.000,00  

1.3.5 

Oficineiro – Montagem de Equipe Técnica: 1 

monitor responsável pelas ações da função 

social SKATE KIDS, auxiliando na 

organização da ação, coordenando as crianças 

e prestando contas na pré-execução à pós-

execução do projeto. 

FOMENTO SEMANAS 8 
 R$      

625,00  
R$ 5.000,00  

1.3.6 

Oficineiro – Montagem de Equipe Técnica: 1 

monitor responsável pelas ações da função 

social SKATE KIDS, auxiliando na 

organização da ação, coordenando as crianças 

e prestando contas na pré-execução à pós-

execução do projeto. 

FOMENTO SEMANAS 8 
 R$      

625,00  
R$ 5.000,00  

1.3.7 

Oficineiro – Montagem de Equipe Técnica: 1 

monitor responsável pelas ações da função 

social SKATE KIDS, auxiliando na 

organização da ação, coordenando as crianças 

e prestando contas na pré-execução à pós-

execução do projeto. 

FOMENTO SEMANAS 8 
 R$      

625,00  
R$ 5.000,00  

1.3.8 

Oficineiro – Montagem de Equipe de 

Arbitragem: 1 Monitor responsável pelos 

juízes do campeonato, fazendo a escolha da 

seleção da equipe técnica dos juízes, bem 

como ficando a disposição dos mesmos para a 

organização e tabela de jogos do campeonato, 

prestando contas na pré-execução à pós-

execução do projeto. 

FOMENTO SEMANAS 8 
 R$      

625,00  
R$ 5.000,00  

1.3.9 

Equipe Técnica de Juízes –  1 Equipe técnica 

de juízes para a modalidade de Skate, 

composta com 7 pessoas para os 4 dias de 

evento. 

FOMENTO DIÁRIA 4 
 R$      

933,40  
R$ 3.733,60  



 
  

 

 
 

1.3.10 

UTE Móvel - Unidade móvel de atendimento, 

através de ambulância de Suporte Básico, 

responsável pelo atendimento Pré-Hospitalar, 

tendo por equipe um motorista (socorrista) e 

um enfermeiro. 

FOMENTO DIÁRIA 4 
 R$   

1.550,00  
R$ 6.200,00  

1.3.12 

Brigadistas - Profissional responsável em 

prevenir situações de risco e executar 

salvamentos terrestres, estando próximo ao 

público e participantes, protegendo pessoas e 

patrimônios de incêndios, explosões, 

vazamentos, ou qualquer outra emergência, 

com o objetivo de salvar e resgatar vidas, 

sendo 10 brigadistas por 4 dias de evento. 

FOMENTO DIÁRIA 40 
 R$      

160,00  
R$ 6.400,00  

1.3.14 

Segurança Desarmada - Profissional 

responsável em exercer vigilância, rondando o 

evento e observando a entrada e saída de 

pessoas ou bens, para evitar roubos, atos de 

violência e outras infrações à ordem e à 

segurança, sendo 30 seguranças por 4 dias de 

evento. 

FOMENTO DIÁRIA 120 
 R$      

159,99  
R$ 19.198,80  

Valor Total da Etapa 1.4 R$ 75.532,40  

   

Etapa 1.4 Contratação de Equipamentos e Estrutura  

1.4.1 

Painel de Led – Painel de Led para parte 

superior do evento, LED tipo modular de alta 

definição montados com gabinetes do tipo 

super slim medindo  

500mmx500mm e 70mm de profundidade, 

sendo utilizado pelo período de 4 dias. 

FOMENTO M2 140 
 R$      

199,00  
R$ 27.860,00  

1.4.2 

Palco - Locação de Palco Treliçado de 

10x08m, incluindo:  

Cobertura em box truss P-30; 

Escadas com Corrimão;  

Pára-peito;  

Lonas teto, laterais e fundos; 

House Mix coberta; 

Área de Serviços laterais; 

Extintores; 

Lâmpada de Emergência; 

Com Documentação exigida pelo Corpo de 

Bombeiros para Show. 

FOMENTO DIÁRIA 4 
 R$   

1.800,00  
R$ 7.200,00  

1.4.3 

Rádios comunicadores HT - Rádio 

UHF/VHF, com 16 Canais, faixa de 

comunicação longa, 110/220V, Entradas MIC 

e SP com frequência 400 ~ 470mHz, 

1500mAh, contendo: 1 Bateria extra; 1 Fonte 

carregador; 1 Antena; 1 Alça de Pulso; 1 

Clipes de cinto; 1 Fones de ouvido; serão 

utilizadas 10 unidades por dia do evento, para 

distribuição a equipe técnica, onde serão 4 dias 

de evento. 

