
       ANEXO I 

  

PLANO DE TRABALHO 

Razão Social: Instituto Rosa dos Ventos de Culturas Populares 

CNPJ: 14.238.314/0001-31 

Endereço: QN 01, conjunto 27, lote 12, sala 101 

Cidade: Riacho Fundo I Bairro: UF: DF CEP: 71805-127 

Telefone (DDD): (61) 99990-8076 Telefone (DDD): (61) 99990-8076 

E-mail da OSC: rosadosventos.gerencia@gmail.com  
Site da OSC: 
https://www.rosadosventosinstituto.com.br/ 

Representante Legal (Dirigente): STEFFANIE ELISA SILVA DE OLIVEIRA 

Cargo do Representante Legal: Presidente 

CPF: 015.270.771-95 

RG/Órgão Expedidor: 1.690.279 – SSP/DF 

  

Endereço do Representante Legal: Avenida Central Bloco 11 casa 02 Núcleo Bandeirante-DF 

  

Telefone (DDD): (61) 3399-8499 Telefone (DDD): (61) 99990-8076 

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Alexandre Pereira Rangel 

Função na parceria: Coordenação Administrativa e Financeira 

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR: 1.332.056 SSP/DF CPF: 583.659.071-00 

Telefone (DDD): 61 3877-2591 Telefone (DDD): 61 98112-2472 

E-mail do Responsável: rosadosventos.gestao@gmail.com  

  

1.1 DADOS DO PROJETO 

Título do Projeto: 30ª Corrida das pontes 

Valor do Projeto: R$ 150.000,00 

Local de realização: Ponte das Garças e ponte Costa e Silva – Lago Sul 

Período de Execução: Início: 21/10/2022 Término: 30/12/2022 

Enquadramento: Diagnóstico (   )    Estruturação de Destino ( x ) Qualificação/Sensibilização (   )  

Promoção e/ou Apoio Comercialização (  )  Artesanato (   ) Tecnologia Turística (  ) Pesquisa relacionada ao 

Turismo (   )                      

Valor total do projeto R$ (150.000,00): cento e cinquenta mil reais 

Previsão de Atendimento: 1.000 atletas 

Previsão de público direto: 2 mil pessoas e 4 mil pessoas no público. 

Previsão de Beneficiários direto e indireto: 50.000 pessoas 

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

 O Instituto Rosa dos Ventos de Arte, Cultura e Cidadania surgiu em 2011 e traz em seu barco festivais de 

música, teatro, culturas populares, agenciamento de artistas, montagem de espetáculos, aulas espetáculos, 

festivais, entre outras criações que tem em seus conteúdos a fertilidade de um povo diverso e rico em cultura.  
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A proposta de empreendimento da Rosa está ancorada, principalmente, no respeito às tradições ancestrais e, 

portanto, na necessidade de promover vida fértil aos agentes e territórios que as produzem. Assim, entende-se 

que, para honrar uma tradição, é necessário enaltecer seu território, difundir seus saberes, promover suas 

criações e fortalecer suas redes. Ao fomentar esses quatro eixos, estrutura e dinamiza a oferta de entretenimento 

e de cultura à comunidade, além de ampliar as possibilidades de inclusão no mercado e na sociedade. Desse 

modo, para implementar sua linha de trabalho com amplitude e eficácia, o Instituto Rosa dos Ventos lançou, 

no biênio 2019/20, o Circuito de Culturas Populares do Distrito Federal. 

MISSÃO 

Promover ações sociais, artísticas e culturais, difundir fazeres e saberes bem como articular meios e soluções, 

a fim de fortalecer a identidade e a diversidade Candanga, por meio de projetos, de eventos e de atividades 

formativas. 

VALORES 

Valorização da ancestralidade, o amor pela cultura e seu reconhecimento como ferramenta de transformação, 

a reafirmação da diversidade, a promoção da equidade, o apreço por grupos sociais vulneráveis e o afeto como 

motor do trabalho. 

VISÃO 

Atua com excelência, transparência e sustentabilidade, tornando-se referência na gestão, na produção e na 

promoção de artistas, de grupos e de territórios. 

