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PLANO DE TRABALHO 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

Nome da OSC: INSTITUTO SOCIAL EMBALANDO SONHOS 

Nome Fantasia: INSTITUTO EMBALANDO SONHOS 

CNPJ: 28.606.007/0001-70 Endereço: QR 629 CONJUNTO 4 CHÁCARA 01 

Complemento: SAMAMBAIA NORTE Bairro/Cidade: SAMAMBAIA CEP: 72.335.005 

Telefone: (61) 9.9375.3538 Telefone: (61) 9.9 8580-6864 Telefone: (DDD) 

E-mail: 
EMBALANDOSONHOSPROJETOS@GMAIL.COM 

Site/Redes Sociais: www.embalandosonhos.org 
 
instagram.com/institutoembalandosonhos 
facebook.com/embalandosonhos.ies 

Responsável da OSC (Dirigente): LADY LAURA CAETANO DE SOUSA COSTA 

CPF: 730.143.701-34 RG/ Órgão Expedidor: 2163397 SSP-DF 
 

Endereço do Dirigente: QR 629 conjunto 04 

Chácara 01 Samambaia DF 
CEP: 72320-110 Telefone do Dirigente: (61) 9.9 

8580-6864 
 

1.1 ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Jadiel Teles Neves 

Função na parceria: Coordenador Administrativo 

RG: 2.917.812 Órgão Expedidor: SSP DF CPF: 011.484.491.75 

Telefone Fixo:  Telefone Celular: 61 9.9375.3538 

E-Mail do Responsável: embalandosonhosprojetos@gmail.com 

 

1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE  

O Instituto Embalando Sonhos, regularizado em 12/03/2017, é uma Entidade Civil de direito 
privado, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, de caráter social, cultural, desportivo, 
recreativo e educativo. 

O Instituto é originário do Projeto Embalando Sonhos, que atua em Samambaia desde 2010. Com a 
criação do Instituto para ampliar as possibilidades de atuação, passamos a atender cerca de 250 
crianças e jovens adolescentes – de 4 a 17 anos, da Expansão de Samambaia, o setor mais carente 
e marginalizado da cidade, além de realizar o atendimento social de mais de 300 familias locais. O 
Instituto tem tentado transformar a atual realidade da comunidade, criando oportunidades de 
inclusão social, desportiva e cultural, desenvolvendo ações destinadas à melhoria da qualidade de 
vida dessas crianças e adolescentes, e de suas famílias.  

Em  2020 e até esse momento de 2021 tem sido desafiadores por conta da Covid 19, buscamos 
atuar pricipalmente no apoio social para a população local, o que foi determinante, pois focamos 
no atendimento assistencial neste momento difícil que todos passam. Com o apoio de 

http://www.embalandosonhos.org/


2 
 

organizações privadas e governamentais, e parceiros solidários de todo DF, o Instituto foi o meio 
para a entrega de mais de 200 mil KG de alimentos, mais materiais de limpeza e higiene pessoal, 
principalmente para as famílias dos alunos do Instituto, e alcançando toda a comunidade local da 
Expansão de Samambaia. 

Em sua história, o Instituto Embalando Sonhos tem contribuido para reverter um drástico cenário 
de criminalidade, abuso infantil e evasão escolar que acomete as crianças da região, a partir da 
integração de atividades realizadas por parceiros e voluntários. Os reflexos positivos alcançados 
pelo Instituto têm sido imensuráveis, as ações tem sido visíveis na mudança de comportamento, 
no respeito interpessoal, coletivo e no despertar de valores de cidadania entre esses jovens, 
crianças e familias atendidas. 

O Instituto oferece as seguintes atividades gratuitas à população: 

 
ATIVIDADES ESPORTIVAS: 

 CAPOEIRA - 3 horas semanais para crianças de 6 a 17 anos 
 VÔLEI - 3 horas semanais para crianças de 10 a 17 anos 
 JUDÔ - 3 horas semanais para crianças de 6 a 17 anos 
 FUTEBOL - 3 horas semanais para crianças de 06 a 17 anos 
 XADREZ - 3 horas semanais para crianças de 06 a 17 anos 

 
ATIVIDADES CULTURAIS: 

 BALÉ - 3 horas semanais crianças de 4 a 17 anos 
 HIP-HOP - 3 horas semanais para crianças de 8 a 17 anos 
 CANTO CORAL - 3 horas semanais para crianças de 7 a 17 anos 
 VIOLÃO - 3 horas semanais para crianças de 8 a 17 anos 
 ARTESANATO - 3 horas semanais para mães de alunos 
 QUADRILHA JUNINA - 3 horas semanais para crianças de 10 a 17 anos 

 
ATIVIDADES EDUCATIVAS: 

 REFORÇO ESCOLAR PARA CRIANÇAS E JOVENS - 3 horas semanais para crianças e jovens 
 ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO PARA ADULTOS - 2 horas semanais para adultos de todas 

as idades 
 

GRANDES PARCEIROS INSTITUCIONAIS: 

 Instituto Sabin 
 Instituto SICOOB 
 Instituto BancorBras 
 FHOMENTA 
 Instituto Banco do Brasil 
 Instituto Caixa Seguradora 
 Mesa Brasil 
 Grupo Brasal 
 Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 
 Promotoria de Justiça de Samambaia  

 

PRINCIPAIS PROJETOS: 

 Oficinas projeto Embalando Sonhos 
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o Processo: nº 00150-00006336/2020-13  

o SECEC - GDF 

o Valor: R$ 120.000,00 

 

 Oficinas dos Sonhos 

o Processo: n° 72031.007217/2021-27  

o MINISTÉRIO DO TURISMO – Governo Federal 

o Valor: R$ 100.000,00 

 

 Medidas Protetivas 

o Processos sob sigilo 

o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS  

o Valores já recebidos até 2021: R$ 180.000,00 

 

 Fundação Banco do Brasil  

o Ações de Assistência na Pandemia 

o Valor – R$ 89.000,00 

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Nome do Projeto: 5º DESAFIO FLONA DE MOUNTAIN BIKE 

Local de realização:   Rodovia BR-070, Km 1 - Taguatinga, Brasília – DF FLORESTA NACIONAL DE 
BRASÍLIA 

Período de execução:  19/11/2021 a 23/12/2021  

Período de realização do Evento:  19/12/2021  

Período de realização das Ações 
custeadas pelo Fomento:  

 19/11/2021 a 23/12/2021  

Enquadramento: (   ) participação (   ) educacional   ( X  ) rendimento 

Previsão de beneficiários diretos: 500  

Previsão de público indireto: 900 espectadores presenciais, mais espectadores ilimitados online 

Valor Total do Projeto: R$ 148.995,81(cento e quarenta e oito mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e 
oitenta e um centavos.) 

Valor Total do Termo de Fomento: R$ 99.955,81(noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e cinco reais 
e oitenta e um centavos.) 

 

2.1 OBJETO DA PARCERIA 

Realização do 5º DESAFIO FLONA DE MOUNTAIN BIKE 

2.2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

O Desafio FLONA de Mountain Bike já foi realizado em 2016, 2017, 2018 e 2019, se encaminhando para sua 

5ª edição em 2021, nasceu do fomento e incentivo ao esporte, especialmente ao ciclismo para todos os 

públicos. Está diretamente ligado à promoção social como processo educativo e participativo, aliados à 

prática de hábitos de vida saudáveis. Sua realização na Floresta Nacional de Brasília une o esporte ao meio 
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ambiente, promovendo o turismo local e a consciência ambiental da população pela preservação dos 

mananciais ali existentes, bem como a bacia do Rio Descoberto, a flora e a fauna nativa. 

O 5º Desafio FLONA de Mountain Bike prevê a participação de 500 atletas divididos em 28 categorias. 

2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO:  

O Mountain Bike é uma modalidade que faz parte do ciclismo e tornou-se esporte Olímpico em 1996. 

Atualmente o esporte em geral está em evidência nacional com a realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio 

2020. Nesta competição, vimos o brasileiro Henrique Avancini, atual número 3 do mundo, tentando uma 

medalha inédita no ciclismo dos Jogos Olímpicos para o Brasil, mas fechou a prova na 13ª colocação, sendo a 

melhor posição de um brasileiro no Mountain Bike das Olimpíadas.  Estes resultados históricos do País na 

modalidade olímpica reforçam a necessidade de mais investimento no esporte, apesar de termos atletas 

campeões em outras grandes competições importantes, alcançar o pódio tão almejado por nossos atletas 

nos Jogos Olímpicos é um desafio a vencer. 