FOMENTO DIÁRIA 40 
 R$        

14,29  
R$ 571,60  



 
  

 

 
 

1.4.4 

Sonorização de Médio Porte - 02 Caixas para 

subgraves (04 falantes, 18 polegadas com 

800W RMS cada); 02 Caixas vias médio grave 

e médio agudo (1.000W RMS cada); 

amplificadores compatível com o sistema de 

PA,01 Multicabo com no mínimo 36 vias 

(60mts); 08 Canais de GATES com entradas e 

saídas balanceadas; 01 Aparelho de CD Player; 

01 Mixing Console digital com no mínimo 32 -

canais contendo o mínimo de 08 subgrupos, 08 

vias auxiliares máster LR, 04 bandas de 

equalização mais 01 paramétrico com ponto de 

INSERT em todos os canais, 02 Monitores tipo 

Spot passivo/ativo com 100W RMS cada; 

FOMENTO DIÁRIA 4 
 R$   

1.000,00  
R$ 4.000,00  

1.4.5 

Iluminação - 06 Claypaky Mythos; 06 Robe 

Robin Led 600wash; 06 movings heads 

Elations Platinum 5 R; 02 Claypapaky Aleda 

Bye K20; 08 Par Led Mslight Rgbwauv, 01 

Console Digital Avolites Quartz; 08 refletores 

led Wash SGM P5; cabeamento geral; 12 

canais de dimmer rack CITronics; 

FOMENTO DIÁRIA 4 
 R$   

1.900,00  
R$ 7.600,00  

1.4.6 

Banheiros químicos Standard - Locação de 

banheiros químicos modelo standard, com 

manutenção, sendo 6 unidades por 4 dias de 

evento. 

FOMENTO DIÁRIA 20 
 R$      

187,50  
R$ 3.750,00  

1.4.7 

Banheiros químicos PNE - Locação de 

banheiros químicos modelo PNE, para pessoais 

portadoras de necessidades especiais, com 

manutenção, sendo 3 unidades por 4 dias de 

evento. 

FOMENTO DIÁRIA 12 
 R$      

253,00  
R$ 3.036,00  

1.4.8 

Gerador 240 kva - Locação de gerador 

singular de 180 kva com capacidade para 

mínima para 300 litros diesel e consumo médio 

de 59 litros por hora, com autonomia de 10 

horas por 4 dias de evento. 

FOMENTO DIÁRIA 4 
 R$   

1.600,00  
R$ 6.400,00  

1.4.9 Troféu em Mdf Personalizado - 20x10cm FOMENTO UNIDADE 15 
 R$        

38,00  
R$ 570,00  

1.4.10 

Medalha em Alto Relevo " Honra ao Mérito- 

24 gramas e 2,3mm de espessura, diâmetro de 

5x5. 

FOMENTO UNIDADE 50 
 R$         

3,70  
R$ 185,00  

1.4.11 Medalha esportiva personalizada – 7 cm FOMENTO UNIDADE 60 
 R$         

7,00  
R$ 420,00  

1.4.12 

Coffee Break: Serviço de alimentação o 

montada no local do evento para 100 pessoas 

(sendo atletas, equipe técnica, artistas), para 

quatro dias de evento. 

FOMENTO UNIDADE 400 
 R$        

30,00  
R$ 12.000,00  

1.4.13 

Kit-Lanche para 50 crianças: 1 caixinha de 

suco de 200 ml, 1 biscoito salgado de 27g, 1 

barrinha de cereal de 22g. 

FOMENTO UNIDADE 60 
 R$         

6,38  
R$ 382,80  



 
  

 

 
 

1.4.14 
Aluguel de 2 tendas plásticas 10x10 para 4 dias 

de evento. 
FOMENTO DIÁRIA 8 

 R$      

860,00  
R$ 6.880,00  

1.4.14 
Aluguel de 2 tendas plásticas 6x6 para 4 dias 

de evento. 
FOMENTO DIÁRIA 8 

 R$      

550,00  
R$ 4.400,00  

1.4.15 
Aluguel de alambrado disciplinador de público 

por 4 dias. 
FOMENTO METRO 2000 

 R$         

7,00  
R$ 14.000,00  

1.4.16 
Aluguel de mini ramp 6x9 metros de madeira 

por 4 dias de evento. 
FOMENTO DIÁRIA 4 

 R$   

3.000,00  
R$ 12.000,00  

1.4.17 

Pulseiras -  impressão de pulseira para 

identificação, tipo adulto, confeccionada em 

material antialergico, com sistema de adesivo, 

nas dimensões aproximada: 02cm de largura x 

21cm de comprimento. 

FOMENTO UNIDADE 2000 
 R$         

0,53  
R$ 1.060,00  

1.4.18 

Alimentação de equipe: alimentação 

disponivel para a equipe de produção no local, 

sendo almoço e/ou jantar para os 4 dias de 

eventos. 

FOMENTO UNIDADE 125 
 R$        

28,45  
R$ 3.556,25  

Valor Total da Etapa 1.5 
R$ 

115.871,65 
 

   

Etapa 1.5 - Contratações Artísticas  

1.5.1 

Locutor Apresentador - Profissional 

responsável em estudar o texto inicialmente 

entregue a ser apresentado. Conduzir o evento 

e mediar as apresentações artísticas.  

FOMENTO DIÁRIA 4 
 R$      

600,00  
R$ 2.400,00  

1.5.2 

DJ - Profissional responsável em realizar 

apresentações e sonorização ambiente nos 

espaços de transição do evento, como transição 

de banda, além das pausas e intervalos. 

FOMENTO DIÁRIA 6 
 R$      

380,00  
R$ 2.280,00  

1.5.3 

Show com a banda Scalene - Show com a 

banda Scalene, banda reconhecida 

nacionalmente, com duração de show de 60'. 