TERMOS DE FOMENTOS REALIZADOS 

2015 – São Batuque Festival – ações formativas e apresentações culturais em terreiros tradicionais do DF via 

Fundação Palmares e Secult/DF; 

2016 – Festival Sai da Lata – shows de música independente via Termo de Fomento via Secult/DF; 

2016 – Reinação Candanga – turnê do grupo Seu Estrelo pelo Nordeste – edital FAC Secult/DF; 

2017 – Tenho Mais Discos Que Amigos – shows de música independente via Termo de Fomento Secult/DF; 

2017 – São Batuque Festival de Percussão Internacional – ações formativas e apresentações culturais em 

terreiros tradicionais do DF via Termo de Fomento Secult/DF; 

2017 – Top CUFA – ações formativas e desfile de moda via Termo de Fomento SeTur/DF; 

2018 – Manutenção Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro – edital FAC Secult/DF; 

2018 – Trampa Sinfônico – Termo de Fomento SeTur/DF; 

2018 – 10 anos de Samba com 7naRoda – ações nas Escolas do Samba do DF via Termo de Fomento 

Secult/DF; 

2018 – Beleza Negra – ações formativas e desfile de moda via Termo de Fomento SeTur/DF. 

2019 – Taça Das Favelas - campeonato de futebol de times da periferia via Termo de Fomento SEL/DF; 



2017 e 2019 – Top Cufa – Desfile de Moda da Periferia via Termo de Fomento SeTur/DF; 

2019 – Circuito Candango de Culturas Populares via Termo de Fomento Secec/DF. 

2020 – Ill Be There via Termo de Fomento SeTur/DF; 

2020 – Carnavalesca via Termo de Fomento SeTur/DF; 

2021 – Feira do Morango 

2021 – Corrida do Gari 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

A Corrida das pontes do Lago Sul teve seu início em 1989, tendo como seu primeiro vencedor o francês Loran 

Migueli. A corrida foi criada para realizar o percurso entre as duas pontes de Brasília (Ponte das Garças e ponte 

costa e Silva), proporcionando a todos os participantes o visual turístico e a aproximação com o Lago Paranoá. 

Durante os 33 anos de realização da corrida, Brasília recebeu dezenas de corredores de porte nacional e 

internacional, contribuindo dessa forma com a projeção de Brasília, no cenário esportivo de corridas, o que 

fortalece Brasília como destino de Turismo Esportivo. 

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

Realização da 30ª Corridas das pontes, perfazendo um percurso de 10 quilômetros, entre as pontes da Garças 

e Costa e Silva no Lago Sul, proporcionando aos atletas o visual turístico do trecho, bem como o fortalecimento 

o Turismo Esportivo na capital; 

2.2 JUSTIFICATIVA DO PROJETO (Descrição da realidade que será objeto da parceria, 
devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e o projeto e metas a serem atingidas) 

(Razões da proposição e interesse público na sua realização) 

O esporte, as provas esportivas e a disseminação de práticas para uma vida mais saudável e com mais lazer 

têm grande apelo junto à sociedade atual. Para qualquer instituição que busca um diferencial na percepção de 

imagem positiva perante a população, investir em atividades esportivas pode trazer o resultado esperado, pois 

são atividades que envolvem o emotivo do público-alvo, no qual corpo, mente e hábitos mais saudáveis 

fortalecem a imagem institucional, trazendo retorno positivo para as organizações envolvidas. Além disso, os 

eventos são oportunidades comunicativas das instituições com seus públicos de interesse, aproximando a 

comunidade de um perfil humanizado das organizações, criando oportunidades de relacionamento e aumento 

de valor de imagem institucional ao longo prazo. 

 

Dessa forma, envolver instituições públicas, organizações não governamentais e instituições privadas na 

realização de uma corrida de rua, aliada ao objetivo de valorizar uma categoria profissional de forte apelo junto 

à população, é uma oportunidade de disseminação de missão, valores e objetivos das organizações 

participantes, trazendo retorno de imagem e conhecimento público, com forte apelo de cidadania e saúde 

pública. 



 

A Corrida das Pontes do Lago Sul é a corrida particular de rua mais antiga de Brasília, sua realização ao longo 

dos últimos 33 anos colocou Brasília entre os principais destinos para a realização de corridas de rua da nosso 

país, muitos corredores de projeção nacional e internacional como Loran Miguelli, Valdenor do Santos, 

Arnaldo de Sá, Carmen de Oliveira (primeira mulher Brasileira a vencer a corrida de são silvestre em São 

Paulo), Solange Cordeiro, Lucelia Pericles entre outros, competiram no trecho que liga as duas pontes.  

  

Um aspecto importante que devemos destacar é a importância dos eventos esportivos para o turismo do Distrito 

Federal, uma vez que o Turismo de Esporte compreende as atividades turísticas decorrentes da prática, 

envolvimento ou observação de modalidades esportivas, desta forma podemos observar o aumento vertiginoso 

do numero de praticantes dessas atividades que incluem nos seus roteiros turísticos os eventos de natureza 

esportiva. O tema já foi abordado por especialistas do ministério do Turismo que diagnosticaram que milhões 

de viagens domesticas são motivadas por eventos esportivos. Neste momento em que o país começa a ter um 

processo de normalização de suas atividades, os eventos de natureza esportiva vêm ocupando um espaço cada 

vez mais importante na retomada do pleno funcionamento da cadeia produtiva do turismo fomentando 

principalmente o setor de serviços.  