O Distrito Federal possui excelentes atletas na modalidade, atletas estes, que atualmente competem a nível 

nacional e internacionalmente com grande destaque. Porém, com o avanço dos anos não tem havido a 

renovação de atletas de elite na mesma proporção do que os atuais envelhecem, tendo o Desafio FLONA e 

outros circuitos no DF, grande importância na revelação de novos talentos no esporte, reunindo ciclistas 

profissionais e amadores que venham a se destacar no esporte local, regional, nacional e internacional. 

A Pandemia de Covid-19 gerou grande prejuízo para nossos atletas profissionais com a paralização de 

circuitos e competições importantes que ajudam a manter o foco e o alto rendimento de nossos atletas. 

Afinal, como se manter motivado e com ânimo com competições escassas? Em países como França e 

Alemanha, essa modalidade promove eventos semanais regularmente. Assim, o desempenho dos atletas 

desses países, definitivamente, serão muito superiores ao desempenho dos brasileiros, visto que quanto 

mais treino, incentivo e competições, melhores são as evoluções físicas e psicológicas. É de extrema 

importância o retorno das competições de ciclismo no Distrito Federal. 

O cenário do Desafio FLONA de Mountain Bike que promove o encontro de ciclistas profissionais, amadores e 

entusiastas, é a Floresta Nacional de Brasília, cuja sigla FLONA, dá nome à competição. Sua realização na 

Floresta Nacional de Brasília une o esporte ao meio ambiente, promovendo o turismo local e a consciência 

ambiental da população pela preservação dos mananciais ali existentes, bem como a bacia do Rio 

Descoberto, a flora e a fauna nativa. Sua realização envolve um turismo mais humano e criativo. 

A Floresta Nacional de Brasília é o maior parque público para a prática da Mountain Bike no Brasil, com mais 

de 134km de trilhas em toda a sua extensão. Sendo considerada e registrado no wikiparks pelo Instituto 

Chico Mendes para a Biodiversidades – ICMBIO, como o maior percurso criado e sinalizado para a prática da 

Mountain Bike, 48km dentro de uma unidade de conservação do País. 

Para além da competição saudável apresentada, o projeto promove o direito constitucional do cidadão ao 

esporte, a saúde e qualidade de vida, cultura e educação. Sua realização incentiva o uso frequente da 

bicicleta também nos meios urbanos, que traz benefícios diversos à sociedade e ao indivíduo. São inúmeros 

estudos sobre a prática do esporte ou do uso diário da bicicleta, que mostram que há impactos em termos 

de redução dos gastos com saúde, pois a atividade física aumenta. Há também a diminuição do custo 

advindo de externalidades negativas tais como poluição do ar e sonora, acidentes, congestionamento e 

mudança de clima.  

A bicicleta é um dos transportes de um futuro sem poluição. O uso da bicicleta promove uma sensação de 

liberdade, as vias se tornam mais simpáticas, pessoas passam a se cumprimentar e, ao mesmo tempo em 
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que se deslocam, é possível a realização da atividade física. Quanto mais se pedala, mais se quer pedalar. 

Depois que se passa a utilizar a bicicleta como veículo e se percebe o quão atrativo é, cada vez mais ela se 

torna importante na vida das pessoas, cada dia se faz mais e maiores percursos. Mais pessoas de bicicleta 

nas ruas promovem o interesse em mais pessoas de fazerem o mesmo. E, assim, a bicicleta tem se tornado 

tema central de políticas públicas de mobilidade em grandes cidades como o DF. Por outro lado, cada vez 

mais cidades urbanas têm atraído a demanda turística. E quando esta é ciclista, acaba por procurar 

localidades que propicie utilizar seu meio de transporte favorito, a bicicleta.  

A execução deste projeto está alinhada à Secretaria de Esporte e Lazer do DF, que tem como missão, 

promover as políticas e diretrizes nas áreas de esporte, e desenvolver programas e projetos para a prática 

esportiva de crianças, jovens, adultos, idosos e de pessoas com deficiência (PCD). Atuando também 

no incentivo aos jovens talentos, além de fomentar o esporte amador e de alto rendimento com apoio ao 

desenvolvimento de projetos voltados para os atletas do Distrito Federal, sendo norteado pelas normas da 

FMCDF, CBC e UCI. 

 2.4 OBJETIVO GERAL:  

Realizar o 5º Desafio FLONA de Mountain Bike, contribuindo para a manutenção do auto rendimento de 

atletas, revelar novos talentos no esporte, e reunir ciclistas amadores e profissionais que venham a se 

destacar no esporte local, regional, nacional e internacional. 

2.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Elevar o nível técnico dos atletas na modalidade Mountain Bike no Distrito Federal, propiciando aos 

atletas um nível de campeonato que favoreça a participação competitiva em torneios nacionais e 

internacionais; 

 Proporcionar momentos de Lazer e Entretenimento Esportivo de qualidade para os frequentadores 

da FLONA, e para a população em geral do Distrito Federal;   

 Torna-se um evento tradicional no calendário de eventos esportivos do Distrito Federal. 

 

2.5 METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO/ CUMPRIMENTO DAS METAS 

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

cumprimento das Metas 

 
Realizar uma prova competitiva 

que contribua para a manutenção 
do auto rendimento de atletas 
profissionais do DF e Entorno. 

 

 
Relatório de participação 

dos atletas nas modalidades 
profissionais 

 
Inscrições, fotos, vídeos, Clipping, 

reportagens de Assessoria de 
Imprensa. 

 
Promover o encontro de ciclistas 
profissionais e amadores. Ainda 

ser instrumento para o surgimento 
de novos talentos da modalidade 

Mountain Bike. 
 

 
Relatório de participação de 

atletas nas modalidades 
amadores e iniciantes 

 
Inscrições, fotos, vídeos, Clipping, 

reportagens de Assessoria de 
Imprensa. 

Promover o turismo local na 
Floresta Nacional de Brasília 

Execução da prova do 5º 
Desafio FLONA de Mountain 

Inscrições, fotos, vídeos, Clipping, 
reportagens de Assessoria de 
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Bike Imprensa. 

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

cumprimento 

 
Alcançar 500 inscrições de atletas 

amadores e profissionais do 
Distrito Federal e de Regiões do 

Entorno 

 
Relatório de Inscrições 

 
Relatório informatizado de inscrições 

no SISTIME 

 
Premiar 28 categorias com 

medalhas e troféus 
 

 
Relatório de conclusão de 

prova 

 
Inscrições, fotos, vídeos, Clipping, 

reportagens de Assessoria de 
Imprensa. 

 

2.6 CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADES DO PROJETO 

Nome do Evento: 5º Desafio FLONA de Mountain Bike  

Descrição/Etapa:  Campeonato brasiliense de MTB maratona XCM 

Data do Evento: 19/12/2021  Turno: Matutino / Vespertino 

Período Custeado pelo 
Fomento (Se for o caso): 

19/11/2021 a 19/12/2021  
Turno: 

 
Diário 

Local: FLORESTA NACIONAL DE BRASÍLIA - Rodovia BR-070, Km 1 - Taguatinga, Brasília 
– DF 

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

(...) Quadra Poliesportiva (...) Praça 

(...) Pátio      (...) Piscina 

() Ginásio  (...) Clube 

(...) Espaço Privado  
Qual?__________________ 

( X ) Outro  
Qual? Trilha de Ciclismo da FLONA 

Quantidade de participantes neste evento                          

 
Diretos: 500 atletas Indiretos: 900  Total:   1.400 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(X) Local  

(X) Regional 

(x) Nacional 

Faixa etária 
Categoria-

Modalidade/Data/Turno 
Qtd. 