FOMENTO CACHÊ 1 
 R$ 

30.000,00  
R$ 30.000,00  

1.5.4 

Show com a banda Terno Rei - Show com a 

banda Terno Rei, banda reconhecida 

nacionalmente, com duração de show de 60'. 

FOMENTO CACHÊ 1 
 R$ 

26.666,67  
R$ 26.666,67  



 
  

 

 
 

1.5.6 

Show com a banda DeadFish- Show com a 

banda DeadFish, banda reconhecida 

nacionalmente, com duração de show de 60'. 

FOMENTO CACHÊ 1 
 R$ 

26.666,67  
R$ 26.666,67  

1.5.7 

Show com a banda Far From Alaska- Show 

com a banda Far From Alaska, banda 

reconhecida nacionalmente, com duração de 

show de 60'. 

FOMENTO CACHÊ 1 
 R$ 

17.333,33  
R$ 17.333,33  

Valor Total da Etapa 1.5 
R$ 

105.346,67 
 

VALOR TOTAL DA META 1 
R$ 

374.911,15 
 

   

Etapa 2 - Recursos Humanos  

2.1 

Coordenador-Geral - Coordenar todos os 

aspectos do evento para que ele se efetive 

como o planejado. Delegar funções, 

acompanhar o planejamento, a divulgação e a 

motivação da equipe. Acompanhar com check-

list todas as fases do plano de trabalho, desde o 

tema até a escolha dos prestadores de serviço, 

além de acompanhar toda a execução. Período 

25/08/2022 a 14/10/2022. 

FOMENTO SEMANA 8 
 R$   

1.680,00  
R$ 13.440,00  

2.2 

Produtor executivo - Responsável pela 

supervisão da montagem e desmontagem de 

toda a estrutura dos eventos que o projeto irá 

proporcionar, dentro das datas e horários 

predeterminados, além de auxiliar na 

composição de prestação de contas após a 

execução do projeto. Período 25/08/2022 a 

14/10/2022. 

FOMENTO SEMANA 8 
 R$   

1.300,00  
R$ 10.400,00  

2.3 

Coordenador administrativo - Receber e 

remessar documentos no dia a dia e ainda 

ajudar o assistente ou o analista com o controle 

das contas a pagar e os recebimentos. Ajudar 

na parte de recursos humanos, principalmente, 

na organização de arquivos. Período 

25/08/2022 a 14/10/2022. 

FOMENTO SEMANA 8 
 R$      

875,00  
R$ 7.000,00  



 
  

 

 
 

2.4 

Diretor de Comunicação – Serviço de 

elaboração da estratégia de comunicação e 

coordenação de planejamento e execução de 

todos os itens relacionados à comunicação, tais 

como: desenvolvimento da logomarca, 

contratação de equipe, desenvolvimento de 

cronograma de postagens em redes sociais, 

acompanhamento das perguntas do público em 

nossos canais de comunicação, sugestão e 

cotação de mídias offline, aprovação de 

logomarcas com patrocinadores e órgãos 

realizadores, desenvolvimento de peças de 

divulgação, briefing de conteúdo e linguagem a 

ser utilizadas, acompanhamento da assessoria 

de imprensa local e nacional com entrega dos 

resultados, direcionamento dos vídeos do 

evento e dos fotógrafos. Período 25/08/2022 a 

14/10/2022. 

FOMENTO SEMANA 8 
 R$      

687,50  
R$ 5.500,00  

2.5 

Assessoria Jurídica - Serviço de assessoria 

jurídica para confecção de instrumentos de 

contratação de serviços, profissionais, de 

aquisição, parcerias e licenciamentos. Durante 

a pós-produção auxilia nos problemas de 

execução de contratos. Valor referente a tabela 

de honorários da OAB/DF. 

FOMENTO URH 100 
 R$      

338,00  
R$33.800,00  

Valor Total da Etapa 2 R$ 70.140,00  

VALOR TOTAL  
R$ 

439.669,33 
 

 

 

 5.2 Planilha Termo de Fomento 

 

SKATE BEIRA LAGO 2022 

 
Memória de Cálculo  

Item Descrição 
Financiado 

Por: 

Unidade 

de Media 
Qtd 

Valor 

Unitário 
Valor Total  

Meta 1 Realização do projeto Skate Beira Lago  

Etapa 1.1 Contratação de Serviços de Comunicação  

1.1.1 

Vídeo Audiovisual - serviço de captura de 

vídeo e imagem, com equipamento próprio, 

para a produção de 03 propagandas a serem 

distribuídas em mídias sociais e mídias 

espontâneas.  

FOMENTO UNIDADE 3 
 R$   

1.114,02  
R$ 3.342,06  



 
  

 

 
 

1.1.2 

Diretor Cinematográfico - Profissional 

responsável por dirigir, coordenar, controlar e 

aplicar o planejamento e roteiro da produção 

audiovisual, sendo contratado para executar as 

funções elencadas das 03 propagandas a ser 

distribuídas em mídias sociais e mídias 

espontâneas. 