 

TURISMO MONUMENTAL  

O percurso da Corrida das Pontes do Lago Sul se dá no trecho que circunda o caminho entre as Pontes das 

Garças e a Ponte Costa e Silva, tendo sua largada e chegada no estacionamento externo do clube da AABR 

 

Percurso da Corrida 

 



 

 

Ponte das Garças 

 

Arquivo Público do Distrito Federal/Divulgação) 

A primeira ponte a ser erguida em Brasília. A obra durou de 29 de junho de 1973 a 14 de janeiro de 1974. A 

estrutura é de concreto e aço. A extensão é de 300 metros de comprimento e 18m de largura, com quatro pistas 

de rolamento. É chamada informalmente de a Ponte do Gilberto devido à proximidade com o centro comercial 

Gilberto Salomão, no Lago Sul. Vale lembrar que Brasília começou a ser construída no segundo semestre de 

1957 e foi inaugurada em 21 de abril de 1960. Portanto, a capital ficou 16 anos sem ter uma ponte para o Lago 

Sul. 

Ponte Costa e Silva 

 

Ponte Costa e Silva recém-inaugurada. Foto de arquivo do Correio Braziliense 



A segunda ponte é a Costa e Silva. A ponte foi projetada em 1967 por Oscar Niemeyer, porém suas obras só 

começaram em 1973. Durante vários meses a construção ficou paralisada e foi retomada somente após três 

anos, sendo inaugurada em 1976, com 400 metros de extensão, ligando o Setor de Clubes Sul e o pontão do 

Lago Sul, com acesso à Península dos Ministros e à Quadra 11 do Lago Sul. 

TURISMO ESPORTIVO 

A corrida das pontes é realizada desde 1990 em Brasília, consolidando com o mais tradicional evento de 

turismo esportivo da capital, nos 30 anos a corrida acolheu atletas de diversas estados do Brasil e outros países 

do mundo, bem como revelou diversos atletas no circuito nacional e internacional de corridas. 

O evento sempre foi articulador junto das empresas de turismo de pacotes para a participação de corredores de 

outros estados, oferecendo alojamento e alimentação. 

A corrida das pontes mobiliza em torno de 1.000 atletas, em média 10% são de atletas vindo de outros estados, 

ocupando a rede hoteleira da cidade, estimamos em torno de 50 leitos serão reservados com essa finalidade. 

POLÍTICA DO TURISMO 

A corrida das pontes tem forte atuação na promoção do Turismo no DF, conforme relatado acima, destacamos 

a contribuição da política de turismo conforme disposto na LEI Nº 4.883, DE 11 DE JULHO DE 2012, 

conforme estabelecido nos seguintes artigos: 

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: 

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: 

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

 

2.3 CONTEXTO DA REALIDADE A SER CONTEMPLADA 

A Corrida das Pontes do Lago Sul é uma proposta de evento esportivo com a disseminação de práticas para 

uma vida mais saudável, com mais lazer e promoção da cidade, tal proposta têm grande apelo junto à sociedade 

atual. A política pública de fomento e apoio ao turismo tem nessa realização a possibilidade de fortalecimento 

da cadeia produtiva do turismo por meio da valorização do patrimônio cultural material da nossa cidade, 



composto por monumentos, que tem valor histórico e estético. A compreensão da sua preservação reafirma a 

necessidade de se executar políticas públicas capazes de assegurar a proteção e valorização desse patrimônio. 

Para qualquer instituição que busca um diferencial na percepção de imagem positiva perante a população, 

investir em atividades desse porte pode trazer o resultado esperado, pois são atividades que envolvem o 

emotivo do público-alvo, fortalecendo assim a autoestima e o sentimento de pertencimento ao processo de 

valorização da nossa cidade 

Dessa forma o Turismo no Distrito Federal se fortalecerá por meio da ativação de sua cadeia produtiva, da 

projeção da cidade como destinatária do Turismo de eventos esportivos, responsável pela ativação de um 

percentual significativo do setor de serviços ligados ao setor hoteleiro e de gastronomia.  

2.4 ORIGEM DO ORÇAMENTO PARA A DESPESA 

 Emenda parlamentar Deputado Distrital Hermeto 

2.5 OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL: 

Planejar, promover e realizar evento esportivo do tipo corrida de rua, valorizado a rota turística 

da cidade. 

OJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Contribuir com a valorização do turismo esportivo da cidade por meio da corrida de rua; 

• Incentivar a prática de esporte comunitário; 

• Fortalecer a divulgação da cidade como alternativa turística, por meio da realização de 

eventos esportivos turísticos; 

• Contribuir com a ampliação da ocupação hoteleira, fortalecendo a economia do turismo 

na capital. 

2.6 METAS 

- Realização da 30ª Corrida das Pontes do Lago Sul nas modalidades de 5km e 10 km;  

- Valorização do Patrimônio Cultural e Turístico do DF; 

- Promoção do Turismo de eventos, por meio da realização da 30ª Corrida das Pontes do Lago Sul; 

-2.6.1 METAS QUANTITATIVAS 

Realizar a 30s Corrida das Pontes entre as pontes do lago sul, para um público de 1.000 atletas do DF e outros 

estados brasileiros, público presente de 4.000 pessoas. 



Gerar 50 empregos diretos e 120 empregos indiretos. 

2.6.2 METAS QUALITATIVAS 

• Promover do turismo de eventos esportivos; 

• Fortalecer a cadeia produtiva do turismo por meio do setor de eventos e serviços; 

• Gerar de emprego e renda incentivando o desenvolvimento econômico do Distrito Federal; 

• Democratizar do acesso à cidade e ao esporte promovendo qualidade de vida. 

2.7 INDICADORES DE MONITORAMENTO 

Meta 1 - Realização da Corrida das Pontes do Lago Sul  

Etapa1.1. - Recursos Humanos de 

Produção e Gestão de todo o Projeto 

Contratação de toda a equipe 

necessária para o desenvolvimento 

e execução do projeto  

- Relação da equipe; 

 - Registros fotográficos; 

- Nota fiscal 

Etapa 1.2. Serviço de Comunicação 

e Divulgação 

Produção de release, contato com 

a imprensa local, produção de 

conteúdo para as redes sociais 

(Instagram, facebook) 

- Clipping de imprensa 

- Relatório de redes sociais 

- Registro de vídeos 

Etapa 1.3 - Material para 

atendimento aos atletas 

Fabricação de Camisetas para os 

competidores e equipe do projeto  

Hidratação e alimentação dos 

atletas 

- Registro fotográfico 

- Notas fiscais 

 

Etapa 1.4 - Fornecimento De 

Estrutura  

- Montagem e Instalação de 

pórtico; 

- Montagem de estrutura de palco 

para premiação;  

- Montagem de equipamentos de 

sonorização para animação e 

comunicação do evento 

Instalação de cones de sinalização  

- Registro fotográfico 

- Notas fiscais 

 

Etapa 1.5 - Serviço pessoal técnico 

da corrida 

 

- Contratação de pessoas para 

orientação e fiscalização do trajeto 

e serviços de atendimento aos 

participantes da corrida 

- Contratação de Locutor / 

Animador  

- Registro fotográfico 

- Notas fiscais 

 

Etapa 1.6 - Serviço de RH de 

Apoio  

 

- Contratação de Serviço de 

Limpeza, Brigada, Segurança e 

UTI 

- Registro fotográfico 

- Notas fiscais 

 

Etapa 1.7 - Premiações - Confecção de Medalhas e troféus 

para os competidores  
- Registro fotográfico 

- Notas fiscais 

 



 2.8 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS E DE 

CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADAS 

A execução das atividades seguirá as etapas divididas em pré-produção, produção e pós-produção, 

detalhamos em cada fazes as atividades que serão realizadas. 

A primeira fase será de organização do projeto, com contratação da equipe técnica do projeto, 

realização das reuniões de organização e planejamento das atividades, formulação da identidade 

visual e finalização do plano de comunicação do projeto, após o cumprimento destas atividades 

será feito forte divulgação para ampla inscrição de atletas do DF e de outros estados. 

Pré-Produção - 21/10/2022 a 15/11/2022 

● Contratação do RH e serviços de comunicação; 

● Elaboração da identidade visual do projeto; 

● Reunião com fornecedores 

● Treinamento da equipe de Staff 

● Início da divulgação da corrida 

● Inscrição dos Competidores 

 

 

Produção 15/11/2022 a 30/11/2022  

 

Montagem das Estruturas – 18 e 19 de novembro de 2022 

 

● Realização da 30ª Corrida das Pontes do Lago Sul – 20/11/2022 

 

Desmontagem 21 e 22 de novembro de 2022  

Atividade: Desmontagem das estruturas do evento, bem como limpeza e recolhimento do lixo.  

