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1. TDENTTFTCAçÃO On ENTTDADE

1.1 ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA

Responsável pelo acompanhamento da parcería: Carlos Alberto Machado Cavalcante

Função na parceria: Coordenador do Proieto

RG: 603.831SSP/DF Órgão Expedidor: SSP/DF CPF:239.256.631-34

Telefone Fixo: Telefone Celular: (51) 98195-4545

E-Mail do Responsável: sra n iavovoca pitao@sma i l.com

1.2 HISTóRICO DO PROPONENTE

O tnstituto ASSOCIACA? 1LUBE qEDAL DA SERRA DE CICLISM? é uma Orgonização do Sociedade Civil de lnteresse

Púbtico - OSCIP, sem ftns lucrotivos, de interesse público, regido por seu Estotuto, fundody em 16/05/2@6.

Por necessidode de opoío ao esporte em Sobrodinho, ou oté mesmo Brosília, a Associoção CLUBE PEDAL DA SERRA,

pora que pudéssemos estor otentos às necessidades dos otletas omodores e principalmente os iniciontes, onde veio à

ideia de organízar passeios ciclísticos no cidode poro incentivor o prático do esporte em Sobradinho. Começamos com

eventos de pequeno porte, e hoje já são reotizodos de 3 o 4 passeios ciclísticos por ano. Como o resposta foi satisfatória

e positivo, possomos também a reolizor a competição (60 km Pedol no Serro), provo que ficou conhecida nocionolmente

e que já Íoz parte do compeonoto Brasileiro e colendúrio oficiol da Federoção Brasileira de Ciclismo (CBQ.

Em 74 de morço de 2070 foi realizodo 60 KM PEDAL NA SERRA 8" edição, o evento foi patrocinado por empresas

privodos. o evento deu inicio na Quadra Centrol de Sobradinho-DF.

Provo válido pelo ronking nocional do compeonoto brosileiro. Neste evento tivemos um público de 3.ü)0 pessoos e

550 atletos inscrítos. Forom orrecodados 7.100 kg de olimentos não perecívele doados pora 2 entidodes sem fins
lucratívos, 
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Em 27 de morço de 2077, fizemos novomente o 60 KM PEDAL NA SERRA. O evento deu início no Estacionomento / /
Estódio Agostinho Lima em Sobmdinho-DF, Provo vólido peto ranking nocionol com o presença de vários otletos '-/
renomodos de todo poís.

Neste evento tivemos um público de 2.600 pessoas e 450 atletas inscritos. Forom orrecadados 900 kg de alimentos

não perecível e doados poro 2 entidades sem fins lucrotivos

t



Em 07 de moio de 2077 foi reolizado mois um evento 60 KM PEDAL NA SERRA. O Evento de inicio no Porque

Ecotógico lequitibá em Sobrodinho, com patrocínios de empresos privodas conseguimos novamente realizor o prova que

Íoi volidada pelo compeonoto brosiliense de ciclismo.
Neste evento tivemos um público de j.0@ pessoas e 6(N otletos inscritos. Forom orrecadodos 7.20O kg de olimentos

não perecível e doados para 2 entidades sem tins lucrotivos..

2. DESCmçÃO DO PROJEÍO

2.1OBJETO DA PARCERIA

Reolizoção do EVENTO 60 KM PEDAL NA SERRA.

2.2 APRESENTAçÃO DO PROJETO

O projeto tem por objetivo reolizor o evento denominodo em 2 (dois) percursos, 6O km e 4okm Pedol no Serro,

que consiste em umo competição de Mountoin Bike, na cotegorio Morotono com o porticipação de 4N otletas.

2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO:

A Constituiçdo Federal de 1988 prevê no ortigo 6e:

,do direitos sociais o educação, o soúde, o alimentoçõo, o.trobolho, o moradio, o trcnsporte, o

lozer,asegurança,oprevidênciosociol,oproteçãoàmoternidodeeàinfâncio,oossistênciaoos

desomporodos, no forma desta Constituíçdo.

A lei orgânica do Distrito Federal prevê:

Art. 254 É dever do Distrito Federal fomentor práfrcos desportivog formois e nõo formois, como

incentivo o educoçõo, promoçõo sociol, integroçõo sócio culturol e preservoção do soúde físia e

mentol do cidodão.

Considerondo que é o lozer é direito sociol previsto pela Constituição e levondo em consideroção a cultura

nacional do poixão ciclística esse projeto é voltodo à quolidode de vida, lozer e bem-estar físico e psicológico dos

portÍcipontes, olém de desenvolvimento tocol do cidode na prático esportiva. E, olém disso, reforço o esporte no cidade

de Sobrodinho que é referência no ciclismo no quesito Mountain Bike, por ser umo cidode rico em trilhos e lugares

fantústicos para pedalar, sem contor que devido o pondemio o esporte sô tem crescido em Brosília/DF.

Nome do Projeto: EVENTO 60 KM PEDAL NA SERRA

Local de realização: Fazenda Nova Suiça, Centro de treinamento DF 326, ao lado do pólo de Cinema -

Sobradinho-DF
Período de execução: 24 I 06 I 2022 a 2a I 07 I 2022

Período de realização do Evento: L0lo7/2022

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

Previsão de beneficiários diretos: 400 atletas

Previsão de público indireto: 2.000 Pessoas

Valor Total do Projeto: R$ ,69.638,24 (cento e sessentd e nove mil, seiscentos e trinto e oito reois e vinte e

quotro centovos)

Valor Total do Termo de Fomento: RS BS 745.63424 (cento e quorento e clnco mll, selscentos e trinto e
olto reois e vinte e quatro centovos)



Dessa forma é relevonte o desenvolvimento desse projeto, fomentodo pelo Secretoria de Estodo do Espone e

Lozer do Distrito Federol, e que certamente oportunizorá a comunidade de Sobrodinho e do Distrito Federal, o

porticipoçdo em competÍções de ciclismo amodor.

2.4 OBTENVO GERAT:

Promover o prática esportivo do ciclismo omado1 objetivondo o reolizdção do evento denominodo ffi
km e 40km Pedol no Serro, que consiste em umo competição de Mountdin Bike, no cotegoria Morotona com o

porticipoção de 400 otletos

2.4.1 oBJETTVOS ESPECÍFICOS:

Promover o incentivo oo desenvolvimento do esporte do ciclismo omodor no comunidode de Sobradinho;

lncentivor o ciclismo como oltemativa contro os drogos e tempo ociosq estimulondo o vido soudável e

prevenção de doenços;

Promover a descontroção e o reloxamento fÍsico e mentol;

Atendertodos os pessoos sendo crtonços, odolescentes e odultos o prático do esporte.