(X) Crianças/Adolescentes (até 14 anos) Chupetinha / Mirim / Infantil / 
Infanto Juvenil – 19/12/2021 

40 

 
(X) Jovens (15 a 18 anos) Juvenil / Junior – 19/12/2021 25 

 
 
(X) Adultos (entre 19 anos e 59 anos) 

Elite Mas. / Sub 30 / Master A1 
/ Master A2 / Master B1 / 
Master B2 / Master C1 / Master 
C2 / Sub 23 / Turismo A / 
Turismo B / Peso pesado / 
Dupla Mas. / Elite Fem. / Master 
A  Fem./ Master B Fem./ Dupla 
mista / Estreante Fem. – 

400 
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19/12/2021 
 

(X) Idosos (a partir de 60 anos) Master D1 / Master D2  - 
19/12/2021 

25 

 
(X) Pessoas com deficiência  PCD – 19/12/2021 10 

 

Inscrição dos participantes  

(...) Escolas 

(...) Em centros comunitários 

(  ) Na sede da entidade proponente 

(...) Na sede de entidades parceiras 

( X ) Pela internet -  pelo site www.desafioflona.com.br e www.sistime.com.br 

(...) Outros. Especifique 

 

2.7 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA) 

A Metodologia de execução seguirá o padrão de produção de projetos, dividida em três eixos de trabalho: Pré-

produção, Produção e Pós-produção. 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Descrição Mês Semana Mês  Semana 

PRÉ-PRODUÇÃO (19/11 a 18/12/2021) 

Reunião com toda a Equipe de Trabalho (Coordenador Geral, 

Coordenador Administrativo e de Gestão, Assistente de Produção, 

Produção Executiva) para a exposição do projeto; definição de 

tarefas / desenvolvimento de planejamento/ check list de 

atividades / tratativas para contratações de serviços e parceiros. 

1 1 1 1 

Contratação efetiva de toda a equipe de RH relacionados na 

Planilha de Fomento para seguir com a elaboração de contratos de 

serviços, reserva de estruturas / aquisição de materiais / 

elaboração do regulamento das inscrições / produção executiva / 

coordenação geral. 

1 1 1 1 

Contratação do Designer Gráfico e Web Designer para 

elaboração de Identidade Visual de todo o projeto / 

desenvolvimento de site do projeto para Inscrições virtuais / 

fechamento de artes. 

1 1 1 1 

Preparação e organização das redes sociais e canais de contato 
com o público alvo do ciclismo e público em geral.  

1 1 1 2 

Visita técnica no local do evento / levantamento de necessidades 
estruturais do local / realização de percurso de teste monitorado 
/ produção executiva / coordenação geral. 

1 1 1 3 

http://www.desafioflona.com.br/
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Produção executiva para alvará do evento e autorizações dos 
órgãos competentes da administração pública. 

1 1 1 4 

Lançamento do projeto / Lançamento de inscrições com 

regulamentos elaborados / Impressão de materiais gráficos.  
1 1 1 4 

Fabricação de medalhas e troféus / aquisição de bens materiais e 

de consumo.  
1 1 1 4 

Fechamento das inscrições / confirmação das inscrições / 

entrega dos Kit Atletas. 
1 4 1 4 

Gestão dos recursos / organização e planejamento de 
pagamentos / juntada de documentações / produção de 
relatórios de execução / gestão e execução das atividades do 
projeto. 

1 1 2 1 

Desenvolvimento e execução do Plano de Divulgação / 

distribuição de materiais gráficos / promoção de conteúdos de 

divulgação. 

1 2 2 1 

Produção Executiva na preparação de toda a trilha da prova e 

sua sinalização. 
1 3 2 1 

Obtenção de documentos de autorizações e alvará do evento / 

check list de atividades  
1 4 2 1 

PRODUÇÃO / REALIZAÇÃO 19/12/2021 

Reunião de equipe de trabalho (Coordenador Geral, Coordenador 

Administrativo e de Gestão, Assistente de Produção, Produção 

Executiva) para a distribuição de tarefas / distribuição de 

equipes em pontos de apoio / verificação de sinalizações e 

acompanhamento de serviços contratados / orientação e 

organização de atletas / atendimento ao público / montagem de 

estruturas / produção geral. 

2 1 2 1 

Realização do 5º Desafio FLONA de Mountain Bike 2 1 2 1 

PÓS-PRODUÇÃO 19/12/2021 a 23/12/2021 

Organização da Prestação de Contas Final, com publicidade de 

todos os acontecimentos, mobilização das redes e divulgação na 

Imprensa com todos os processos positivos da realização do 

projeto 

2 2 2 2 

Descaracterização dos 48km do percurso, desmontagem de 

sinalizações, recolhimento de materiais, limpeza de toda a área 

devolvendo a conservação natural da floresta para uso do 

público. 

2 2 2 2 
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RESUMO DO REGULAMENTO DO EVENTO: 
 

INSCRIÇÕES: 

 As inscrições serão feitas somente pela Internet através do site: www.desafioflona.com.br e 

www.sistime.com.br; 

 As inscrições terão período mínimo de 7 dias e máximo de 14 dias; 

 As inscrições o custo para o 1° Lote promocional de R$ 98,00 (Noventa e sete reais) 

 As inscrições o custo para o 2° lote de R$ 120,00 (cento e vinte reais)  

 As inscrições o custo para o 3° lote e último lote de R$ 149 (cento e quarenta e nove reais). 

 

PERCURSO: 

 Largada e chegada no ponto de instalação do Pórtico da prova. 

 O Percurso será feito por trilhas na floresta, incluindo trechos de aclives e declives acentuados, single 

track, pontes, estradão, dentro da propriedade da FLONA, conforme CROQUI do Evento. 

 

DISTÂNCIA: 

 Integral profissional e categorias principais (96 km – 2 voltas) 

 Amadores e Turismo (48km – 1 volta) 

 Iniciantes e Infanto-Juvenil (26 km) 

 Mirim (percurso diferenciado 700mt e 2,5 km) 

 

ORGANIZAÇÃO: 

 A largada será dada pontualmente às 08:00h da manhã, seguidas de baterias conforme 

planejamento da organização do evento; 

 As premiações ocorrerão durante a prova, após cada conclusão do percurso, em local preparado para 

receber o atleta com tenda, tablado, backdrop, pequena cerimônia e registro em áudio e vídeo; 

 A prova será encerrada pontualmente às 15:00h 

 Poderão participar da prova, atletas de ambos os sexos, regularmente inscritos de acordo com o 

regulamento da prova; 

 Os atletas menores de 18 anos só poderão participar da prova com autorização por escrito do pai, 

mãe ou de um responsável legal. A autorização deverá estar acompanhada de cópia de um 

Documento de Identidade que será retido pela organização no ato da inscrição; 

 A participação do atleta na prova é estritamente individual, sendo proibido o auxílio de terceiros; 

 Equipamento sugerido: Luvas, Roupa adequada para a prática do ciclismo, sapatilha ou tênis e 

óculos;  

http://www.desafioflona.com.br/


10 
 

 Equipamento obrigatório: Capacete de ciclismo afivelado; 

 Todo equipamento que o atleta utilizará na prova poderá ser checado pela organização momentos 

antes da largada, e ter seu uso vetado caso seja considerado impróprio ou de risco para participação 

no evento. 

 Todos os participantes terão seguro atleta. 

 

RETIRADA DE KITS: 

 A retirada de kit Atleta ocorrerá até um dia antes da prova, em data e horários a serem estipulados 

pela organização; 

 Ao retirar o kit, o participante receberá uma placa numérica de identificação que deve 

obrigatoriamente ser utilizada durante todo o percurso. 

 No ato da retirada dos kits Atleta, cada participante deverá assinar o termo de responsabilidade da 

prova e já ter lido o regulamento, não podendo alegar falta de conhecimento dele. 

 

CRONOMETRAGEM: 

 A organização do evento contará com estrutura profissional, e irá disponibilizar chip descartável, 

número identificado para o atleta, relógio pórtico, e apuração on-line em tempo real dos resultados 

com software de empresa especializada em competições de Mountain Bike. 

 

ABASTECIMENTO E PONTOS DE APOIO: 

 Ao longo do percurso da prova, haverá pontos de hidratação com água, frutas e equipe de Staff. 

 

SEGURANÇA: 

 A organização irá disponibilizar aos participantes do evento, ambulância para prestação de primeiros 

socorros em caso de acidentes. Caso necessário o atendimento médico de emergência, a remoção 

será efetuada para o hospital da rede pública mais próximo; 

 A segurança da prova receberá apoio dos órgãos competentes parceiros, e haverá sinalização para a 

orientação dos participantes;  

 Caberá ao atleta respeitar o trajeto, não sendo permitido tomar atalhos ou fazer uso de qualquer 

meio auxiliar para alcançar qualquer tipo de vantagem. O descumprimento desta regra causará a 

desclassificação do atleta; 

 Será recomendamos a todos os participantes da prova à realização de uma rigorosa e completa 

avaliação médica prévia a participação no evento; 

 

Protocolo de Segurança COVID-19 

O evento cumprirá as determinações do DECRETO Nº 42.656, DE 26 DE OUTUBRO DE 2021, que dispõe sobre 
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as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da 

COVID-19. Observando o Decreto nº 42.525, de 21 de setembro de 2021, e suas alterações e atualizações. 