 

Pós-produção - 01/12/2022 a 30/12/2022 

● Organização do material de registro do evento;  

● Finalização dos relatórios de execução;  

● Finalização e lançamento do clipping; 

● Avaliação dos resultados alcançados com a execução do projeto;  

● Relatórios e formulários de prestação de contas final. 

 



 

2.9 RESULTADOS ESPERADOS 

• Fortalecimento do Turismo de Eventos Esportivos de Brasília.; 

• Promoção da economia local e ampliação do potencial turístico da Corrida 

• Realização da 30ª Corrida das Pontes do Lago Sul com 1000 competidores; 

2.10 PROGRAMAÇÃO DETALHADA DO EVENTO 

Programação Data 

7hs - Largada da Corrida no estacionamento da AABR - Associação Atlética Banco 

de Brasília 
20/11/2022 

11hs - Encerramento da Corrida no estacionamento da AABR - Associação Atlética 

Banco de Brasília 
20/11/2022 

11hs – Entrega da Premiação  20/11/2022 

 2.11 CROQUI DO EVENTO  

 

2.12 CONTRAPARTIDA 

*Garantir a inserção da logomarca da Secretaria de Turismo em todas as peças produzidas 

(impressas e digitais), com aprovação prévia; 

*Garantir cobertura em tempo real das ações nas redes sociais do projeto, com fotos e vídeos, 

fazendo menção ao perfil da Secretaria de Turismo (@seturdf); 

*Marcar o perfil (@seturdf) da Secretaria de Turismo em todas as postagens nas redes sociais;  

*Gravar vídeos de depoimentos com os atletas sobre vivenciar o turismo esportivo na 

*Disponibilizar espaço físico para Secretaria de Turismo no evento; 



*Disponibilizar os registros fotográficos para Secretaria de Turismo; 

*Levantar cadastro do público, com dados de contato (nome, telefone, e-mail e redes 

*Disponibilizar o mailing das pessoas envolvidas em todas as ações; 

* Sinalização dos pontos turísticos na rota da corrida. 

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

Cronograma de Execução 

Metas 
Fase / 

Etapa 
Descrição Valor 

Duração 

Início Término 

Meta 1 

1.1 
Recursos Humanos de Produção 

e Gestão de todo o Projeto 
R$ 20.800,00 21/10/2022 30/12/2022 

1.2 
Serviço de Comunicação e 

Divulgação 
R$ 25.500,00 21/10/2022 30/11/2022 

1.3 
Material para atendimento aos 
atletas 

R$ 52.539,00 21/10/2022 21/11/2022 

1.4 Fornecimento de Estrutura R$ 22.510,00 15/11/2022 21/11/2022 

1.5 
Serviço pessoal técnico da 

corrida 
R$ 3.600,00 15/11/2022 21/11/2022 

1.6 Serviço RH de Apoio R$ 7.220,00 15/11/2022 21/11/2022 

1.7 Premiações  R$ 17.800,00 15/11/2022 21/11/2022 

 

 4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Cronograma de Desembolso 

Meta Etapa/Fase Especificação 1ª 

Meta 1 

1.1 Recursos Humanos de Produção e Gestão de todo o Projeto 

outubro 

1.2 Serviço de Comunicação e Divulgação 

1.3 Material para atendimento aos atletas 

1.4 Fornecimento de Estrutura 

1.5 Serviço pessoal técnico da corrida 

 1.6 Serviço RH de Apoio 

 1.7 Premiações  

 Parcela Única – 21 de outubro– R$ 150.000,00 

 

Solicitamos repasse me parcela única devido ao projeto ser de valor reduzido e de curta duração, 

95% serão executado em 30 dias. 

 

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



5.1 Planilha Global 

5.2 Planilha Termo de Fomento 

PLANILHA DO TERMO DE FOMENTO 

Item Descrição Unidade QTD Valor 
unitário 

Valor total 

Meta 1 - Realização da Corrida das Pontes do Lago Sul  

Etapa 1.1 - Recursos Humanos de Produção e Gestão de todo o Projeto 

1.1.2 

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E 
FINANCEIRA - direcionamento do projeto 
acompanhando de contratações, pagamentos, 
emissão de notas e prestação de contas.  (carga 
horária média de 20 horas a 30 horas 
semanais) 

SEMANA 6  1.350,00       8.100,00  

1.1.3 

COORDENADOR TÉCNICO: profissional 
responsável por planejamento das atividades: 
supervisão de montagens e desmontagens das 
estruturas, controle de produção de material 
(material de sinalização), participação em 
reuniões com os fornecedores e a contratante. 
(carga horária média de 20 horas a 30 horas 
semanais), 01 (um) profissional capacitado 
para a realização de serviços no planejamento e 
coordenação da Corrida das Pontes. 