FOMENTO DIÁRIA 3 
 R$      

713,34  
R$ 2.140,02  

1.1.3 

Maquiador - 02 profissionais responsáveis por 

preparar rosto e pele dos atores participantes 

das 03 propagandas a ser distribuídas em 

mídias sociais e mídias espontâneas. 

FOMENTO DIÁRIA 6 
 R$      

245,18  
R$ 1.471,08  

1.1.4 

Ator - 2 profissionais com função de atuação e 

comunicação nas 03 propagandas a ser 

distribuídas em mídias sociais e mídias 

espontâneas. 

FOMENTO DIÁRIA 6 
 R$      

303,83  
R$ 1.822,98  

1.1.5 

Roteirista - profissional responsável que cria 

ou adapta histórias para a realização de uma 

produção audiovisual, sendo contratado para 

roteirizar 03 propagandas a ser distribuídas em 

mídias sociais e mídias espontâneas. 

FOMENTO SERVIÇO 3 
 R$      

999,95  
R$ 2.999,85  

1.1.6 

Editor – profissional responsável pela 

decupagem, montagem, coloração e finalização 

das imagens captadas das 03 produções de 

propagandas a ser distribuídas em mídias 

sociais e mídias espontâneas. 

FOMENTO SERVIÇO 3 
 R$      

700,00  
R$ 2.100,00  

1.1.7 
Criação de Hotsite para divulgação e 

disseminação de informações do evento 
FOMENTO UNIDADE 1 

 R$   

4.749,09  
R$ 4.749,09  

1.1.8 

Assessoria de Imprensa - Com dedicação 

exclusiva, tendo como finalidade a trabalhar o 

material de mídia, divulgando todo do projeto. 

FOMENTO MENSAL 3 
 R$   

2.000,00  
R$ 6.000,00  

1.1.9 

Making off - Produção de vídeo, com duração 

superior a 3' do projeto para apresentação pós-

produção das ações desenvolvidas durante o 

projeto 

FOMENTO UNIDADE 1 
 R$      

593,53  
R$ 593,53  

1.1.10 

Fotógrafo - 4 fotógrafos para a captura de todas 

as áreas e dias do evento, tratadas e editadas. 

Período: 15/09/2022 a 18/09/2022. 

FOMENTO DIÁRIA 16 
 R$      

300,00  
R$ 4.800,00  

1.1.11 

Web Designer, social mídia e Gestão de 

publicação - Serviço de gerenciamento das 

redes sociais, bem como a criação das peças 

web como posts facebook, vídeos e posts 

Instagram e convites virtuais via e-mail e 

WhatsApp. 

FOMENTO MENSAL 2 
 R$   

2.500,00  
R$ 5.000,00  

1.1.12 

Banner - Impressão digital em lona, em 04 

cores, com bastão e corda, com artes diferentes 

e ilhós 

FOMENTO M2 300 
 R$        

33,00  
R$ 9.900,00  



 
  

 

 
 

1.1.13 

Branding de Marca - Serviço de criação, 

posicionamento, propósito e ações de marca. 

Produto com o objetivo de tratar as estratégias 

e alcance do público através das marcas e suas 

aplicações, com analise do macroambiente de 

fatores políticos, tecnológicos, tributários e 

econômicos. 

FOMENTO SERVIÇO 1 
 R$ 

20.000,00  
R$ 20.000,00  

Valor Total da Etapa 1.1 R$ 64.918,61  

   

Etapa 1.2 - Brindes e Insumos  

1.2.1 
Kit-atleta: Camiseta para os atletas 

participantes e equipe. 
FOMENTO UNIDADE 200 

 R$        

25,00  
R$ 5.000,00  

1.2.2 Kit-atleta: Boné para os atletas participantes. FOMENTO UNIDADE 200 
 R$         

7,00  
R$ 1.400,00  

1.2.3 
Kit-atleta: Mochila-saco para os atletas 

participantes. 
FOMENTO UNIDADE 200 

 R$         

7,30  
R$ 1.460,00  

Valor Total da Etapa 1.3 R$ 7.860,00  

   

Etapa 1.3 Contratação de Serviços Operacionais  

1.3.1 

Oficineiro – Montagem de Equipe Técnica: 1 

monitor responsável pela organização do 

campeonato, organizando as inscrições das 

atletas femininas, bem como a organização das 

rodadas, prestando contas na pré-execução à 

pós-execução do projeto. 

FOMENTO SEMANAS 8 
 R$      

625,00  
R$ 5.000,00  

1.3.2 

Oficineiro – Montagem de Equipe Técnica: 1 

monitor responsável pela organização do 

campeonato, organizando as inscrições das 

atletas femininas, bem como a organização das 

rodadas, prestando contas na pré-execução à 

pós-execução do projeto. 

FOMENTO SEMANAS 8 
 R$      

625,00  
R$ 5.000,00  

1.3.3 

Oficineiro – Montagem de Equipe Técnica: 1 

monitor responsável pela organização do 

campeonato, organizando as inscrições dos 

atletas masculinos, bem como a organização 

das rodadas, prestando contas na pré-execução 

à pós-execução do projeto. 

FOMENTO SEMANAS 8 
 R$      

625,00  
R$ 5.000,00  

1.3.4 

Oficineiro – Montagem de Equipe Técnica: 1 

monitor responsável pela organização do 

campeonato, organizando as inscrições dos 

atletas masculinos, bem como a organização 

das rodadas, prestando contas na pré-execução 

à pós-execução do projeto. 