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

a

o

a

o

PaÉmetro(sl para afeÍição de

cumprimento das Metas

Metas (Qualitativas)

-Re gí stro s f oto g r áfi cos

- Notos Fiscais

Contratoção de Profissionais poro

realização da competição do percurso

de 60km e 40km.

Contratoção de pessoas RH, e

serviços poro orgonizar o

evento.

- Reg i stro s fotog ráfi cos

- Notas Fiscois

Premiortodos os otletos que

concluírem o percurso com umo

medalha.

Medolho de conclusão do

percurso.

Parâmetro{s} para aferição de

cumprimento

Metas (Quantitativas)

-Fichos de lnscrições

- Re g istro s fotog ráfi cos

Alcançor o total de 400 otletas nas 2

(duos) modolidodes,60km e 40km

Kit com: (7 Camiso, 7 Placo de

ldentificação, 7 Borro de Cereol,

7 Gel Energético e umo 7

Ganofa e 7 bonaninha)

-Fichos de lnscrições

-Recibo de enÜego do kit

- Re gí stros Íoto g rófi cos

Oferecer 400 KITS paro o percurso

contendo.

- Re g i st ro s Íot o g róÍi cos

- Notos Fiscois

Premior com 100 troféus os primeiros

colocados de 7e o 5e colocodos de

cado cotegorio;

lndicador

lndicador

Realização do percurso

Troféus

/

/



2.6 CRONOGRAMA DETAI.HADO DE ATIVIDADES DO PROJETO

Nome do Evento: EVENTO 60 KM PEDAL NA SERRA

Descrição/Etapa: DESAFIO 60 KM e 40 KM PEDAL

Data do Evento: LO|O7l2O22 Turno: Motutino / Vespertino

Período Custeado pelo
Fomento (Se for o caso):

tsloílzozz a t5/o7 12022 Turno: Motutino / Vespertino

Local: Fozendo Nova Suiça,Centro de treinsmento bike

Espaços Físicos

Disponíveis:

...) Quadra Políesportiva ..) Praca

(...) Pátio (...) Piscina

) Ginásio (...)Clube
(X)EspaçoPrivado

Qua!? Partida Fozenda Novo Suiço

(X )Outro
Qual? Percurso em trilhas públicas

Quantidade de participantes neste evento
Diretos:4OO
Atletos:400
Comissão Técnica:0

lndiretos:2.000 Total:2.400

Quanto à abrangência {origem dos participantes}
(X) Local

(...) Regional

.) Nacional

Faixa etária
Categoria-

Moda I idade/Data/Íurno
clrd.

(X) Jovens (15 a 24 anos) EL|TE MASCULTNA - tOlOT 12022
Matutino e Vespertino.

400

(X) Jovens (15 a 24 anos) ELtrE FEMtNtNO - 10107/2022
Matutino e Vespertino.

(X)Jovens (23 anos) SUB 23 -1010712022 Matutino
e Vespertino.

(X) Jovens (26 anos) JU NIOR - t0 lO7 12022 Matutino
e Vespertino.

(X) Jovens (30 anos) SUB 30 - L0107/2022 Matutino
e Vespertino.

(X) Adultos (entre 30 anos a 34 anos) MASTER A7 (30 A 34 ANOS) -
L010712022 Matutino e
Vespertino.

(X) Adultos (entre 35 anos a 39 anos) MASTER A2 (3s A 39 ANOS) -
LO|O7/2022 Matutino e

Vespertino.
(XlAdultos (entre 40 anos a 44 anos) MASTER 81(40A$ANOS) -

tOlO712022 Matutino e

Vespertino.
(X)Adultos (entre 45 anos a 49 anos) MASTER 82 (45 A 49 ANOS) -

LO/O7/2022 Matutino e
Vespertíno.

(X) Adultos (entre 50 anos a 59 anos) MASTER Cl (s0 A s9 ANOS) -
tOlO712022 Matutino e
Vespertino.

(X) Adultos (mais de 60 anos) uETERANOS (AC\MA 60 ANOS) -
LO|O7l2O22 Matutino e

Vespertino.
(X) Adultos (20 a 40 anos) DUPLAMASCULINA-

LO/O7/2022 Matutino e
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Vespertino.

(X) Adultos (20 a 40 anos) DUPA MTSTA - 7O/O7/2022
Matutino e Vespertino.

(X) Adultos (20 a 40 anos) PESO PESADO ACIMAgSKG -
tOlO7l2O22 Matutino e

Vespertino.
(...) Pessoas com deficiência e/ou portadoras de necessidades

especiais (limitação física, mental, sensorial ou múltipla -
inseridas na distribuição acima)

0

lnscrição dos participantes
(...) Escolas

(...) Em centros comunitários

(...) Na sede da entidade proponente

(...) Na sede de entidades parceiras

(X) Pela internet. No site: www.sistime.com.br
(...1 Outros. Especifique

2.7 FORMA DE EXECUçÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA)

lnscrição: Será reolizodo pelo site .'i ' até 09/07. A inscrição custoró R$60,00 por porticipante.

Períodos:

No período de 24/06/2022 o 09/07/2022, será contratodo pessoos poro o reolização dos preporativos paro o

competição, levondo em conta os trabalhos de mapeamento, limpeza, sinalização e revitalizoção das trilhas do percurso.

Dia 1O/07/2022 será o dio da competição.

No período dos dios 11/07/2022 o 24/07/2022, seró o desmontogem e limpeza do locol do evento e do

percurso.

Contratações:

Seró contratodo Coordenador Gerol, Auxiliar Administrotivo e Prestadores de Serviços em gerol paro execuçõo

do projeto, e mecônícos poro monutenção dos bikes no dia do evento.

Materiais:

No inicio do competição, serão entregue um totol de 400 kits (contendo 7 camiieto, l squeeze, 1 gel energético

comestível, 7 barrÍnho de cereal, placa e pulseira de identÍficaçõo) poro cada um dos 400 otletos inscritos na

competição.

Percurso:

A competição será uma corrida ciclisto de formo ordem de chegado, onde os otletas se enfrentam em um

percurso de 60Km durante um período de 5h e 40km duronte o período de 4h

O percurso 60 km Pedol no Serro, serú realízada no dio 70/07/2022.