mês 1  5.500,00       5.500,00  

1.1.4 

PRODUTOR EXECUTIVO - profissional 
responsagem pela coordenação dos serviços 
para realizaçao das corrida, articulando os 
profissionais de diversas áreas para a realização 
da corrida. (carga horária média de 20 horas a 
30 horas semanais) 

SEMANA 2  1.600,00       3.200,00  

1.1.5 

ASSISTENTE DE PRODUÇÃO - profissional 
com experiencias comprovada em assistencia 
de produção de eventos, acompanhamento de 
montagem de eventos, logistica de atletas entre 
outros. - 2 profissionais (carga horária média 
de 20 horas a 30 horas semanais) 

SEMANA 2     750,00       1.500,00  

1.1.7 
DESPACHANTE DE EVENTOS - o serviço 
refenrente a 30 dias de trabalho. 

SERVIÇO 1  2.500,00       2.500,00  

SUB-TOTAL >>>>>    20.800,00  

Etapa 1.2 -  Serviço de Comunicação e Divulgação 

1.2.1 

ASSESSORIA DE IMPRENSA - Profissional 
responsável por produzir releases e articular os 
veículos de Comunicação para divulgação da 
corrida das pontes. (prestação de serviço 
estimada em 30 dias, incluindo envio de 
releases, contato com a mídia formal e informal, 
e elaboração de clipe de imprensa.) 

MÊS 1  2.500,00       2.500,00  

1.2.2 

SERVIÇO DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE 
IMAGEM- serão disponibilizados profissionais 
02 operadores, com 01 câmeras e 01 Drone 
registro aéreo de trechos da corrida para video 
pós evento. 

DIÁRIA 1  7.500,00       7.500,00  

1.2.3 
FOTOGRÁFO - Responsável por efetuar o 
registro fotográfico das ações do projeto (4 
profissionais) 

DIARIA 4     400,00       1.600,00  



1.2.4 

DESIGNER - Profissional responsável pela 
identidade visual do projeto e pelas peças que 
serão desenvolvidas nas redes sociais e peças 
off line. (prestação de serviço com entrega de 
produtos, criação da identidade visual, aplicação 
da identidades nas peças de divulgação nas 
redes sociais, bannes,e decoração do evento). 

SERVIÇO 1  3.000,00       3.000,00  

1.2.5 

BANNER: Confecção e instalação de testeira 
em lona de PVC, branco fosco, 380g, impressão 
digital e alta qualidade de acabamento gráfico, 
até 4/0 cores, com acabamento definido pelo 
contratante 

M2 200       54,50     10.900,00  

SUB-TOTAL     25.500,00  

Etapa 1.3 - Material para atendimento aos atletas 

1.3.1 

CAMISETAS para Atletas Adultos - Camiseta de 
corrida em cores monocromáticas,modelo T-
SHIRT, confeccionada em tecido composto por 
88% poliamida e 12%elastano, com gola careca, 
manga tipo raglan curta, impressão na face 
frontal, em silk-screen de até cinco cores, e 
impressão nas costas das logomarcas dos 
patrocinadores em silk-screen de uma cor. 
Modelos baby look e convencional, nos 
tamanhos P, M, G, GG e EXG a ser fornecida 
pelo contratante. As camisetas deverão ser 
embaladas em saquinhos cristal indicando o 
tamanho.  Acordo tecido e layout a ser definida 
pelo contratante. 

UNIDADE 1.000       30,00     30.000,00  

1.3.2 

CAMISETAS para equipe de trabalho e 
divulgação – Camiseta em cores 
monocromáticas, modelo T-SHIRT, de 1ª 
qualidade, confeccionada, em tecido composto 
por 88% poliamida e 12% elastano, com gola 
careca, manga tipo raglan curta, impressão na 
face frontal, em silk-screen de até cinco cores, e 
impressão nas costas das logomarcas dos 
patrocinadores em silk-screen de uma cor. 
Modelo convencional, com grade nos tamanhos, 
P, M, G, GG e EXG a ser fornecida pelo 
contratante. As camisetas deverão ser 
embaladas em saquinhos cristal indicando o 
tamanho. Cor de tecido e layout será definida 
pelo contratante 

UNIDADE 100       30,00       3.000,00  

1.3.3 

SACOLA: Confecção de sacolas  com alça 
vazada, personalizada, em material plástico 
reciclável (biodegradável), medindo 
35cmx50cm. Impressão nos dois lados em uma 
cor. 