FOMENTO SEMANAS 8 
 R$      

625,00  
R$ 5.000,00  

1.3.5 

Oficineiro – Montagem de Equipe Técnica: 1 

monitor responsável pelas ações da função 

social SKATE KIDS, auxiliando na 

organização da ação, coordenando as crianças 

e prestando contas na pré-execução à pós-

execução do projeto. 

FOMENTO SEMANAS 8 
 R$      

625,00  
R$ 5.000,00  



 
  

 

 
 

1.3.6 

Oficineiro – Montagem de Equipe Técnica: 1 

monitor responsável pelas ações da função 

social SKATE KIDS, auxiliando na 

organização da ação, coordenando as crianças 

e prestando contas na pré-execução à pós-

execução do projeto. 

FOMENTO SEMANAS 8 
 R$      

625,00  
R$ 5.000,00  

1.3.7 

Oficineiro – Montagem de Equipe Técnica: 1 

monitor responsável pelas ações da função 

social SKATE KIDS, auxiliando na 

organização da ação, coordenando as crianças 

e prestando contas na pré-execução à pós-

execução do projeto. 

FOMENTO SEMANAS 8 
 R$      

625,00  
R$ 5.000,00  

1.3.8 

Oficineiro – Montagem de Equipe de 

Arbitragem: 1 Monitor responsável pelos 

juízes do campeonato, fazendo a escolha da 

seleção da equipe técnica dos juízes, bem 

como ficando a disposição dos mesmos para a 

organização e tabela de jogos do campeonato, 

prestando contas na pré-execução à pós-

execução do projeto. 

FOMENTO SEMANAS 8 
 R$      

625,00  
R$ 5.000,00  

1.3.9 

Equipe Técnica de Juízes –  1 Equipe técnica 

de juízes para a modalidade de Skate, 

composta com 7 pessoas para os 4 dias de 

evento. 

FOMENTO DIÁRIA 4 
 R$      

933,40  
R$ 3.733,60  

1.3.10 

UTE Móvel - Unidade móvel de atendimento, 

através de ambulância de Suporte Básico, 

responsável pelo atendimento Pré-Hospitalar, 

tendo por equipe um motorista (socorrista) e 

um enfermeiro. 

FOMENTO DIÁRIA 4 
 R$   

1.550,00  
R$ 6.200,00  

1.3.12 

Brigadistas  - Profissional responsável em 

prevenir situações de risco e executar 

salvamentos terrestres, estando próximo ao 

público e participantes, protegendo  pessoas e 

patrimônios de incêndios, explosões, 

vazamentos, ou qualquer outra emergência, 

com o objetivo de salvar e resgatar vidas, 

sendo 10 brigadistas por 4 dias de evento. 

FOMENTO DIÁRIA 40 
 R$      

160,00  
R$ 6.400,00  

1.3.14 

Segurança Desarmada - Profissional 

responsável em exercer vigilância, rondando o 

evento e observando a entrada e saída de 

pessoas ou bens, para evitar roubos, atos de 

violência e outras infrações à ordem e à 

segurança, sendo 30 seguranças por 4 dias de 

evento. 

FOMENTO DIÁRIA 120 
 R$      

159,99  
R$ 19.198,80  

Valor Total da Etapa 1.4 R$ 75.532,40  

   

Etapa 1.4 Contratação de Equipamentos e Estrutura  



 
  

 

 
 

1.4.1 

Painel de Led – Painel de Led para parte 

superior do evento, LED tipo modular de alta 

definição montados com gabinetes do tipo 

super slim medindo  

500mmx500mm e 70mm de profundidade, 

sendo utilizado pelo período de 4 dias. 

FOMENTO M2 140 
 R$      

199,00  
R$ 27.860,00  

1.4.2 

Palco - Locação de Palco Treliçado de 

10x08m, incluindo:  

Cobertura em box truss P-30; 

Escadas com Corrimão;  

Pára-peito;  

Lonas teto, laterais e fundos; 

House Mix coberta; 

Área de Serviços laterais; 

Extintores; 

Lâmpada de Emergência; 

Com Documentação exigida pelo Corpo de 

Bombeiros para Show. 

FOMENTO DIÁRIA 4 
 R$   

1.800,00  
R$ 7.200,00  

1.4.3 

Rádios comunicadores HT - Rádio 

UHF/VHF, com 16 Canais, faixa de 

comunicação longa, 110/220V, Entradas MIC 

e SP com frequência 400 ~ 470mHz, 

1500mAh, contendo: 1 Bateria extra; 1 Fonte 

carregador; 1 Antena; 1 Alça de Pulso; 1 

Clipes de cinto; 1 Fones de ouvido; serão 

utilizadas 10 unidades por dia do evento, para 

distribuição a equipe técnica, onde serão 4 dias 

de evento. 