Ações específicas: 

1. Todos os presentes no local do evento (equipe de trabalho, prestadores de serviços, atletas, público) 

terão a temperatura aferida durante a competição e na entrada da FLONA, ficando proibido acesso 

de pessoas com a temperatura acima de 37.5 graus. 

2. Os atletas e demais membros da equipe de trabalho e serviços que estiverem com febre ou suspeita 

de infecção pela COVID-19 serão afastados da competição e orientados a buscar atendimento 

médico. 

3. A equipe de Staff distribuída no local e percurso do evento, estarão com materiais de álcool em gel 

para distribuição. 

 

TABELA GERAL 

Modalidade + idade 1º 
Lugar 

2º 
Lugar 

3º 
Lugar 

4º 
lugar 

5º 
lugar 

 
Medal

ha 

 
Categoria 

 
Troféu 

Nº 
Atleta 

Inscrito 

Masc. 19 anos acima 1 1 1 1 1 15 Elite Mas. 5 15 

Masc. 23 a 29 anos 1 1 1 1 1 25 Sub 30 5 25 

Masc. 30 a 34 anos 1 1 1 1 1 25 Master A1 5 25 

Masc. 35 a 39 anos 1 1 1 1 1 25 Master A2 5 25 

Masc.40 a 44 anos 1 1 1 1 1 20 Master B1 5 20 

Masc. 45 a 49 anos 1 1 1 1 1 20 Master B2 5 20 

Masc. 50 a 54 anos 1 1 1 1 1 15 Master C1 5 15 

Masc. 55 a 59 anos 1 1 1 1 1 15 Master C2 5 15 

Masc. 60 a 64 anos 1 1 1 1 1 15 Master D1 5 15 

Masc. 65 Acima 1 1 1 1 1 10 Master D2 5 10 

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

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

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

Masc. 15 a 16 anos 1 1 1 1 1 10 Juvenil 5 10 

Masc. 17 a 18 anos 1 1 1 1 1 15 Junior 5 15 

Masc. 12 a 14 anos 1 1 1 1 1 10 Infanto Juv. 5 10 

Masc. 19 a 22 anos 1 1 1 1 1 20 Sub 23 5 20 

Masc. 19 a 34 anos 1 1 1 1 1 40 Turismo A 5 40 

Masc. 35 Acima 1 1 1 1 1 40 Turismo B 5 40 

Masc. 19 Acima 1 1 1 1 1 20 Peso pesado 5 20 

Masc. 19 Acima 2 2 2 2 2 30 Dupla Mas. 10 30 

          

Masc. 19 Acima 1 1 1 1 1 10 PCD 5 10 

          

Masc. 10 a 11 anos 1 1 1 1 1 10 Infantil 5 10 

Masc. 05 a 08 anos 1 1 1 1 1 10 Mirim 5 10 

Masc/Fem 2 a 4 anos 1 1 1 1 1 10 Chupetinha 5 10 

 
Masc. 19 acima 

 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
20 

 
Estreante 

25km 

 
5 

 
20 

Fem. 19 Acima 1 1 1 1 1 10 Elite Fem. 5 10 
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Fem. 30 a 39 anos 1 1 1 1 1 10 Master A 

Fem. 

5 10 

Fem. 40 a 49 anos 1 1 1 1 1 10 Master B 

Fem. 

5 10 

Fem/ Masc 2 2 2 2 2 30 Dupla mista 10 30 

Fem. 19 Acima 1 1 1 1 1 10 Estreante 

Fem. 25km 

5 10 

 

TOTAL      

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

 

500 

 

28 

 

150 

 

500 

 

 

TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRÊMIOS 

 

CATEGORIA 1º Lugar 2º Lugar 3º Lugar 4º Lugar 5º Lugar TROFÉU MEDALHA 

ELITE 
MASCULINA 

 
R$ 500,00 

 
R$ 350,00 

 
R$ 200,00 

 
R$ 150,00 

 
R$ 100,00 

 
X 

 
X 

 
ELITE 

FEMININA 

 
R$ 500,00 

 
R$ 350,00 

 
R$ 200,00 

 
R$ 150,00 

 
R$ 100,00 

 
X 

 
X 

 
SUB 23: 19 A 

22 ANOS 

 
R$ 200,00 

 
R$ 150,00 

 
R$ 100,00 

 
Brinde 

 
Brinde 

 
X 

 
X 

 
SUB 30: 23 A 

29 ANOS 

 
R$ 200,00 

 
R$ 150,00 

 
R$ 100,00 

 
Brinde 

 
Brinde 

 
X 

 
X 

MASTER A1: 30 
A 34 ANOS 

 
R$ 200,00 

 
R$ 150,00 

 
R$ 100,00 

 
Brinde 

 
Brinde 

 
X 

 
X 

MASTER A2: 35 
A 39 ANOS 

 
R$ 200,00 

 
R$ 150,00 

 
R$ 100,00 

 
Brinde 

 
Brinde 

 
X 

 
X 

MASTER B1: 40 
A 44 ANOS 

 
R$ 200,00 

 
R$ 150,00 

 
R$ 100,00 

 
Brinde 

 
Brinde 

 
X 

 
X 

MASTER B2: 45 
A 49 ANOS 

 
R$ 200,00 

 
R$ 150,00 

 
R$ 100,00 

 
Brinde 

 
Brinde 

 
X 

 
X 

MASTER C1:  
50 A 54 ANOS 

 

R$ 200,00 

 

R$ 150,00 

 

R$ 100,00 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

X 

 

X 

DUPLA 
MASCULINA 

R$ 200,00 R$ 150,00 R$ 100,00 Brinde Brinde X X 

MASTER C2:  
55 A 59 ANOS 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

X 

 

X 

MASTER D1:  
60 A 64 ANOS 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

X 

 

X 

MASTER D2:: 
65 ANOS 
ACIMA 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

X 

 

X 

JUVENIL: 15 A 
16 ANOS 
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Brinde Brinde Brinde Brinde Brinde X X 

JUNIOR: 17 A 
18 ANOS 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

X 

 

X 

INFANTO-
JUVENIL: 12 A 

14 ANOS 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

X 

 

X 

DUPLA MISTA: 
Fem. e Masc. 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

X 

 

X 

PESO PESADO: 
Masc. 19 
Acima. 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

X 

 

X 

TURISMO 
MASCULINO A 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

X 

 

X 

TURISMO 
MASCULINO B 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

X 

 

X 

ESTREANTE 
25KM: Masc. 

19 acima 
 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

X 

 

X 

ESTREANTE 
Fem. 25km: 

Fem. 19 Acima 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

X 

 

X 

MASTER A 
FEM: Fem. 30 a 

39 anos 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

X 

 

X 

MASTER B 
FEM.: Fem. 40 

a 49 anos 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

X 

 

X 

PCD: Pessoa C/ 
Deficiência 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

X 

 

X 

MIRIM 5 A 8 
ANOS 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

X 

 

X 

INFANTIL 9 A 
11 ANOS 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

X 

 

X 

CHUPETINHA: 
Masc/Fem 2 a 

4 anos 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

Brinde 

 

X 

 

X 

 

2.7.2 Equipe de RH 

Função Qnt. 
Forma de 

contratação 
do RH 

Profissional a ser 
contratado já tem 

vínculo com a OSC? 
Qual? 

Profissional da OSC 
é remunerado ou 
Não Remunerado 

Carga 
horária de 
trabalho 
na OSC 

Carga horária que 
será destinada ao 

projeto 

Coordenador Geral 1 CNPJ Não Não  ------------ 
 

Disponível 8h diárias 

Coordenador 

Administrativo e de 

Gestão 

1 CNPJ 

Sim  

Vice-presidente e 

Diretor Administrativo 

Não  _______ 

 

Disponível 8h diárias 
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2.8 BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA 

 

 Incentivar e promover a prática do Ciclismo e Mountain Bike competitivo no Distrito Federal, 

promovendo o Turismo Ambiental na Floresta Nacional para a grande população do DF, com foco na 

preservação da fauna e flora aliadas à prática de esporte saudável. 