O percurso 40 km Pedol no Serro, será reolizodo no dio 10/07/2022.

O local no qual irá ocorrer o competiçdo seró no Fazendo Nova Sulço,Centro de treinamento DF 326

Cinema em Sobradlnho-DF, umo área com oproximodamente 7.5U) m2.

Período de locre das bicicletos - 6h às 6h40min;

tnício do concentroçdo, conferência dos lacres e otinhdmiento dos atletas - 6h40min;

pólo de

á
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lnício dos ovisos, alertando os otletos poro o término do tempo limite paro conferêncio e alinhamento dos

bicicletas no grid - 6h40min;

TérmÍno do entrodo dos otletas no área de grld. Após este horário, os otletas que aÍndo não estÍverem com suds

bicicletos conferidas e olinhados, estorõo possíveis de punição conforme determinoçõo da direçõo do prova - 6h50min;

I.r',RGADA- th - Percurso 6okm

LARGADA- th - Percurso 40km

Duração do Percurco: 8:00h às 73:00h

Divulgoçõo do resultodo provisório dos categorios - 73h30min;

Premiação - 74h30min;

Encerromento do Evento - 76h.

yALORES ARRECADADOS COM A iNSCRIçÃO:

O volor orrecadado tem como oblettvo a premloção em dlnhelro 79.qn (n pam o 7", 2" e 3" colocodo em

coda cotegorta. Sendo tombém que será retirado o volor de cobranço do site, taxo de monutenção e seguro poro o

otleto. O volor restante será poro o premioção dos 7", 2" e 3o colocodo de cada categoria.

Ihspesos com seguro paro os attetas: RS 3,00 x 400 atletos = RS 7.200,@ Volor totol

Despesas com boletos no site: Rs 6,00 x 4ao otletos = Rs 2.400,00 volor totol

Hospedogem e monutenção do slte: RS 500,00Volortotol

Premtação para os atletas: RS 79.900,00

Valor do inscrição R$ 60,00 x 40O atletos = RS 24.000,00 Valor totol arrecadodo.

PERCURSO INTEGRAL 60 KM

coLocAÇAo
CATEGOR!A

1o 20 AL

ELITE MASCULINA 1.000 800 600 2"400
ELITE FEMININA 1.000 800 600 2.440
JUN!OR 400 300 200

ffiffi
900
900
900

SUB 23
SUB 30
MASTER A 1 400 300 200--7õ-o-3õõ" 2oo-- 4õ-o-3õõ' 2oo

900
900,
900

MASTER A 2
MASTER B 1

MASTER B 2 400 300 200 900

MASTER C1 50 A 59 400 300 240 900
VETERANOS ACIMA 60 400 300 200 900

DUPLA MASCULINA 500 400 200 900

DUP DUPLA MISTA 500 400 300 1.200

PESO PESADO 200
coL@AçAO
CATEGORIA PERCURSO INTEGRAL 40 KiI

JUVENIL 350 250 200 800

TURISMO MASCULINO A 350 250 200 800

TURISMO MASCULINO B 350 250 200 800

TURISMO FEMININO 16 A 35 350 250 200 800

TURISMO FEMININO 36 ANOS 350 250 200 800

PCD (PESSOAL DEFICIENCIA Trofel Trofel Trofel
TOTAT í9.900,00

zl-



2.7.LGrade Horária

2.7.2 Equipe de RH

Entrodo no Locol

Período de lacre das bicicletas

lnício dos ovisos e informações importontes

Largodo Percurso 60km

Largado Percurso 40km

Duroção do Percurso

Divulgoção do resultado provisório dos categorios

Premioção

Encerromento

Função Qnt.
Forma de
cortra$odo
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
proieto

Coordenador

Geral
02 CNPJ slM NÃO 8H/diária

40h/semanal

Aux.

Administratfuo
04 CNPJ stM NÃO SHldiária

40h/semanal

2.8 BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS AO PÚBUCO PEIÁ PARCERIA

o Estimulor a convivêncio comunitário;

o Estimulor o prático regulor de otividade Íísica;

o Melhoria do quolidode de vido do otleta porticipante;

o Democrotizor o esporte Mountoin Bike.

2.9 CROQUI DO EVENTO

PERCURSO 6OKM PERCURSO 4OKM

Horário Descrição

5h30min

6h às 6h4omin

6h40min às 7h

th

th

th às 73h

73h:iOmin

74h:3Omin

76h



q

Local de Partida e Chegada do Evento

::{

I

2.10 CONTRAPARTIDA

Não se oplico

3. CRONOGRAMA DE EXECUçÃO DO PROJETO

4. DESEMBOLSO DA ENTIDADE: PAGAMENTO DE RH E DE FORNECEDORES

O desembolso da entídade 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.

2

Cronograma de Execução

Programação Valor
Duração

lnício Término

Contratações de RH Rs 72.00O,0O 24/06/2022 24/07/2022

frllateriais Rs 77.027,57 24/06/2022 09/07/2022

C ontratação de ServÍços Rs 56.670,67 24/06/2022 24/07/2022

e
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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 (ex: pagamento de arbitragem por jogo;

locação de equipamento por 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 3e e 4e do art.

30 da Portaria9&là0àO,, a saber:

§ 3e Pora o execução do porcerio em atividode contínua, as otividades finalísticas da OSC

deÍinidas no § 7e, devem ser executodos pessoalmente pelo entidode, em caráter "intuitu

personoe" do relação jurídica, sendo vedodo à subcontrotoção nesses cosos, exceto poro seruiços

o cessórios e com ple me nta res.

§ 2e Considero-se atividade contínua aquelo que ultrapossor três meses de duração.

Quanto a movimentação financeira, ressalta-se que no Decreto ne 37.843 de t31L212016, o qual

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

Att, 38. A movimentoçõo de recursos da parceria será realizada medionte transferêncio eletrônico

sujeito à identificoção do beneficiário finol e os pagamentos serão reolízodos por uédito na conta

boncário dos fornecedores e prestadores de serviços, uso de boleto bancário ou cheque nominal.