FOMENTO DIÁRIA 40 
 R$        

14,29  
R$ 571,60  

1.4.4 

Sonorização de Médio Porte - 02 Caixas para 

subgraves (04 falantes, 18 polegadas com 

800W RMS cada); 02 Caixas vias médio grave 

e médio agudo (1.000W RMS cada); 

amplificadores compatível com o sistema de 

PA,01 Multicabo com no mínimo 36 vias 

(60mts); 08 Canais de GATES com entradas e 

saídas balanceadas; 01 Aparelho de CD Player; 

01 Mixing Console digital com no mínimo 32 

canais contendo o mínimo de 08 subgrupos, 08 

vias auxiliares máster LR, 04 bandas de 

equalização mais 01 paramétrico com ponto de 

INSERT em todos os canais, 02 Monitores tipo 

Spot passivo/ativo com 100W RMS cada; 

FOMENTO DIÁRIA 4 
 R$   

1.000,00  
R$ 4.000,00  

1.4.5 

Iluminação - 06 Claypaky Mythos; 06 Robe 

Robin Led 600wash; 06 movings heads 

Elations Platinum 5 R; 02 Claypapaky Aleda 

Bye K20; 08 Par Led Mslight Rgbwauv, 01 

Console Digital Avolites Quartz; 08 refletores 

led Wash SGM P5; cabeamento geral; 12 

canais de dimmer rack CITronics; 

FOMENTO DIÁRIA 4 
 R$   

1.900,00  
R$ 7.600,00  



 
  

 

 
 

1.4.6 

Banheiros químicos Standard - Locação de 

banheiros químicos modelo standard, com 

manutenção, sendo 6 unidades por 4 dias de 

evento. 

FOMENTO DIÁRIA 20 
 R$      

187,50  
R$ 3.750,00  

1.4.7 

Banheiros químicos PNE - Locação de 

banheiros químicos modelo PNE, para pessoais 

portadoras de necessidades especiais, com 

manutenção, sendo 3 unidades por 4 dias de 

evento. 

FOMENTO DIÁRIA 12 
 R$      

253,00  
R$ 3.036,00  

1.4.8 

Gerador 240 kva - Locação de gerador 

singular de 180 kva com capacidade para 

mínima para 300 litros diesel e consumo médio 

de 59 litros por hora, com autonomia de 10 

horas por 4 dias de evento. 

FOMENTO DIÁRIA 4 
 R$   

1.600,00  
R$ 6.400,00  

1.4.9 Troféu em Mdf Personalizado - 20x10cm FOMENTO UNIDADE 15 
 R$        

38,00  
R$ 570,00  

1.4.10 

Medalha em Alto Relevo " Honra ao Mérito- 

24 gramas e 2,3mm de espessura, diâmetro de 

5x5. 

FOMENTO UNIDADE 50 
 R$         

3,70  
R$ 185,00  

1.4.11 Medalha esportiva personalizada – 7 cm FOMENTO UNIDADE 60 
 R$         

7,00  
R$ 420,00  

1.4.12 

Coffee Break: Serviço de alimentação o 

montada no local do evento para 100 pessoas 

(sendo atletas, equipe técnica, artistas), para 

quatro dias de evento. 

FOMENTO UNIDADE 400 
 R$        

30,00  
R$ 12.000,00  

1.4.13 

Kit-Lanche para 50 crianças: 1 caixinha de 

suco de 200 ml, 1 biscoito salgado de 27g, 1 

barrinha de cereal de 22g. 

FOMENTO UNIDADE 60 
 R$         

6,38  
R$ 382,80  

1.4.14 
Aluguel de 2 tendas plásticas 10x10 para 4 dias 

de evento. 
FOMENTO DIÁRIA 8 

 R$      

860,00  
R$ 6.880,00  

1.4.14 
Aluguel de 2 tendas plásticas 6x6 para 4 dias 

de evento. 
FOMENTO DIÁRIA 8 

 R$      

550,00  
R$ 4.400,00  

1.4.15 
Aluguel de alambrado disciplinador de público 

por 4 dias. 
FOMENTO METRO 2000 

 R$         

7,00  
R$ 14.000,00  

1.4.16 
Aluguel de mini ramp 6x9 metros de madeira 

por 4 dias de evento. 
FOMENTO DIÁRIA 4 

 R$   

3.000,00  
R$ 12.000,00  

1.4.17 

Pulseiras -  impressão de pulseira para 

identificação, tipo adulto, confeccionada em 

material antialergico, com sistema de adesivo, 

nas dimensões aproximada: 02cm de largura x 

21cm de comprimento. 

FOMENTO UNIDADE 2000 
 R$         

0,53  
R$ 1.060,00  

1.4.18 

Alimentação de equipe: alimentação 

disponivel para a equipe de produção no local, 

sendo almoço e/ou jantar para os 4 dias de 

eventos. 

FOMENTO UNIDADE 125 
 R$        

28,45  
R$ 3.556,25  



 
  

 

 
 

Valor Total da Etapa 1.5 
R$ 

115.871,65 
 

   

Etapa 1.5 - Contratações Artísticas  

1.5.1 

Locutor Apresentador - Profissional 

responsável em estudar o texto inicialmente 

entregue a ser apresentado. Conduzir o evento 

e mediar as apresentações artísticas.  

FOMENTO DIÁRIA 4 
 R$      

600,00  
R$ 2.400,00  

1.5.2 

DJ - Profissional responsável em realizar 

apresentações e sonorização ambiente nos 

espaços de transição do evento, como transição 

de banda, além das pausas e intervalos. 