 Promover o turismo local na Floresta Nacional de Brasília, gerando consciência ambiental da 

população com a união do esporte e meio ambiente; 

 Oferecer um evento tradicional de alto rendimento para atletas do Distrito Federal, Entorno e 

Nacional, ainda como etapa válida para participação em competições nacionais da modalidade; 

 

2.9 CROQUI DO EVENTO  
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2.10 CONTRAPARTIDA 

Não se Aplica. 

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

Cronograma de Execução 

Programação Valor 
Duração 

Início Término 

Contratação de Recursos Humanos  R$ 14.702,21 19/11/2021 23/12/2021 

Aquisição de Materiais, Consumo e 

Descartáveis 

R$ 18.414,00 19/11/2021 18/12/2021 

Divulgação e Publicidade R$ 15.281,00 19/11/2021 18/12/2021 

Contratação de Mão de Obra e 

Serviços 

R$ 18.162,89 19/11/2021 19/12/2021 

Locação de Estruturas R$ 33.435,71 19/11/2021 19/12/2021 
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4. DESEMBOLSO DA ENTIDADE: PAGAMENTO DE RH E DE FORNECEDORES  

O desembolso da entidade diz respeito à periodicidade dos pagamentos que serão realizados. Cabe à 

entidade realizar a gestão das suas contratações visando à correta aplicação de recursos públicos.  

Nos casos de projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses) é necessário que o 

pagamento das ações seja mensal, ou por atividade realizada (exemplo: pagamento de arbitragem e 

comissários de MTB, locação de equipamento pelo evento). A aquisição de materiais que visam o 

desenvolvimento pleno do objeto (material esportivo, lanche, uniforme etc.) deve ser fracionada, permitindo 

à OSC a identificação real do quantitativo a ser adquirido. 

Para projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses): no que compete a 

contratação de Recursos Humanos a Entidade Declarara ter ciência do disposto no parágrafo 3º e 4º do art. 

30 da Portaria 98/2020, a saber: 

§ 3º Para a execução da parceria em atividade contínua, as atividades finalísticas da OSC 

definidas no § 1º, devem ser executadas pessoalmente pela entidade, em caráter " 

intuitu personae" da relação jurídica, sendo vedada à subcontratação nesses casos, 

exceto para serviços acessórios e complementares. 

§ 2º Considera-se atividade contínua aquela que ultrapassar três meses de duração. 

 

Quanto a movimentação financeira, ressalta-se que no Decreto nº 37.843 de 13/12/2016, o qual 

regulamenta a aplicação da MROSC no Distrito Federal, no Artigo 38, estabelece: 

Art. 38. A movimentação de recursos da parceria será realizada mediante transferência 

eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e os pagamentos serão realizados 

por crédito na conta bancária dos fornecedores e prestadores de serviços, uso de boleto 

bancário ou cheque nominal. 

§ 1º Poderá ser admitida, excepcionalmente, a realização de pagamento em espécie, 

limitado a R$ 1.000,00 por operação, quando configurada peculiaridade relativa ao 

objeto da parceria ou ao território de determinada atividade ou projeto, desde que: 

I - Haja essa previsão no plano de trabalho aprovado; ou 

II - Seja conferida autorização em decisão motivada do administrador público, a partir de 

solicitação formal da organização da sociedade civil. 

Marcar as opções abaixo:  

(  x  ) Dou ciência do acima informado 

(  x  ) Não haverá pagamento em espécie 

(    ) Haverá pagamento em espécie. Sendo as despesas a seguir: 
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4.1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ENTIDADE 

Cronograma de Desembolso 

Meta Etapa/Fase Especificação Mês 

Meta 1 

Planejamento e 

Produção 

1.1 Contratação de Recursos Humanos  Novembro 2021 

1.2 Aquisição de Materiais, Consumo e 

Descartáveis 

Novembro 2021 

1.3 Divulgação e Publicidade Novembro 2021 

1.4 Contratação de Mão de Obra e Serviços Novembro 2021 

1.5 Locação de Estruturas Novembro 2021 

 

5. PLANILHA DE MATERIAIS/SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS PELO FOMENTO.  

Descrição Detalhada Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

Fonte de 

Custeio 

Receita 

(O item 

contratado 

irá gerar 

receita? 

Indicar 

valor) 

 

Despesa  

(Se o item contratado 

gerar receita indicar o 

item em que o recurso 

será utilizado) 

Inscrições dos Atletas 

1° Lote de R$ 98,00 

2° lote de R$ 120,00 

3° lote de R$ 149,00 

Unid 500 R$ 98,00 
R$ 

49.000,00 
Inscrições 

Sim 

R$ 

49.000,00  

 

Chip Descartável Mountain 

Bike (Kit Atleta) 

Números de identificação p/ 

Bike em PVC, formato 13 x 19 

cm (Kit Atleta) 

Impressão em números de 

identificação p/ corrida em 

PVC, tamanho 148 x 210 

(Kit Atleta) 

E-commerce inscrições online 

pelo SISTIME (Kit Atleta) 
Squeeze Personalizado 

(Kit Atleta) 
Produtores Executivo 
Premiação dos Atletas 

Vencedores 
Chip Descartável 

Mountain Bike  

O item faz parte do Kit 

Atleta, e será utilizado 

Unid 500 R$ 5,00 R$ 2.500,00 Inscrições Não  Não 



18 
 

para monitoramento 

online em tempo real para 

os resultados oficiais da 

prova 

 
Números de 

identificação p/ Bike em 

PVC, formato 13 x 19 

cm 

O item faz parte do Kit 

Atleta, e será utilizado 

para identificação visual 

dos atletas participantes. 

Unid 500 R$ 1,00 R$ 500,00 Inscrições Não  Não 

Impressão em números 

de identificação p/ 

corrida em Polyart, 

tamanho 148 x 210 

 

O item faz parte do Kit 

Atleta, e será utilizado 

para identificação visual 

dos atletas participantes. 

 

Unid 500 R$ 2,75 R$ 1.375,00 Inscrições Não  Não 

Squeeze Personalizado 

O item faz parte do Kit 

Atleta, que será entregue 

aos atletas inscritos e 

servirá para hidratação na 

corrida. 

 

Unid 500 R$11,25 R$ 5.625,00 Inscrições Não  Não 

Produtor Executivo 

 

Serviço de produção 
executiva para as diversas 

demandas de execução 
do planejamento, 

logística, gerenciamento 
de marketing e 

publicidade, alvarás, 
documentações 

ambientais, 
gerenciamento de 

equipes de Staff, trabalho 
de campo, rua, 

divulgação, montagem e 
desmontagem de trilhas, 
sinalizações, consertos, 

trabalhos manuais, 
execução de estratégias 

definidas, auxílio às 
tarefas do Coordenador 
Geral e coordenação de 

estruturas e 
equipamentos inerentes à 

execução de todos os 
processos do projeto. 

Disponível por 8 horas 
diária 

 

Unid 5 
R$ 

5.000,00 

R$ 

25.000,00 
Inscrições Não  Não 

Premiação dos Atletas 

Vencedores 

 

O item faz parte do 

incentivo à participação 

Unid 1 
R$10.000

,00 

R$ 

10.000,00 
Inscrições Não  Não 
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do atleta profissional e 

amador, que serão 

premiados os vencedores 

de cada categoria. 

 

E-commerce Inscrições  

O item é um serviço 

fornecido por empresa 

especializada em eventos 

esportivos, para inscrição 

segura e modernizada dos 

atletas participantes de 

forma online. 

Unid 500 R$ 8,00 R$ 4.000,00 Inscrições Não  Não 

VALOR TOTAL DOS ITENS FORA DO TERMO DE 

FOMENTO 

 

R$ 49.000,00 

 

5.1 Planilha Termo de Fomento 

PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

Meta 1 – Planejamento e Execução 

Etapa 1.1 – Contratação de Recursos Humanos 

ITEM Descrição Detalhada  
Unid. de 

Medida  
Quant Total 

Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

Justificativa para aquisição/locação e 

memória de cálculo 

 1.1.1 

1 Coordenador Geral 
 

Serviço profissional de 
coordenação geral com 
ensino médio completo, 
experiente na execução 
coordenação de eventos 

de pequeno e médio 

porte. Disponível por 
40 horas/semana. 