§ E Poderá ser odmitido, excepcionolmente, o reolizoção de pagomento em espécie, limitodo o

RS 7.OOO,OO por operoçõo, quando configurado peculiaridade relotivo ao obieto do porcerio ou ao

tenitório de determinado atividode ou proieto, desde que:

I - haja esso previsão no plono de trobdlho aprovodo; ou

It - sejo conferido outorizoção em decisão motivado do administrador público, o portir de

solicitoção formol da organização do sociedode 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:

4.1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ENTIDADE

Cronograma de Desembolso

Meta Etapa/Fase Especificação Mês

Meto 7 7.7 Recursos Humonos

,4

Junho 12022Meta 2
2.7 Moteriois

2.2 Aluguelde Equipamento

Metd 3 3.7 Serviços



5. prANtrHA DE MATERTAIS/SERV|çOS NÃO CONTEMPTADOS PELO FOMENTO (FONTE DE RECETTA

DTvERSA)

Descrição Detalhada Unid. Quant.
Valor

Unitário
ValorTotal

Fonte de

Custeio

Reeita

(Oitcm
contratado

irá gerar

receita?

lndicar

valor)

Despesa

(Seo item

contratado
gerar receita

indicaro item

em queo
recunso será

utilizado)

lnscrições dos

Atletos
Unid 400 R5 60,00 Rs24.000,00 osc Ndo

O volor

orrecododo

tem como

objetivo o

premiação em

dinheiro pora

o 7o,2" e 3"
colocodo em

codo

cotegorio.

Sendo

também que

será retirodo o

volor de

cobronço do

síte, toxa de

manutenção e

seguro poro o

atleto. O valor

restonte será

poro a

premioção dos

7", 2" e 3"
colocodo de

cado

cotegorio.

Detolhamento

doswlores
estará no

anexo, -,/4)
/'

VATOR TOTAL DOS ITEITIS FIORA DO TERMO DE
RS 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)
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FOMENTO

5.1 Planilha Termo de Fomento

Meta 1 íContratações de RH)

Etapa 1.1 {Recursos Humanos}

Justificativa
para

aquisiçãollocaç
ão e memória

de cálculo

Unidade de tedida
{Diáriarilêsriltb/Servi ço/U n id

ade)

Descrição
Detalhada

R.tr

7.800,00

02 Proftssíonais.
Ele desenvolverá e
acompanhará o
planejamento, a
divulgação, a
execução e a
entrega dos
produtos de todas
as etapas do
projeto. É quem
direcionará a
escolha dos
profissionais e

fornecedores
contratados,
organizará o
cronograma das
ações,fará a
cobrança deprazos
da equípe, definírá
a acompanhará
toda a estratégÍa de
comunicação,
auxiliará na seleção
dos inscritas para
as oficinas e
prestará apoio a
toda a equipe do
projeto. Nãoserá
exigidaformação
acadêmica, uma vez
que somente sefaz
necessárío o
conhecimento
específico das
diretrizes do
Campeonato e
demais regras do
ciclismo que
acompanhará a
execução.

R.f
3.900,00L.7.1

2
Coordenadores
Gerais-
Responsável por
coordenar todos
os aspectos do
projeto em
todas as suas
etapas para que
ele se efetive
conforme o
planejado.
Carga horáría
diárta: I horas
diárias.

PLANILHA TERMO DE FOMENTO



Período de
contratação por
1Mês - começando
do dia 24/06/2022
a 24/07/2022 Com
carga hordria de
th/diária

7.1.2

2Aux
Adminístrativo -
Profissional que

auxiliará nas
demandas
adminístrativas
do projeto,.
Cargahorárta
diária: I horas
diúrÍas

Mensal 0L 02
R$
2.700,00

R.f
4.200,00

02 Profissionais
que envolvem o
planejamento e

controle do projeto,

cotações de

fornecedores,
contratação de

seruiços e

fornecedores, Não

será ertgida

formoção
acadêmica que

auxiliar o

coordenador geral
nos atividades
concernentes a

execução deste

projeto.

Pertodo de
contratnção por 7

Mês - começando do
dia 24/06/2022 a
24/07/2022. Com
carga horárta de
Bh/diária

Valor Etapa í.í R$ í2.000,00

VALOR TOTAL DA META í R$ í2.000,00

ileta 2 (Materiais)

Etapa 2.1 (MateriaÍs)

ITE
M

Descrição
Detalhada

Unidade de tedida
( Diária/Mêsrf ft síServi ço)

Quan
t Total

Valor
Unitári

o

Valor
Total

JustÍftcativa
para

aquisição/locaç
ão com

memória de
cálculo

2.1.7

Confecção de

Camísetas,

7000Á poliéster

na cor branca
com gola na cor
vermelha com

Iogo do evento,

GDF e

Secretaria de

Esporte e Lazer
do Distrito
Federal Em4
Cores

Unidade 450 450 R§ 28,00
Rf
12.600,00

Será entregue 400
camisa do evento
para os atletas, S
camisas para
pessoas do RH,40
para as pessoa que
prestará seliço na
organização do
evento sendo 2 para
cada,2 camista
reseruas
totalizando 450 ./
camisetas. u

2.1.2
Coletes em

700ot6 poliéster
Unidade 30 30 R$17,00 R$ 5L0,00

Coletes para fiscais
de apoio ao evento

!2



na cor laranja
golo preta com

a todas as logos

na cor preta,

logo do evento

naftente e logo

do GDF e

Secretaria de

Esporte nas

costas para

ftscais de apoio
ao evento.

e equipe de RH Na

cor Laranja com
gola preta para ser

usadano diado
evento.

7

2.1.3

Confecção de

medalhas de

conclusão de

percurso

0,75x3,5

ENWLHECIDA

adesÍvada no

centro com a

Iogo do evento,

GDF e

Secretaria de

Esporte escrtb
EWNTO60KM
PEDALNA

SERRAefitana
corvermelha

Unidade 400 400 R$ 12,85
RS

5.140,00

Será entregue uma

medalha para todos

os atletas
participantes

confeccionada em

metal 0,75x3,5mm

ENWLHECIDA

adesivada no centTo

com a logo do

arcnto, GDF e

Secretarta de

Esporte escrito

EVENTO 60 KM
PEDALNASERRAC

fita na cor
vermelha

2.1.4

Confecção de

troféu ciclismo

com desenho de

um ciclistafeito
em madeira nas

cores mafTom

compreto e

desenho na

chapa em

alumínio com a

logo do evento,

GDF e

Secretaria de

Esporte com a

classificação da

cada categoria
tamanho 20CM

Unidade 100 100 R$ 40,81
Rf
4.087,00

Confecção detroféu
ciclismo com

desenho deum

ciclistafeito em

madeira nos cores

marrom compreto
e desenho na chapa

emalumíniocoma
logo do evento, GDF

e Secretaría de

Esporte com a

classificação da

cada categoría

tamanho 20CM

premiação pora os

7or 2o,3o,4" e 5"
lugar de cada

catugorta

2.1.5

Pulseira de
Identificação na
cor Laranja
confeccionada
compapel

fibroso,
Tamanho da
Pulseira:
79x24ímm,
Altamente

Unidade 400 400 R$3,50
Rí
1.400,00

Pulseira de
identificação dos
atletas inscritos

13



Resistente a
Água e Suor
Impressão
Invisível no
Lacre Reagente
à Luz Negra -

Antialérgicas
Tamanho da
Arte:
14x700mme
logo do evento,
GDF e

Secreturta de
Esporte e Lazer
do Distrito
Federal

?