FOMENTO DIÁRIA 6 
 R$      

380,00  
R$ 2.280,00  

1.5.3 

Show com a banda Scalene - Show com a 

banda Scalene, banda reconhecida 

nacionalmente, com duração de show de 60'. 

FOMENTO CACHÊ 1 
 R$ 

30.000,00  
R$ 30.000,00  

1.5.4 

Show com a banda Terno Rei - Show com a 

banda Terno Rei, banda reconhecida 

nacionalmente, com duração de show de 60'. 

FOMENTO CACHÊ 1 
 R$ 

26.666,67  
R$ 26.666,67  

1.5.6 

Show com a banda DeadFish- Show com a 

banda DeadFish, banda reconhecida 

nacionalmente, com duração de show de 60'. 

FOMENTO CACHÊ 1 
 R$ 

26.666,67  
R$ 26.666,67  

1.5.7 

Show com a banda Far From Alaska- Show 

com a banda Far From Alaska, banda 

reconhecida nacionalmente, com duração de 

show de 60'. 

FOMENTO CACHÊ 1 
 R$ 

17.333,33  
R$ 17.333,33  

Valor Total da Etapa 1.5 
R$ 

105.346,67 
 

VALOR TOTAL DA META 1 
R$ 

374.911,15 
 

   

Etapa 2 - Recursos Humanos  



 
  

 

 
 

2.1 

Coordenador-Geral - Coordenar todos os 

aspectos do evento para que ele se efetive 

como o planejado. Delegar funções, 

acompanhar o planejamento, a divulgação e a 

motivação da equipe. Acompanhar com check-

list todas as fases do plano de trabalho, desde o 

tema até a escolha dos prestadores de serviço, 

além de acompanhar toda a execução. Período 

25/08/2022 a 14/10/2022. 

FOMENTO SEMANA 8 
 R$   

1.680,00  
R$ 13.440,00  

2.2 

Produtor executivo - Responsável pela 

supervisão da montagem e desmontagem de 

toda a estrutura dos eventos que o projeto irá 

proporcionar, dentro das datas e horários 

predeterminados, além de auxiliar na 

composição de prestação de contas após a 

execução do projeto. Período 25/08/2022 a 

14/10/2022. 

FOMENTO SEMANA 8 
 R$   

1.300,00  
R$ 10.400,00  

2.3 

Coordenador administrativo - Receber e 

remessar documentos no dia a dia e ainda 

ajudar o assistente ou o analista com o controle 

das contas a pagar e os recebimentos. Ajudar 

na parte de recursos humanos, principalmente, 

na organização de arquivos. Período 

25/08/2022 a 14/10/2022. 

FOMENTO SEMANA 8 
 R$      

875,00  
R$ 7.000,00  

2.4 

Diretor de Comunicação – Serviço de 

elaboração da estratégia de comunicação e 

coordenação de planejamento e execução de 

todos os itens relacionados à comunicação, tais 

como: desenvolvimento da logomarca, 

contratação de equipe, desenvolvimento de 

cronograma de postagens em redes sociais, 

acompanhamento das perguntas do público em 

nossos canais de comunicação, sugestão e 

cotação de mídias offline, aprovação de 

logomarcas com patrocinadores e órgãos 

realizadores, desenvolvimento de peças de 

divulgação, briefing de conteúdo e linguagem a 

ser utilizadas, acompanhamento da assessoria 

de imprensa local e nacional com entrega dos 

resultados, direcionamento dos vídeos do 

evento e dos fotógrafos. Período 25/08/2022 a 

14/10/2022. 

FOMENTO SEMANA 8 
 R$      

687,50  
R$ 5.500,00  

2.5 

Assessoria Jurídica - Serviço de assessoria 

jurídica para confecção de instrumentos de 

contratação de serviços, profissionais, de 

aquisição, parcerias e licenciamentos. Durante 

a pós-produção auxilia nos problemas de 

execução de contratos. Valor referente a tabela 

de honorários da OAB/DF. 

FOMENTO URH 100 
 R$      

338,00  
R$33.800,00  

Valor Total da Etapa 2 R$ 70.140,00  

VALOR TOTAL  
R$ 

439.669,33 
 



 
  

 

 
 

 

 

PLANO DE COMUNICAÇÃO 
Peça de divulgação 

 
Formato 

Ex.: Texto,  

 

Qtd. Meio utilizado 

 Data de 

Veiculação 

ITEM/PEÇA FORMATO QTD VEÍCULO 

Vídeo Audiovisual - serviço de 

captura de vídeo e imagem, com 

equipamento próprio, para a 

produção de 03 propagandas a 

serem distribuídas em mídias 

sociais e mídias espontâneas. 

Produção 

Audiovisual 

para Mídias 

 

Unidade 

3 
Redes Sociais e 

Site 

Agosto/2022 a 

Outubro/2022 

Criação de Hotsite - divulgação e 

disseminação de informações do 

evento 

Atuação na 

comunicação  

 

Site 

 

Serviço 

1 Site 
Agosto/2022 a 

Outubro/2022 

Assessoria de Imprensa - Com 

dedicação exclusiva, tendo como 

finalidade a trabalhar o material de 

mídia, divulgando todo do projeto. 