Semana 6 6 
R$ 

1.000,00 
R$ 6.000,00 

Necessário para coordenar todo o 
processo de Pré-Produção, Produção e 
Pós-produção conforme o cronograma 

de atividades. Coordenar toda a equipe, 
elaborar regulamento de inscrições e 
sua execução, elaborar estratégias, 

planejamentos, contratações, execução 
e captação de recursos. Fazer o controle 

geral, executar todas as etapas, 
coordenar e distribuir as tarefas da 

equipe de trabalho do início ao fim das 
atividades. 

 
6 Semanas x R$ 1.000,00 = R$ 6.000,00 

Disponível por 40 horas/Semana 
 

 
 
 
1.1.2 

1 Coordenador 
Administrativo e de 

Gestão 
 

Serviço profissional 
especializado na 

coordenação 
administração e de 

gestão de eventos de 
pequeno e médio porte. 
Com no mínimo o Ensino 

Médio completo. 
Disponível por 40 

horas/semana 

Semana 5 5 R$ 791,11 R$ 3.955,55 

Necessário para organizar os trabalhos 
administrativos desde a pré-produção, 

produção e preparação da prestação de 
contas final. Realizando o controle dos 

recursos, serviços contábeis, 
pagamentos de serviços em geral, 
elaboração de contratos, além de 

orientar e acompanhar o Coordenador 
Geral e equipe técnica em suas funções 

para uma gestão profissional e 
organizada do projeto. 

 
5 Semanas X R$ 791,11 = R$ 5.000,00 

Disponível por 40 horas/semana 
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1.1.3 Assistente de Produção  

 
Profissional auxiliar 

direto do Coordenador 
Geral. Com o 

conhecimento e 
capacidade técnica na 
realização de eventos 
culturais e esportivos. 

Disponível por 30 
horas/semana 

Semana 6 6 R$ 791,11 R$ 4.702,21 

Necessário para auxilio direto ao 
Coordenador Geral em todos os 

processos de produção e etapas do 
projeto, é quem dará o apoio aos 

serviços dos produtores Executivos 
orientando sobre a execução e fazendo 

os registros in-loco, auxílio logístico, 
supervisionará as demandas de 

documentações oficiais de licenças e 
alvarás, supervisão da preparação dos 

48km de trilha de competição desde sua 
criação, manutenção e finalização até a 
prova. Supervisão de todos os serviços e 

mão de obra contratados. 
 

6 Semanas X R$ 791,11 = R$ 3.955,55 
Disponível por 30 horas/semana 

  

 
Valor Total da Etapa 1.1 

 

 

R$ 14.702,21 

 
 
Etapa 1.2 – Aquisição de Materiais, Consumo e Descartáveis 
 

ITEM Descrição Detalhada 

Unidade 

de 

Medida  

Quant. Total 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

Justificativa para aquisição/locação 

com memória de cálculo 

1.2.1 

Kit Lanche 
 

Alimentação 

armazenado em 

embalagem prática, 

higiênica. Contendo 01 

fruta, 01 suco em 

embalagem longa vida, 1 

barra de cereal, 

embalados 

separadamente 

Unidade 600 600 R$ 5,00 R$ 3.000,00 

 
Item de alimentação individual para os 

atletas participantes ao final da sua 
prova. 

 
600 kITs x R$ 5,00 = R$ 3.000,00 

 
 

 
 

 

1.2.2 

Álcool Gel 
 

Mini Álcool em Gel 70%. 
Frasquinho de 30ml de 

bolso. 

Unidade 2.000 2.000 R$ 1,00 R$ 2.000,00 

Item de proteção para higienização de 
todos os presentes contra o Vírus Covid-

19, em tamanho mini de 30ml para 
distribuição. 

 
2.000 unidades X R$ 1,00 = R$ 2.000 

 

 

1.2.3 

Troféu Pódio 
 

Troféu personalizado 
com 30cm de altura em 

MDF 6mm com 
impressão UV em alta 

resolução e layout 
exclusivo do evento 

Unidade 90 90 R$ 48,00 R$ 4.320,00 

Item de premiação para os atletas que 
chegarem em 1º, 2º e 3º lugares em 

suas categorias. 
 

90 Unidades X R$ 48,00 = R$ 4.320,00 

 

1.2.4 Troféu Incentivo 
 

Unidade 60 60 R$ 44,00 R$ 2.640,00 
Item de premiação de incentivo para os 
atletas que chegarem em 4º e 5º lugares 
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Troféu personalizado 
com 25cm de altura em 

MDF 6mm com 
impressão UV em alta 

resolução e layout 
exclusivo do evento 

em suas categorias. 
 

60 Unidades X R$ 44,00 = R$ 2.640,00 

1.2.5 

Medalha 
 

Medalhas em MDF 6mm 
com impressão UV com 
12cm de altura com fita 

personalizada. 

Unidade 500 500 R$ 8,75 R$ 4.375,00 

Item de premiação para todos os 
participantes que completarem a prova 

em todas as categorias. 
 

500 Unidades X R$ 8,75 = 4.375,00 

 

1.2.6 

 
Água Mineral 

 
Água Mineral Natural 
sem gás, garrafa de  

 500 ml 
 

Unidade 1.500 1.500 R$ 1,14 R$ 2.250,00 

Item de hidratação dos atletas durante e 
após a prova, e das equipes de trabalho 

do evento. 
 

1.500 unidades X R$  = R$ 1.710,00 

 

1.2.7 

Gelo 
 

Pacote de Gelo em 
cubos de 5kg. 

Unidade 41 41 R$ 9,00 R$ 369,00 

Item para refrigeração de água para 
hidratação dos atletas e equipes de 

trabalho distribuídas ao longo dos 48km 
de trilha nos pontos de apoio. 

 
41 Unidades X R$ 9,00 = R$ 369,00  

 

 
Valor Total da Etapa 1.2 

 

 
R$ 18.414,00 
 
  

 
Etapa 1.3 - Divulgação e Publicidade 
 

ITEM Descrição Detalhada 

Unidade 

de Medida 

(Diária/M

ês/Mts/Ser

viço) 

Quant. Total 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

Justificativa para aquisição/locação 

com memória de cálculo 

 1.3.1 

Camiseta de Malha 

Camiseta de malha fria, 

composição 100% 

algodão com estampa 

sublimada com logo do 

evento tamanhos: M, G, 

GG, XGG, P 

Unidade 595 595 R$ 18,00 
R$ 

10.710,00 

Item de divulgação do evento e para uso 
da equipe de trabalho, e distribuição 

para atletas inscritos. 
 

595 Unidades X R$ 18,00 = R$  10.710,00 
 

 

 1.3.2 

Impressão de Banner 

Impressão de banner 

em lona vinílica fosca 

4/0 cores policromia 

M² 45 45 R$ 35,00 R$ 1.575,00 

Item de divulgação, sinalizações de 
prova, Pórtico de largada e Backdrop 

para premiação de atletas 
 

45m² X R$ 35,00 = R$ 1.575,00 

1.3.3 

Promoção de 

Conteúdo 

Compra de crédito na 

plataforma oficial 

Facebook para 

promoção direcionada 

de conteúdo de 

Serviço 1 1 
R$ 

2.996,00 
R$ 2.996,00 

Item para promoção de conteúdos de 
divulgação das inscrições e todas as 

fases de realização do projeto nas redes 
sociais Facebook e Instagram. 

 
1 Serviço X R$ 2.9960,00 = R$ 2.996,00 

 
Sendo: R$ 2.000,00 para promoção das 
Inscrições / R$ 996,00 para promoção 
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divulgação do projeto do Evento. 

Valor Total da Etapa 1.3 

 

R$ 15.281,00 

 

 
Etapa 1.4 - Contratação de Mão de Obra e Serviços 

 

ITEM Descrição Detalhada 

Unidade 

de 

Medida 

(Diária/

Mês/Mts/

Serviço) 

Quant. Total 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

Justificativa para aquisição/locação 

com memória de cálculo 

  
 
 
 
 
 
1.4.1 

Transmissão Ao Vivo 
de Streaming. 

Com Captação e 
Edição de 01  vídeo 

de 5 min. 
 

Equipe especializada 
com equipamentos 
profissionais de 2 

câmeras móvel e fixa 
com alcance de 100 

metros para 
transmissão ao vivo, 

mais 2 Drones 
equipados para 

transmissão ao vivo. 
Equipamentos de alta 

resolução, com servidor 
para transmissão on 
demand com tráfego 
ilimitado de usuários. 