2.1.6

Placas de
sinalização de
percurso em
adesívo com
PVC 40x20cm

Unidade 1,00 100 R$ 79,20
R$
1.920,00

Placas de
Sinalização de
Percurso para
identificação e

sÍnalização de todo
o percurso da
competicdo.

2.1.7

Sacolinha
POLIESTER de
cor Laranja
com t[0x30 com
logo do evento,
GDF e
Secreturta de
Esporte e Lazer
do Distrito
Federal

Unidade 400 400 R$2,80
R.,
1.720,00

Sacolinha TNT de
cor Laranja com
25x30 comlogo do
evento, para
montagem dos kita
dos atletas.

2.1.8
Barra de Cereal
24grvários
sabores

Unidade 400 400 R$ 7,70 R$ 440,00

02 Baras de
Cereais para cada
atleta, serd para
montar o kit atleta.

2.1.9

Gel De
Carboidrato
energético
comestível
Saches/30q -

caixa com 70
unidades
sabores
vartados

Caixa 40 40 R$ 27,90 R$ 876,00

GeI De Carboidrato
energético
comestíveI
Saches/S0q 07 Gel

Energel para cada
atleta, serd para
montar o kitatleta.

2.1.10
Paçoca (Doce

DeAmendoím
20gr unídade

UnÍdode 400 400 R$ 0,35 R§ 140,00

Paçoca (Doce De
Amendoim 20gr
unidade para cada
atleta, será para
montar o kitatleta.

2.1.11

Bansninha
(Doce De
Banana Zero
Açúcar 23gr
semGlúten

Unidade 400 400 R$ 0,37 R$ 124,00

Doce De Banana
ZeroAçúcar 23gr
sem Glúten para
cada atleta, será
para montar o kit
atleta.

2.1.12

Garrafa de
S00mlSqueeze
de plástico na
cor branca com
bico automática
personalízada
comlogo do
evento, GDF e

Unidade 400 400 R$ 4,44
Rf
1.776,00

Garrafa de 500m1
personalizada com
logo do evento, GDF
e Secretaria de
EsporteeLazerdo 

t

Distrito Federal
para cada atleta,
será para montar o

t4



Secretaria de
Esporte e Lazer
do Distrito
Federal

kit atleto.

fr

2.1.13

Abraçadeira de
Nylon4,BmmX
400mmcom
75cm PRETO
700 unidades
cada pacote

Pacote 10 10 R$28,98 R$ 289,80

Abraçadeira
Enforca Gato
TairapeNylon
Média TScmpara

ficção da placa de
ídenüficação do
atleta na bike e dos
banners de
0,60x0,80 com
identificoção do
oroíeto

2.1.14

Banner'sem
lona colorldo 4
cores - para
identidade
visual e

dívulgação
grdfica da
parceria e

demais

informações

7 banner
70x3,ímt

7 banner 6x3mt

7 banner
6x2,Smt

2 bannerc

7,20x0,70mt

30 banners

0,60x0,80mt

Metro2 1
84,08m
2

R$ 67,35
R$
5.662,79

Bonner's emlona
cobrtdo4 cores -

para identidade
visual e divulgação
gráfica da parceria

e demais

informações

7 banner 70x3,5mt
(para estrufuta
pórtico de largada)

1 banner 6x3mt
(para esfiatura em

local estratégico
para divulgação do

evento e depois será

transportado no dio

do evento para o

fundo do palco)

7 banner 6x2,5mt
(para estnttura na

entrada da chácara

onde será realizado
o evento)

2 banners

7,20x0,70mt (para

fixar 7 bonner na

entrada do eventa e

7 no palco com

informações

referente ao

fomento contendo

n" processo, valor
logo do GDF e

Secretario de

Esporte)

30 banners
0,60x0,80mt
(espalhado no
percurso coma
logo do evento, GDF
e Secretaría de

15



Esporte)

l/

2.1.15
Água mineral
semgás 500m1

Unidade 1800 1800 R$ 2,3e
RÍ
4.302,00

Água mineral sem
gás 500m1 para os
atletas disponível
no local do evento e
nos pontos de apoio
distribuídos
noDercurso.

2.1.16

Refrigerante a
base de cola de
2litros para os
atletas na
chegada do
percurso

Unidades 100 100 R$ 7,62 R$ 762,00

Refrigerante a base
de cola de 2litos
para os atletas na
chegada do
percurso. Será
disponibilizado um
refrigerante na
mesalracionado
em copos
descartdveis para
os atletns que
chegarem do
Dercurso.

2.1.17

KIT Lanche (07
pdo de forma
integral; 01

suco 200 ml;07
barinha de
cereal; 07
pacotinho de
biscoito BeIVita;
07 chocolate)

Unidade 450 450 R$ 12,83
RS

5.77s,50

KIT Lanche
contendo (01 pão
deforma integral;
01suco 200 ml;07
barrinha de cereal;
01 pacoünho de
bíscoito BelVita; 01

chocolate)para
cada atletn ao
terminar a
cometÍção e para o
pessoal d.o RH,

Seruiços Gerais, e
Meconicos de bike
durante o evento

2.1.18

Pacote de Copo
descartáveis de
180m1na cor
branco ou
transparente
com 700
unidades

Unidade 10 10 R$ 4,99 R$ 49,90

Copo descartúveis
de 780m1na cor
branco ou
transparente para
servir refrigerante e
água para os
atletas

2.1.19 Banana Prata Caixa 04 04 R$ 65,00 R$ 260,00

As bonanas serão
disponibilizada
para os atletas.
Será
disponibilizoda em
uma mesa com as
melancias fatiadas
bononas disponíveis
para os atletas se

servirem após a
conclusiio do
percurso e a
retirada do seu kit
lanche.