DIARIA 1.000        3,50       3.500,00  

1.3.4 

VISEIRA – Viseiras modelo boné, em microfibra, 
100% poliéster, com regulador em velcro, 
impressão em silk, cor do tecido e impressão a 
ser definida pelo Contratante. 

UNIDADE 1.000       10,00     10.000,00  

1.3.7 Fruta Maça tipo Gala unidade 1100        1,50       1.650,00  

1.3.8 
ISOTOMICO - 500 ml (tipo gatorete ou 
Powerade) 

unidade 1100        3,99       4.389,00  

SUB-TOTAL     52.539,00  

Etapa 1.4 - Fornecimento de Estrutura  

1.4.1 
PALCO 8 X 6 COM COBERTURA, - estrutura 
metáliza com gride para fixação de sinalização e 
identidade visual do projeto. 

DIÁRIA 1  2.500,00       2.500,00  



1.4.2 

SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE - 
Sistema de sonorização QSC compatível com 
espaço e público: 
4 Caixas Ativas QSC 12 
01 Mesa de som  Yamaha 01V 
02 Monitores de Chão; 
Kit de Microfones, equipamentos e cabos 
necessários. 

DIÁRIA 1  3.500,00       3.500,00  

1.4.3 

CONES - locação de cones para sinalização do 
percurso. Material: PVC flexível, cor Laranja e 
faixas na cor branca, aplicação viária, com altura 
de 75cm. Com serviço de distribuição e 
recolhimento 

UNIDADE 1.000        4,00       4.000,00  

1.4.4 

LOCAÇÃO DE TINA -  em polietileno horizontal 
para acondicionamento de água e demais 
bebidas para hidratação dos atletas, com 
capacidade de no mínimo 140 litros, com 
suporte. Suporte medindo no mínimo 1,10m de 
altura, para acomodar os copos de água com 
gelo para distribuição durante o percurso, bem 
como na chegada/dispersão. 

UNIDADE 10     100,00       1.000,00  

1.4.5 

GERADOR SINGULAR DE 120 KVA - Com 
potência máxima em regime de trabalho de 180 
KVA´s - com combustível, operador e cabos 
elétricos para ligação até 50mt do local do 
evento, período de funcionamento de no 
máximo 12h. - Nota: Unidade de medida (Diária 
de 12h).  

DIARIA 1  2.000,00       2.000,00  

1.4.6 

BANHEIRO QUÍMICO PORTATIL MODELO 
STANDARD - Fornecimento de locação e 
serviços de Banheiro químico portátil, em 
polipropileno ou material similar, com teto 
translúcido, tubo de suspiro de 3” do tipo 4 
banheiros divididos em 6 diferentes pontos da 
corrida; 

DIÁRIA 10     160,00       1.600,00  

1.4.9 

FRETE - Serviço de locação de veículo tipo 
CAMINHÃO BAÚ – com carroceria fechada, 
cabine simples, com dimesões mínimas de 
4,30m de comprimento com 2,40m de largura e 
2,30m de altura, peso bruto total até 9 toneladas, 
ano de fabricação 2009 ou superior - 
quilometragem livre, com combustível, seguro 
total e despesa com o motorista, para 
distribuição e recolhimento dos equipamentos 
durante a Montagem e desmontagem da 
estrutura – Iincluindo os carregadores, 

DIARIA 1  1.300,00       1.300,00  

1.4.10 
BOXTRUSS - Q30 - Pórtico de largada, pórtico 
de chegada, e backdrop de fundo para entrega 
de medalhas. 

METRO 100       25,00       2.500,00  

1.4.11 

TENDAS 6 x 6 - Com Cobertura - Tenda tipo 
piramidal com armação em ferro tubular 
galvanizado e revestida em lona de PVC Branca 
anti-chama 

DIARIA 5     350,00       1.750,00  

1.4.12 

Alambrado - Fornecimento de locação e 
serviços de Montagem, manutenção e 
desmontagem de Alambrado Disciplinador de 
público - Estrutura de grade, em modulo de 2,00 
x 1,00, do tipo grade metálica tubular, fixados ao 
solo por pés tubulares com altura de 1,20m de 
altura, fixação com abraçadeira de nylon, com 
acabamento em pintura metalizada na cor 
alumínio ou zincada 

METRO 300        6,20       1.860,00  

1.4.13 Podium - estrutura em madeira com 3 posições DIARIA 1     500,00         500,00  

SUB-TOTAL     22.510,00  

 Etapa 1.5 - SERVIÇO PESSOAL TÉCNICO DA CORRIDA  



1.5.1 
STAFFS - para prestação de serviço de apoio a 
corrida. Carga horária 4hs/dia. (20 profissionais 
por 1 dias de trabalho)  

DIARIA 20     150,00       3.000,00  

1.5.2 
LOCUTOR – profissional capacitado a prestar 
serviço de locução em eventos esportivos.  

DIÁRIA 1     600,00         600,00  

SUB-TOTAL       3.600,00  

 Etapa 1.6 - SERVIÇO DE RH DE APOIO  

1.6.1 

SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA - 
profissionais para limpeza e recolhimento de lixo 
mantendo limpa as áreas verdes. Profissionais 
uniformizado com carga horária de 12h. 