Para Youtube e 
Facebook. Com a 

entrega de um vídeo 
publicitário da 

realização do evento de 
até 5 min 

 
 
 
 
 
 
Serviço 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
R$ 3.500,00 

 
 
 
 
 
 
R$ 3.500,00 

 
Equipe especializada na captação e de 

áudio e vídeo da competição, preparada 
para transmissão ao vivo do evento. 
Transmitirá para o público online a 

prova em tempo real no raio de alcance 
de 1 km dos Drones e visão de até 10 

km. Transmissão ao vivo das premiações 
dos vencedores de cada categoria. 

 
Serviço contratado para diária de 7 

horas de trabalho. 
 

1 Serviço X R$ 3.500,00 = R$ 3.500,00 

 1.4.2 

 Internet On Demand 

 

Link de internet 

temporário e dedicado 

de alta performance, 

com suporte técnico 

especializado. 500Mbs 

de Download - 100Mbs 

de Upload de conexão. 

 Serviço  1  1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 

Serviço de internet dedicada para 

transmissão ao vivo do evento para o 

público online no Youtube e Facebook 

do projeto, garantindo qualidade e 

eficiência com uma conexão ultra veloz 

para transferência de dados em tempo 

real. 

Serviço contratado para diária de 7 

horas de trabalho. 

1 Serviço X R$ 1.000,00 = R$ 1.000,00 

 1.4.3 

2 Fotógrafos 

 
Serviço fotográfico para 

 Serviço  1  2  R$ 400,00  R$ 800,00 

 

Serviço fotográfico para registro do 
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eventos, com 
profissional experiente 
em fotografia artística. 

evento, registro de púbico, estruturas, 

serviços e todos os acontecimentos da 

prova, produzindo material de 

divulgação da pós-produção para 

alimentação de redes sociais e 

imprensa, e para prestação de contas. 

Serviço contratado para diária de 7 

horas de trabalho, com no mimo 200 

fotos aproveitáveis. 

2 Fotógrafos x R$ 400,00 = R$ 800,00 

 
 
 
 
 
1.4.4 25 Staff (Assistentes de 

Produção) 
 

Equipe de apoio para 
execução de demandas 
diárias na execução do 

projeto. 

Diária 1 25 R$ 120,00 R$ 3.000,00 

São assistentes de produção que fazem 
parte do Grupo Carcará, que apoia o 

Desafio Flona e cuida da FLONA a mais 
de 10 anos. Serão distribuídos nas 

diversas tarefas de realização do evento 
como: Apoio aos atletas distribuídos em 

equipes pelo percurso de 48 KM, 
atendimento e controle de público, 

organização dos kits de alimentação e 
hidratação dos atletas, auxílio em toda a 

montagem de estruturas do evento, 
suporte geral em todas as atividades no 

dia de realização do evento. 
 

1 Diária de 25 Assistentes X R$ 120,00 = 
R$ 3.000,00 

Disponível por 8 horas diária 

 
 
 
1.4.5 

Assessoria de 
Imprensa 

 
Profissional habilitado 

para divulgação do 
projeto para a imprensa 
online e impressa, rádio 

e TV-Disponível 30 h 
por semana. 

Mês 1 1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 

Profissional responsável pela produção 
de releases, textos e reportagens para 

envio de matérias para os veículos 
oficiais e alternativos impressos e 

online, rádio e TV do Distrito Federal. 
 

1 Mês x R$ 1.200,00 = R$ 1.200,00 
Disponível por 6 horas diária 

 
 
 
1.4.6 

Designer Gráfico 
 

Profissional 
especializado no 

desenvolvimento de 
Identidade Visual e 

materiais gráficos web. 

Serviço 1 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 

Profissional responsável pela criação da 
identidade visual do projeto, atualização 

de logomarca, produção de banners, 
flayers, camisetas, materiais de 
divulgação online, materiais de 
divulgação em mídias sociais e 

jornalísticas com suporte a todas as 
fazes de execução. 

 
1 Serviço X R$ 1.500,00 = R$ 1.500,00 
Execução do serviço em até 30 dias 

 
 
 
1.4.7 

Web Designer 
 

Profissional 
especializado na criação 

de Web Site   

Serviço 1 1 R$1.952,33 R$ 1.952,33 

Profissional responsável pelo 
desenvolvimento completo do Site 

oficial do projeto, com estrutura 
responsiva e no mínimo de 6 páginas 
internas. Hospedagem e domínio por 

conta do Instituto. 
 

1 Serviço X R$ 1.952,33 = R$ 1.952,33 
Execução do serviço em até 30 dias 
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1.4.8 

Locutor/Apresent. 
 

Profissional da voz com 
experiência em 

apresentação de evento 
esportivo. 

Diária 1 1 R$ 380,56 R$ 380,56 

Profissional responsável pela 
apresentação do evento, premiação, 
entretenimento do público, avisos, 

informativos, cerimonialista esportivo. 
 

1 Locutor X R$ 380,56 = R$ 380,56 
Disponível por 8 horas diária 

 
 
1.4.9 

8 Brigadistas 
 

Profissional 
especializado para 

prestação de serviços 
socorrista/brigadista – 8 

horas diária  

Diária 1 8 R$ 170,00 R$ 1.360,00 

Profissionais que darão o suporte de 
socorro aos atletas na prevenção de 

acidentes, distribuídos pelos 48km de 
percurso. Também com suporte de 

socorro ao público presente. 
 

1 Diária de 8 Brigadistas X R$ 170,00 = 
R$ 1.360,00  

Disponível por 8 horas diária 

 
 
 
1.4.10 

16 Segurança 
Patrimonial 

 
Profissional 

especializado em 
segurança desarmada 
para evento – 8 horas 

diária. 

Diária 1 16 R$ 170,00 R$ 2.720,00 

Profissionais necessário para a guarda 
patrimonial de estruturas do evento, 

controle e suporte do público, segurança 
de estacionamento e controle de 

acessos autorizados e não autorizados 
da FLONA no dia da realização. 

 
1 Diária de 16 Seguranças X R$ 170,00 = 
R$2.720,00 

 
Sendo 4 Seguranças disponíveis para 
guarda patrimonial das estruturas na 

noite do dia 18/12 
 

E 12 Seguranças distribuídos no dia da 
realização 19/12 

Disponíveis por 12 horas noturno 
 e 8 horas Diária. 

 
 
1.4.11 

5 Auxiliar de Limpeza 
 

Profissional responsável 
pela manutenção da 

limpeza do ambiente do 
evento – 8 horas diária. 

Diária 1 5 R$ 150,00 R$ 750,00 

 
 
 

Profissionais que cuidarão da 
manutenção da limpeza do ambiente 

central de circulação do público, 
manutenção dos ambientes coletivos da 
prova, e preservação geral do ambiente. 

 
1 Diária de 5 Auxiliar X R$ 150,00 = R$ 

750,00 
Disponível por 8 horas diária 

 

Valor Total da Etapa 1.4  R$ 18.162,89 

 
Etapa 1.5 - Locação de Estruturas 
 

ITEM 

Descrição 

Detalhada  
Unidade 

de 

Medida  

Quant. Total 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

Justificativa para aquisição/locação 

com memória de cálculo 
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1.5.1 

Cronometragem 

Sistema de 

Cronometragem de 

evento Mountain Bike 

com tempo oficial, 

tempo líquido e parciais 

para apuração de 

resultados. Serviço 

executado por empresa 

independente 

contratada  

Diária 1 1 R$5.200,00 R$ 5.200,00 

Item do equipamento eletrônico 
profissional para apuração do tempo de 

prova 
 

1 Serviço X R$ 5.200,00 = R$ 5.200,00 
 

Serviço disponível por 8 horas 
 
 

1.5.2 

Relógio Pórtico uma 

face 

Relógio com painel 

eletrônico de Led 

Vermelho de 

longo alcance 

Diária 1 1 R$ 300,00 R$ 300,00 

Item de contagem profissional com 
painel de Lad de longo alcance para 

acompanhamento do tempo de prova 
 

1 Diária X R$ 300,00 = R$ 300,00 
Serviço disponível por 8 horas 

1.5.3 

20 Conjunto de 

mesas e cadeiras 

Conjunto de Mesa com 

4 Cadeiras cada, em 

plástico, material 

polipropileno, 

resistente. 

Diária 1 20 R$ 11,00 R$ 220,00 

Item para apoio técnico da equipe de 
trabalho e para distribuição das equipes 
em pontos de apoio ao longo dos 48km 

da prova. 
 