2.1.20 Melancia Kg 260 260 R$ 2,90 R$ 754,00

As melancias serão
disponibilizadas
para os atleta,
equípe técnica e
demaismembros da
produção do
evento. Será

fatiada e

16



disponibilizada em
uma mesa camapós
a conclusão do

?

Valor Total da Etapa 2. R$ 47.980,99

ITE
M

Descrição
Detalhada

Unidade de tledida
( DiáriariiêsrlltsÍSe rui ço)

Quan
t Total

Valor
Unitári

o

Valor
Total

Justificativa
para

aquisição/locaç
ão com

memória de
cálculo

2.2.1

I AIuoueI de

lespaço para
I realização do
evento.0 local
deverá ter toda
infra-estrutura
completa com
banheiros com
chuveiros,
cantina,
restaurante
(para atender o
público em
geral),
estacionamento
com capacidade
de no mínimo
500 vagas, que
estará
disponível aos
atletas e ao
público
espectador, O
local deveni
conter ainda, no
mínímoumo
área de
aproximadame
nte 7.500 m2,
com 3 circuito
XCO; iá,cil,
médio e dfrcil;
para os atletas
se aquecerem
ou para os
ciclistas que
nãoforem
participar da
provavõo poder
aproveítar esse

espaço na

fazenda para

fazer um
percurso XCO.

Local será o
marco0 do
evento onde os
atletas poderão
retirar seus kit,
receber suas

Didria 3A 30
R$

290,00
RS

8.700,00

I l,ocal com infra-
I estrutura completa
I com banheiros
I chuveíros,

I alimentoção e

lestucionamento
I estarão disponiveis
I aos atletas e ao

loúblrco, com uma
I uma órea de

loproximadamente
7.500 m2, com 3
círcuito XCO; Íácil,

lmédio e difrcil;
I para que os atletas

lposto* t"
aquecerem ou para
os ciclistas que não

forem participar do
provavão poder
aproveitar esse

espaço dafazenda
podendofazer
qualquer percurso
do XCO. /Vos dias
24/06 até o dia
09/07, Teremos 75
dias para preparar
o local para receber
o evento. No día
10/07 será o dia do
EWNTO. Nos dias
11/07 a 24/07 

]

teremos 14 dios
para entregar o
local e deixor
conforme 

I

recebemos. Nesse I

períodode30dias 
I

osatletaspoderão 
I

treinar no circuito 
IXCoparaose I

preparar pro dia da I

compeüção e I

poderãotreinar )
depoisdoevento 1
onde estaremos I

desmontando " )
organizando o toroll
paro o entrega, I

L7

Etapa 2.2 (Aluguel de Equipamento)



identificações e

aparelho de
rastreamento e
cronometragem
via satélitc e
premiação. O

local deverá ser
impreterivelme
nte na região de
Sobradinho.

nesse pertodo a
Fazendaficará
disponívelpara que
os atletas possam

voltar e treÍnar no
circuito até a
entrega do local
que será no dia
24/07. Local onde
somente os sócíos
podem treinar no
circuito.

í;

2.2.2

Aluguel de
banheiros
químicos com
Pia handsfree
operada com
bomba de pé,

capacidade
para 67L,Um
vaso saniflirio
comtampa,
Espelho,
Porta papel
toalha.
áIcool gel,
Medidas:2,20 m
x7,10mx1,20
m.
Peso: L04 kg.
Material:
polietileno de
alw densidade.
Tanque com
capacídade
para 220L.
Grodes de
ventilação
Teto
translúcido.
Piso
antidenapante.
Sinalização de
Iiwe/ocupado.
Apoio de
obietos..

Diária 01 08
R,
200,00

RT
7.600,00

Aluguel de 08
banheiros químicos
para os atletas e
públicos. Sendo 04
banheiros
Femininos e 04
banheiros
Masculinos para o
dia doEvento

2.2.3

Aluguel de 2
Tendas
medindo 10x70
para palco,
equÍpamento de
som e entTega
da premiação.

Diária 01 02
RS

900,00
R$1.800,0
0

Aluguel de Tendas
medindo 70x70
para instalação do
palco e
equipamentos de
some entregada
premiação aos
atletas

2.2.4

Aluguel de 2
Tendas chapéu
de bruxa
medindo 06x06
para suporte no
Iocal do evento
para equipe de
mesários e
entrega dos kifs
para os atletas.

Diária 01 02
R.s

430,79
R$ 867,58

Aluguel de 2 Tendas
chapéu de bruxa
medindo 06x06
paro suporte no
Iocal do evento
paraequipede I
mesários e entrega
das kits para os
atletas. Local
separodo
identificacão do
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atletq

7

2.2.5

Aluguelde 3
Tendas chapéu
de bruxa
medindo 03x03
para o dia do
evento, Serd
dístribuídas
para ponto de
apoÍo e suporte
ao atletas
durante o
Dercurso

Diária 01 03
R$
250,00

R§ 750,00

Aluguel de Tendas
chapéu de bruxa
medindo 03x03;
para o dia do
evento, será
distribuídas no
percurso para
ponto de apoio e
equípe de apoio
para atender os
atletas com apoío
de água e supot'te.

2.2.6

Alambrados
para
cercamento
utilizados no
local de
concentração
1,20X 3,00

Diária/Metro 250 250mt R$ 6,00
R.tr

7.500,00

Alambrados para
cercamento
utÍlizados no local
de concentraçãa,
para melhor
organização dos
atletas.

2.2.7

Aluguel de
pórtícos de
largada e
chegada
medindo
10x2,00 e
laterais
7.20x5.00m

Diária 1 1
Rf
7.400,00

R'
7.400,00

Aluguel de pórticos
de largada e
chegadamedindo
70x2 e laterais
7,20x5m. (com
testeiras)

2.2.8

Aluguel
estruaros Box
tntss para
exposição de
banners
medindo no
total de
70x3,ímfs
colocado emum
ponto
estratégico na
cidade para
divulgação do
eventn,

Diária 10 10
R$
720,00

R$
7.200,00

Aluguel estruturas
para exposição de
banners medindo
70x3,5 para
divulgação do
evento, T suporte
para colocar o
banner do evento
exposto em um
ponto esffatégico
na cidade e 7

Suporte na entrada
do evento. Período
01/07/2022 a
10/07/2022.