DIÁRIA 4     140,00         560,00  

1.6.2 

BRIGADISTAS DE EMERGÊNCIA DE 
PRIMEIROS SOCORROS – Fornecimento de 
locação e serviços de prestação de serviços de 
mão de obra de socorrista/brigadista – serviço 
de brigada anti pânico para atuar em primeiros 
socorros em linha de show, unifomizado com 
carga horária de 12h. 

DIÁRIA 4     190,00         760,00  

1.6.3 

SEGURANÇA - Fornecimento de locação e de 
prestação de serviços de mão de obra de 
Segurança Desarmada, para atuar como 
segurança na area externa o evento, 
uniformizado com camiseta e identificação da 
empresa, com carga horária de 12h, Com 
registro na Secretaria de Segurança Pública ou 
Órgão equivalente, conforme previsto no art. 14 
c/c art. 20 da Lei nº Lei Nº 7.102, de 20 de Junho 
de 1983.  

DIÁRIA 6     200,00       1.200,00  

1.6.5 
UTI MOVEL - Sendo 01 diária por dia de 
evento 

DIÁRIA 2  2.350,00       4.700,00  

SUB-TOTAL       7.220,00  

 Etapa 1.7 - Premiações  

1.7.1 
Medalha - Fundida em zamack com 
acabamento em superfície de bronze  

unidade 1.000       16,00     16.000,00  

1.7.2 

Trofeis - troféu personalizado com identidade 
visual do projeto, desenvolvido por artista 
artesão cadastrado na Secretaria do Turismo. 
Os troféus terão 20 cm, com base em madeira 
ou acrílico, com placa de identificação do 
campeonato e status da premiação. 

unidade 12     150,00       1.800,00  

SUB-TOTAL     17.800,00  

      

TOTAL PLANILHA GLOBAL  149.969,00  

5.3 Previsão de Receitas 

PREVISÃO DE RECEITAS 

QTD. Nome Receitas 

1  Emendas Parlamentares Deputado Hermeto R$ 150;000,00 

2  Receita de inscrições (1.000 inscrições x 100,00) R$ 100.000,00 

Total R$ 250.000,00 

  

 



 

6. DECLARAÇÕES 

 6.1 Declaração Unificada 

 DECLARAÇÃO UNIFICADA 

Eu, Stéffanie Elisa Silva de Oliveira, inscrito no RG sob o nº 1.690.279 SSP/DF e CPF nº 015.270.771-95, na 
qualidade de presidente do Instituto Rosa dos Ventos de Arte, Cultura e Cidadania, CNPJ: 
14.238.314/0001-31, 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 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, 18 de outubro de 2022 

  

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

Stéffanie Elisa Silva de Oliveira 

CPF 015.270.771-95 

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 se refere aos itens V e VI, 
esclarecemos: 

V - Informamos que toda a mão de obra contratada será via prestação de serviços, através de contrato 
temporário e emissão de nota fiscal, não havendo nenhuma responsabilidade sobre os valores de tributos 
e encargos cobrados para a empresa contratante. Por não existir contratação via CLT e RPA não temos 
previsão de encargos e tributos sociais e trabalhistas. 

VI – Conforme citado acima, por se tratar de contratações via pessoa jurídica não há nenhum tipo de valor 
rescisório e trabalhista a ser pago no final do projeto. 

  

Atenciosamente, 

Brasília, 18 de outubro de 2022  

 

----------------------------------------------------------------- 
Instituto Rosa dos Ventos de Arte, Cultura e Cidadania 
Stéffanie Elisa Silva de Oliveira 
CPF 015.270.771-95  
 



 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, 18/10/2022 

  

  

Stéffanie Elisa Silva de Oliveira 

  

7. APROVAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO/SECRETÁRIO ADJUNTO 

  

Aprovo o presente Plano de Trabalho 

  

Brasília-DF, _____/_____/2022 

  

_______________________________ 

   ASSINATURA 

  