Equipe de 

Comunicação  

 

Mensal 

3 
Mídia 

Espontânea 

Agosto/2022 a 

Outubro/2022 

Making off - Produção de vídeo, 

com duração superior a 3' do 

projeto para apresentação pós-

produção das ações desenvolvidas 

durante o projeto 

Produção para 

Mídias 

 

Unidade 

1 
Redes Sociais e 

Site 

Agosto/2022 a 

Outubro/2022 

Fotógrafo – 4 profissionais 

responsáveis pela captura de todas 

as áreas e dias do evento, tratadas e 

editadas. Período: 15/09/2022 – 

18/09/2022 

Equipe de 

Comunicação  

 

Diária 

16 
Redes Sociais e 

Site 

Agosto/2022 a 

Outubro/2022 

Web Designer, social mídia e 

Gestão de publicação - Serviço de 

gerenciamento das redes sociais, 

bem como a criação das peças web 

como posts facebook, vídeos e 

posts Instagram e convites virtuais 

via e-mail e WhatsApp. 

Atuação na 

comunicação as 

mídias sociais 

 

Cards 

 

Mensal 

 Redes Sociais 
Agosto/2022 a 

Outubro/2022 

Banner - Impressão digital em 

lona, em 04 cores, com bastão e 

corda, com artes diferentes e ilhós 

 

Atuação na 

Divulgação do 

Evento 

 

M² 

150 

Impressão dos 

materiais 

contendo a 

Identidade 

Visual 

Agosto/2022 a 

Outubro/2022 

Branding de Marca - Serviço de 

criação, posicionamento, propósito 

e ações de marca. Responsável por 

tratar as estratégias e alcance do 

Atuação na 

comunicação 

 

Imagem 

1 

Todos os 

materiais com 

Identidade 

visual   

Agosto/2022 a 

Outubro/2022 



 
  

 

 
 

público através das marcas e suas 

aplicações, com analise do 

macroambiente de fatores 

políticos, tecnológicos, tributários 

e econômicos. 

 

Serviço 

VALOR TOTAL DO PLANO DE COMUNICAÇÃO R$ 54.384,68 

PLANO DE COMUNICAÇÃO 
Peça de 

divulgação 

 

Formato 

Ex.: Texto,  

 

Qtd. Meio 

utilizado 

 

Data de 

Veiculação 

Local de 

Veiculação  

Item/peça Formato QTD Veículo  

Banner  A4 2 

Divulgação 

no espaço 

do evento  

Local do 

evento 

Posts (redes 

sociais) 
1080x1080 77 

Instagram 

e Facebook  

Agosto/2022 a 

Outubro/2022 

Perfil criado 

para o evento 

Poster A5 15 

Fixação em 

locais 

públicos  

Agosto/2022 a 

Outubro/2022 

Espalhados 

pelos 

principais 

pontos 

turísticos de 

Brasília 

Criação de 

Hotsite - 

divulgação e 

disseminação 

de 

informações 

do evento 

Site 1 Site 
Agosto/2022 a 

Outubro/2022 

Divulgação 

nos perfirs 

oficiais da 

marca 

Vídeo 

Audiovisual - 
MP4  3 

Redes 

Sociais e 

Site 

Agosto/2022 a 

Outubro/2022 

No perfil da 

marca e site 

Branding de 

Marca  

Atuação na 

comunicação 

Imagem 

Serviço 

1 

Todos os 

materiais 

com 

Identidade 

visual   

Agosto/2022 a 

Outubro/2022 

Documento 

que guiará as 

execuções da 

comunicação 

Assessoria de 

imprensa  

Mídia 

impressas e 

digitais  

3 

Jornais 

digitais e 

locais, 

rádio 

Agosto/2022 a 

Outubro/2022 

Jornais locais 

e rádios 



 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 6. DECLARAÇÕES 

 

 6.1 Declaração Unificada 

  

 

DECLARAÇÃO UNIFICADA 

 
Eu, Matheus Rodrigues da Silva, inscrito no RG sob o nº 3.245-897 e CPF nº 026.335.651-58, na qualidade de presidente 

do INSTITUTO BRASILEIRO DE EMPREENDEDORISMO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - IBETI, CNPJ: 

22.074.829/0001-71, 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) independentemente- 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 Turismo 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 R$ 

600.000,00 (seiscentos mil reais)                                                

 

 

  

Brasília, 25 de abril de 2022 

 

 

  

______________________________________________________  

Matheus Rodrigues da Silva 

026.335.651-58 

  

  

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, 11 de agosto de 2022 

 

 

__________________________________________________________________ 

INSTITUTO BRASILEIRO DE EMPREENDEDORISMO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - 

IBETI 

Matheus Rodrigues da Silva 

026.335.651-58 



 
  

 

 
 

  

 

 

  

6.3. DECLARAÇÃO 

 

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

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, 25/08/2022 

  

Matheus Rodrigues da Silva 

7. APROVAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO/SECRETÁRIO ADJUNTO 

 Aprovo o presente Plano de Trabalho  

Brasília-DF,_____/_____/2022 

  

_______________________________ 

   ASSINATURA 