2.2.9

Aluguel de
estruturas Box
truss para
exposíção de
bannerc
medindo no
total 6x3,5mts o
banner do
evento exposto
na entrada da
chácara do
evento.

Diária 10 10 R$ 70,00 R$ 700,00

Aluguel estruturos
para exposição de
banners medindo
6x3,5 paro
divulgação do
eventn. T supofte
para colocar o
banner do eventa
exposto na entrada
da chúcara do
evento. T Suporte
na entrado do
evento. Período
01/07/2022 a /_
10/07/2022. u

2.2.10

Aluguel de
estruturas Box
tTuss para
exposição de
banners
medindo no

Mensal 10 1
RS

700,00
R$ 700,00

Aluguel estruturas
para exposição de
banners medindo
6x2,5 para
divulgação do
evento. 7 suporte
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total 6x2,5 mts
colocado em um
ponto
estratégico na
cidade e no dia
do evento serd
trasnportado
paraficar no

fundo do palco.

para colocar o
banner do evento
exposto em um
ponto estratégico
na cÍdade e no dia
do evento serd
removido e

colocado em cima
do palco nofundo
para apresentação
e entrega da
premiação.7
Suporte na cidade e
depois removido
pora o palco no
evento. Período
01/07/2022 a
10/07/2022.

I

2.2.11

Aluguel T Palco:
piso e estrutura
de madeira
Sx6mtcom
60cm de altura
forrado com
catpete com
escada de
madeira para
entrega de
nremiacão.

Diária 1. 1
RS

2.400,00
R$
2.400,00

Palco: piso de palco
medindo Bx6com
60cm de altura
forrado com
carpete para
montagem
estrutura de som e
entrega da
premiação e dos
sorteios,

2.2.12

Aluguel
equipamento de
som de médio
porte com (7
Mesa com 72
canais 4caíxas
amplíficadas,2
microfones,
cabos e técnico
operador de
som)

Diário 1 1
R.f
2.475,00

RT
2.475,00

Aluguel de mesa de
som,com 4 caixas
amplificadas,2
microfones semfio,
cabo para
instrumentos e 7

técnico operador de
som para montar,
operar e desmontnr
o equipamento.

2.2.13
30 Mesas
pkástÍcas com4
cadeiras

Didria 1 30 R$ 12,00 R$ 360,00

Mesas plásticas com
4 cadeiras para os
mesártos no local
do evento e pontos
de apoio.

2.2.14

AIugueI de um 1
Gerador de
Médio Porte de
715 KWA

Diária 1 1
À.tr

7.600,00
R$l.600,0
0

Gerador de Médio
Porte de 175 KWA
operado por
gasolina para gerar
energia para
aparelhagem de
som.

2.2.75

Locação de3
Veículos
Utilitários tipo
Camionete 4X4
com motorista

Didria 4 12
R$250,0
0

R$3.000,0
0

Aluguel de CARRO

PAMO EVENTO 3
CAMIONETESPARA
APOIODUMNTEO
EWNTO -
Necessárto para
apoio e transporte
em terreno
irregular no local
do evento.
Caminhoneu- (
08/07a11/07-04
dias) com
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Valor Total da Etapa 2.2

VALOR TOTAL DA META 2

Meta 3 (Contratação de Seruiços)
Etapa 3.1 (Seruiços)

Justificativa
para

aquisição/locaç
ão com

memórta de
cálculo

Descrição
Detalhada

Unidade de ttedida
( D i á r i alM êsllt El S e ru i ç o)

20 Profissionais que

envolvem em todas

as atividades
necessárías para
realizar o projeto,

dos dias

24/06/2022 a

09/07/2022. os
profasionais

contratados irão
organizar o espaço

para o evento,

sendo limpeza do

percurso, capina e

roça o mato, podar
arvores de risco que

possa prejudicor os

atletas,
pavimentação de

todo o percurso,

ídentificar os

percurso com

placas efoixas de

sinalização,

montagens dos kiB.,

montagem dentre
outras funções de

preparaçdo para o
dia do evento. Dia
10/07/2022 Dia do

Evento, os

profissionais serão

distrÍbuídos em

equipes para
realização das

tarefas: Conferencia

das inscríções dos

atletas,

Distribuíção dos

kits, organização.
dos atletas das

categorias, Grupos

de ponto de apoio

distribufdos nos

R$
7.250,00

R$
25.000,003.1.1

20 Serviços
Gerais -
Profissional que
auxiliará nas
demandas do
projeto. As

funções dos
profissionais
serão dês dos
preparativos
antes durante e
depois do
evento. Carga
horária diária:
I horos diárias



percursos para
dÍstribuir água e

anotação das

placas dos atletas,
envio de

suplementos ao

ponto de apoios,

resgate caso algum
atleta venha

desistir se

machucarou abike
quebrar,

organízação na

saída e no chegada

dos atletas. Nos

dias 71/07/2022 a
24/07/2022

limpeza detodo o
percurso e

organização para a
devolução do

espaço. Não será

exígídaformação
ocadêmica nas

atividades

concernentes a

execução deste
projeto.

Pertodo de

contratação por 7

Mês - começando do

dia 24/06/2022 a

24/07/2022. Com

cargahorária de

Bh/diária

3.1.2

02 Mecânicos de
Bike
Profissional que
auxiliará na
manutençiio,
regulagem das
bikes
algum
precise
demandas
projeto.

funções

caso
atleta

nas
do
As

dos
profissionais
serão durante o
evento. Carga
horárta: th no
dia do evento.

Diária 01 02
R$
200,00

R§ 400,00

02 Profissionais
qualificados para

da suporte e

manutenção e

ajustes nas bikes.

Não serd ertgido

formação
acadêmica nas

atividades, somente

conhecimento e

expertência na

área,

Pertodo de

contratação por 7

Dia - Somente no

dia do evento dia
10/07/2022. Com

cargahorárta de

th/diária
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3.1.3

3 Seguranças
Desarmados -
Todos
unifurmizados e
com
identificação.
período de th

Diária 01 03
R$170,0
0

R$510,00

Empresa
responsável para
fazer a segurança
no local do evento
durantetodo o
evento 10/07/2022

3.1.4

7 Locutor
Oficial -
Profasional
responsável
pelalocução do
evento,
enttevista com
os atletas e
dinâmica com
os
telespectadores
mícrofone e
música aovívo
durante o
evento. As

funçdo do
profissional
seró durante o
arcnto. Carga
horárta: Bhno
dia do evento.