20 Unidades X R$ 11,00 = R$ 220,00 
 

Total de 20 Mesas e 80 Cadeiras 
Serviço disponível por 8 horas 

1.5.4 

Grades contenção de 

público 

Grades de contenção de 

público e delimitação 

de áreas, em material 

metálico medindo 

02x01m. 

Metro 
linear 

3.000 3.000 R$ 4,00 
R$ 

12.000,000 

Item para utilização no controle geral 
dos espaços do evento, para contenção 

do público e limitação de espaços 
autorizados e não autorizados. 

 
3.000 M/L X R$ 4,00 = R$ 12.000,00 

 
Serviço disponível por 8 horas 

1.5.5 

Box Truss Q30 

Estruturas de alumínio 

especial Q-30, em 

metro linear. 

Metro 
Linear  

35 35 R$ 36,33 R$ 1.271,55 

Estrutura necessária para construção de 
Pórtico de Legada e Chegada de 28m². 

Mais um Backdrop de 12m² para 
premiação dos atletas 

 
35 M/L X R$ 36,33 = R$ 1.271,55 

Serviço disponível por 8 horas 

1.5.6 

Palco Praticável 

Locação de praticável 

telescópico em 

tamanho 2x1m para até 

1m de altura. 

M² 12 12 R$ 45,00 R$ 540,00 

Item para construção de pódio de 24m² 
para premiação dos atletas 

 
12 M² de praticável X R$ 45,00 = R$ 

540,00 
Serviço disponível por 8 horas 

1.5.7 2 UTI Móvel 

Serviços de primeiros 

socorros e 

deslocamento de 

pacientes, 

Diária 2 2 R$ 1.500,00 R$ 3.000,00 

Item de primeiros socorros para 
prevenção de acidentes em apoio aos 

atletas e público presente. 
Estrategicamente posicionadas no início 

da prova e no meio da trilha para 
atendimento rápido. 
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compreendendo 

ambulância UTI com 

motorista, enfermeira 

de nível superior e 

técnico de enfermagem. 

 
1 Diária de 2 Unidades UTI X 1.500,00 = 

R$ 3.000,00 
Serviço disponível por 8 horas 

1.5.8 

Banheiro Químico 

masculino e feminino 

Locação de banheiro 

químico (masculino/ 

feminino) em estrutura 

de Polietileno 

higienizado pronto para 

uso 

Diária 1 16 R$ 130,00 R$ 2.080,00 

Item de higiene necessário para suporte 
Sanitário das equipes de trabalho e do 

Público presente. 
 

1 Diária de 16 banheiros X R$ 130,00 = 
R$ 2.080,00 

Serviço disponível por 8 horas 

1.5.9 

Gerador de Energia 

180 KVA 

Grupo Gerador de 

energia a Diesel de 180 

KVA Trifásico 

Diária 1 1 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 

Item para geração de 8 horas de energia 
para o funcionamento de equipamentos 

e realização das atividades do evento. 
 

1 Gerador X R$ 1.300,00 = R$ 1.300,00 
Serviço disponível por até 12 horas 

1.5.10 

Sonorização 

Pequeno Porte 

Sistema de sonorização 

PA 16 com o mínimo 

das configurações: 4 –

Subwoofer; 4 - 

Microfones Sem Fio; 1 - 

Console Digital 32 

canais; 1 - Painel de Led 

4m x 2m; 6 - Monitores 

1000w. Com técnicos de 

operação. 

Diária 1 1 R$ 2.123,04 R$ 2.123,04 

Item para comunicação do público e da 
prova, realização as premiação e 

captação de áudio para as transmissões 
 

1 Diária de Som X R$ 2.123,04 =             
R$ 2.123,04 

 
Serviço disponível por 8 horas 

1.5.11 

Painel de Led 4m x 2m; 

6 - Monitores 1000w. 

Com técnicos de 

operação. 

Diária  1 1 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 

Item necessário para comunicação do 
público e da prova, realização as 

premiação e transmissões 
 

1 Diária Painel de Led  X R$ 1.300,00 = 
R$ 1.300,00 

    Serviço disponível por 8 horas 

1.5.12 

4 Banheiro Químico 

PCD Locação de 

banheiro químico (para 

pessoa com deficiência) 

em estrutura de 

Polietileno higienizado 

pronto para uso 

Diária 1 4 R$ 170,00 R$ 680,00 

Item de higiene necessário para suporte 
Sanitário das equipes de trabalho e do 

Público presente 
 

4 banheiros X 170,00 = R$ 680,00 
 

Serviço disponível por 8 horas 

1.5.13 

15 Rádio 

Comunicador 

Rádio intercomunicador 

para comunicação à 

distância de equipes de 

trabalho.  

Diária 1 17 R$ 30,00 R$ 510,00 

Item de comunicação da Coordenação e 
Produção Executiva com toda a equipe 

de Staff e serviços técnicos. 
 

17 Rádios C. X R$ 30,00 = R$ 510,00 
 

Serviço disponível por 8 horas 
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1.5.14 

2 Tenda 10X10 

Locação de tendas tipo 

pirâmide, em estrutura 

de alumínio fechada 

(10mx10m), de lona 

branca de PVC de alta 

tenacidade com 

propriedades 

antichama, antimofo e 

proteção contra raio. 

Diária 1 2 R$ 600,00 R$ 1.200,00 

Item para suporte na premiação com 
concentração de atletas e público. 

 
2 Diária de 2 Tendas X R$ 600,00 = R$ 

1.200,00 
 
Estrutura disponível por até 12 horas 

1.5.15 

2 Tenda 8x8 

Locação de tendas tipo 

pirâmide, em estrutura 

de alumínio fechada 

(8mx8m), de lona 

branca de PVC de alta 

tenacidade com 

propriedades 

antichama, antimofo e 

proteção contra raio. 

Diária 1 2 R$ 402,22 R$ 804,44 

Item para suporte na a guarda de 
equipamentos, kit lanches e demais 

materiais e produtos. 
 

2 Diária de 42Tendas X R$ 402,22 = R$ 
804,44 

 
Estrutura disponível por até 12 horas 

 

1.5.16 

4 Tenda 4x4 

Locação de tendas tipo 

pirâmide, em estrutura 

de alumínio fechada 

(4mx4m), de lona 

branca de PVC de alta 

tenacidade com 

propriedades 

antichama, antimofo e 

proteção contra raio. 

Diária 1 4 R$ 226,67 R$ 906,68 

Item para suporte nos pontos de apoio 
aos atletas localizados em 4 locais ao 

longo dos 48km de prova. 
 

2 Diária de 4 Tendas X R$226,67 = R$ 
906,68  

 
Estrutura disponível por até 12 horas 

 
Valor Total da Etapa 1.5 

 
R$ 33.435,71 

 

 
VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO 

 
 R$ 99.995,81 

 

6 DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO 

A divulgação do evento será feita através da Assessoria de Imprensa com a produção de textos, releases e matérias que 

cheguem nas mídias jornalísticas oficiais, comunitárias e alternativas do DF. Promoção de conteúdo de divulgação em 

Redes Sociais. Utilizaremos os principais meios de comunicação como: www.embalandosonhos.org ; 

www.desafioflona.com.br ; facebook.com/DesafioFlonadeMountainBike ; facebook.com/InstitutoEmbalandoSonhos ; 

www.sistime.com.br ; instagram.com/desafioflona ; instagram.com/institutoembalandosonhos. 

A divulgação ainda ocorrerá por meio da transmissão ao vivo e online da competição com a captação de áudio de áudio 

e vídeo para um público ilimitado de pessoas, permanecendo gravado em nosso youtube: youtube.com/desafioflona. 

A identificação visual do Projeto nos espaços físicos será feita por meio de banners, faixas, camisetas e pórticos presentes no local 

http://www.embalandosonhos.org/
http://www.desafioflona.com.br/
http://www.sistime.com.br/


28 
 

de realização, e com a distribuição de panfletos e cartazes em ambientes públicos. 

 

7. Previsão de Receitas  

PREVISÃO DE RECEITAS (inclusive recursos complementares) 

QTD. Nome Receitas 

1 Emenda Parlamentar do Deputado Reginaldo Sardinha  R$ 99.995,81 

2 Inscrições dos Atletas R$ 49.000,00 

Total R$ 148.995,81 

 

Brasília, 12 de novembro de 2021 

           

                                                                      _____________________________ 

Lady Laura Caetano de Souza Costa 

 

 

 

 

 