Diária 01 01
RS

608,67
R$ 608,67

| 07 Profissionais

I qualificados parat-
lnarTaçaoe locuçao

do evento.

entrevistas com os

latletas, dinâmica
com os

telespectadores

olem de auxiliorna
montagem e

desmontagem dos

aparelhos de som,

suporte para
bandas ao vivo,

músicas e apoio
locutor do evento.

Não será exigida

formação
acadêmica nas

atÍvidades, somente

conhecimento e

expertência na

área.

Período de
contratação por 7

Dia - Somente no
dia do evento dia
10/07/2022

3.1.5

6 Brigadistas de
moto + prancha
- Todos
uniformízados e
com
identificação.

Diária 01 06
RS
229,50

'R.tr

1.377,00

Brigadista de moto
com prancha em
cada ponto de
apoio distribuído no
evento, sendo 7 na

frente do percurco e
1 nofinal
acompanhando os
atletas durante
toda a prova nos
pontos de apoio no
percurso. Todos
uniformízados e
comidenüficação.

3.1.6

3 Brigadístas -
Todos
uniformizados e
com
identifrcacão.

Diária 01 03
R§170,0
0

R$570,00

Brigadistas - a pé
circulando no local
do evento. Todos
unífurmizados e
com identifrcacão.

3.1.7

2 Ambulâncias
UTI móvel
(médicos e
técnícos) -
Todos
unifurmizados e
com

DÍária 01 02
R$
2.000,00

RS

4.000,00

2 Ambulâncias UTI
Móvelequipada
com (7 médico e 1
técnico) - Todos
unifurmizados e
comidentificação
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identificação

7

3.1.8

2 Vans de
tronspofte
comportando
76 lugares com
KM livre e
combustível
íncluso

Diária 01 02
R$
600,00

R$
7.200,00

Vanpara
transpofte do
pessoal e
suprimentos no
ponto de apoio
durante o evento
nos 2 percursos da
prova Por ths.

3.1.9

3 Camas
El,ásticas PuIa
Pula Grande
PIus 4,30m por
4h com 1

manitor
auxiliando o
oublicoinfanüI.

Diária 01 03
R$
180,00

R$ 540,00

Cama Elastica Pula
Pula Grande Plus
4,30m por 4h com 7

monitor para
publico infantil
durante Bhno dia
do evento

3.1.10

7 Carinho de
pipoca servindo
em saco de
papelmédio
para 500
crianças
durante o
período de 4h
com a presença
deummonitor
para cada
barraouÍnha

Diária 01 01
R.Í
400,00

R$ 400,00

Carrinho de pípoca
para 500
crionças/adultos
porumpertodo de4
horas durante o
evento,

3.1.71

7 CarrÍnho de
algodão doce
seruindo para
500 durante o
pertodo de4h
com a presença
deum monitor
para cada
barraca

Diáría 01" 01
R$
400,00

R§ 400,00

Corrinho de
algodão doce
servindo para 500
criança/adultoo no
pertodo de 4 horas
durante o evento.

3.1.12

7 Brinquedo
inflável
castelinho
escoffegar com
l monitor para
o publico
infantil no
pertodo de 4h
do evento

Diária 01 01
R.$

425,00
R$ 425,00

Brinquedo inflável
castelinho
escorregar pula
pula com 7 monitor
para o publico
infantil no período
de 4h do evento.

3.1.1
3

Chíp -

Cronometragem
400 atletas,
Empresa
especializada
na
Cronometragem
de corrida
ciclística por
um sistema de
sofuiarevia
satélite. Cada
atleta serd
monítorado
individualmente
pela empresa
contratoda

Unidade 400 400
R.tr

24,50
R.Í
9.800,00

Empresa
especializada em
cronometrar
corridas ciclísticas,
Cada um dos 400
atleta recebera um
chip para colocar
na sapotinha e será
monitoradovia
satélite durantc
todo o percurso.
Monitorando cada
atletaparaevitar ,
fraudes e
desonesüdade /
durante o percurío ,

da competição.
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lSeliço de I

lnlmasem e I

lfotográficacom I

lediçãodevídeo; I

loZ cinesmfisn I

lotparao I

lpercurso de I

laonneoTpara Il+otm I

I cinegrafista de I

limagem de solo, I

l7 cinegrafista I

lc.aotacão . I
lrmagem aerea I

3.1.1 I com drone.07 I ^4 lfotograÍo na lrewryo
I drea da I

lhrgada, oT I

lcaptaçãode I

lvídeo e I

I entrevista com I

lailetas,edição I

I do matertal I

lcaptado,O3 I

lvídeospré I

I eventos 7 com I

l+/- l minuto I

lcomlocuçãoe I

I oz com 3o seg I

lsemlocucão. I

0101.

Rf
77./*40,0
0

R$
11.,M0,00

Equipe defiImagem
efotográfica com
equipamentos
profissionais.2
Captação de
imagens de solo (2
cinegrafistas) 7 pra
cada percurso,0T
Captação de
imagens c/ Drone
(7 cinegrafista),7
Fotografia na área
da largada (Prova e

esíutura),7
Captação deVídeo
de entrevista r/
produção na área
da largado, 7

Ediçãofinal do
maturtdcaptado,3
Vídeos de pré
evento p/
dÍvulgação do
evento.
Tcom+ou-7
minuto c/ locução e
outros 2 com 30
segundos sem
locução

Valor Total da Etapa 3.1 R$ 56.610,67
VALOR TOTAL DO TERiIIO DE FOiiENTO R$ 115.638,24

6 DTVUTGAçÕES e rOrruflHCAçõES DO EVENTO

A identificoção visuol do Projeto nos espoços físicos será feíto por meio de plocos, foixos, banners, divulgoção

veiculor ou outra forma similor, e nas redes sociois do EVENTO 60 KM PEDAL NA SERRA, por meio do morco

do Secretorio de Estodo de Esporte e Lazer do Distrito Federal.

PREUSÃO DE RECEITAS (inclusive recursos complementares)

qTD. Nome Receitas

1 Emendo Porlamentar do Deputodo João Cardoso R$ 145.638,24

2 lnscriçõo R$ 24.000,00

Total R$ 169.638,24

7. Previsão de Receitas

Brasília, 13 de junho de2022.

.--)

/4
CARLO§ ALBERTO $Cru»O CAVALCAI\ITE

,.prysIJ)ENTE)(-.'/
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