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PLANO DE TRABALHO 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

Nome da OSC:Clube dos Atletas de Brasília 

Nome Fantasia: Clube dos Atletas de Brasília 

CNPJ: 33.715.406/0001-00 Endereço: SHTQ, quadra 4, conjunto 10, casa 07 

Complemento: Bairro/Cidade: Taquari - Lago Norte / DF CEP: 71.551-444 

Telefone: (61) 98122-6481 Telefone: (61) 99275-0671 

E-mail: 
cordf2015@gmail.com 
cordf.cabdf@gmail.com 

Site/Redes Sociais: Instagram: CORDF - CAB 

(@cordfcab) • Fotos e vídeos do Instagram 

Facebook:(9) cordfcab | Facebook 

Responsável da OSC (Dirigente): Kayano Augusto Monteiro da Costa Cruz e Silva (Presidente) 

CPF: 950.145.511-49 RG/Órgão Expedidor: 1.071.656 _ SSP/DF Telefone do Dirigente:(61)98122-
6481 

Endereço do Dirigente: SHTQ Quadra 4 Conjunto 10 Casa 07 Taquari - 
Lago Norte 

CEP: 71.551-444 

 

1.1 ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Bruno do Nascimento 

Função na parceria: Coordenador 

RG/Órgão Expedidor: 1.642.917 - SSP/DF CPF: 039.721.494-41 

Telefone Fixo: (61) 3443-2143 Telefone Celular: (61) 99999-4360 

E-mail do Responsável: brunoatleta@gmail.com 

 

1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE  

O Clube dos Atletas de Brasília iniciou suas atividades em abril de 2019. No dia 18 de agosto de 2019 o clube 

realizou a Caminhada e Corrida Taquari, com largada e chegada no Platô Eventos, num percurso de 3 km para 

caminhada e percurso de 7km para corrida pelas ruas do Setor Habitacional Taquari no Lago Norte. O evento 

contou com a inscrição de mais de 250 atletas, com cronometragem eletrônica e premiação para os atletas da 

categoria geral e para moradores do Taquari. 

No dia 21 de dezembro de 2019 realizou a 22ª Festa do Corredor, uma corrida para 500 atletas adultos e para 

100 atletas mirins. Tal evento aconteceu no estacionamento 7 do Parque da Cidade Sarah Kubitschek, com 
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percurso de até 400 metros para a criançada e percurso de 5 e 10km para os atletas adultos. A apuração do 

resultado da corrida adulto foi por cronometragem eletrônica, com premiação para os campeões dos 5 e 10km 

e premiação para as faixas etárias na distância de 10km. 

Devido a pandemia de COVID-19 a 23ª Festa do Corredor, foi realizada no dia 19 de dezembro de 2020, de 

maneira virtual, com a inscrição de mais de 150 atletas que enviaram seus resultados para serem tabulados no 

site Central da Corrida/Chip Brasil. 

No dia 31 de dezembro de 2021, foi realizada a Festa do Corredor – EDIÇÃO ESPECIAL, uma corrida festiva, num 

percurso de 6km para mais de 100 atletas, que aconteceu na Fazenda Alagados, próximo ao Gama/DF. 

Além dessas realizações do Clube dos Atletas de Brasília, é pertinente destacar que os sócios Edva Paula 

Monteiro da Costa, Francisco Xavier de Oliveira e Ruiter Roberto Silva vem realizando a Festa do Corredor desde 

2012, no intuito de comemorar o aniversário de fundação do CORDF, sempre com aproximadamente 500. 

O associado Ruiter Roberto Silva, juntamente com o prof. Francisco Xavier de Oliveira, participou ativamente na 

realização da tradicional Corrida de Reis nos anos de 2016, 2017 e 2018, uma corrida para 1.000 atletas mirins 

e mais de 16.000 atletas adultos, com percursos de 6 e 10km no Eixo Monumental. Sendo que o Prof. Francisco 

Xavier de Oliveira tem realizado a Corrida de Reis há mais de 20 anos. 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Nome do Projeto:CORRIDA MEIA MARATONA DE TAGUATINGA 

Local de realização: Taguatinga   

Período de execução: 30/06/2022 a 11/07/2022  

Período de realização do Evento: 10/07/2022  

Enquadramento: ( x ) participação (   ) educacional   (   ) rendimento 

Previsão de beneficiários diretos:3.000 atletas 

Previsão de público indireto:5.000 (entre pessoas que assistirão presencialmente, aquelas que 
acompanharão o evento pelas redes sociais e site da corrida e aquelas que tomarão conhecimento, mas não 
conseguirão acompanhar de forma mais próxima). 

Valor Total do Projeto: R$ 423.374,70(quatrocentos e vinte e três mil, trezentos e setenta e quatro reais e 
setenta centavos) 

Valor Total do Termo de Fomento: R$ 243.634,70 (duzentos e quarenta e três mil, seiscentos e trinta e 
quatro reais e setenta centavos) 

 

2.1 OBJETO DA PARCERIA 

Realização da CORRIDA MEIA MARATONA DE TAGUATINGA 
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2.2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

Realizaremos, em julho de 2022, uma corrida de rua inédita e histórica no Distrito Federal, a saber: a competição 

aconteceráno aguardadíssimo túnel de Taguatinga e, pela primeira vez será realizada corrida de atletismo com 

percurso integral na Estrada Parque de Taguatinga, a famosa EPTG.Teremos a divulgação da corrida com a 

previsão de 3000 pessoas, entre crianças, jovens, adultos e idosos.A corrida faz parte da 1ª meia maratona do 

túnel de Taguatinga. 

 

2.3 JUSTIFICATIVA DO EVENTO: 

Movimentar o corpo é essencial para saúde, hoje em dia vemos cada vez mais pessoas se exercitando, por tanto 

a corrida é uma ótima maneira de aumentar o seu nível de saúde, contribuindo para o emagrecimento, ajuda a 

queimar gorduras corporais, melhora o humor, deixa os ossos mais fortes, ajuda a dormir melhor e contribui na 

melhoria na respiração.  

 

A atividade Física pode ser praticada como recreativa, profissional, educacional, sociocultural ou como meio de 

melhorar a saúde, controle emocional, aumento da autoestima, diminuição da ansiedade, a melhora no humor 

e com comprovada eficácia no combate à depressão, doença esta que aumentou exponencialmente nos últimos 

anos, principalmente durante a pandemia global do novo coronavírus (COVID-19). 

 

Ademais, ao realizarmos corrida no túnel da obra arquitetônica mais aguardada por grande parte da população 

do Distrito Federal (túnel de Taguatinga) e utilizando, pela primeira vez na história as vias da EPTG, traremos 

enorme visibilidade ao esporte e estimularemos a adesão de novos praticantes e de espectadores ao esporte.  

 

Diante dos aspectos únicos supramencionados, certamente esta corrida figurará dentre os eventos esportivos 

históricos do Distrito Federal, da mesma forma que o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer ao evento ficará 

eternamente registrado em websites, redes sociais, matérias, mídias especializadas e jornalísticas (eletrônicas e 

impressas) e registros fotográficos e videográficos. 

 

2.4. OBJETIVO GERAL:  

Realizar a “CORRIDA MEIA MARATONA DE TAGUATINGA”, visando o aumento de praticantes, divulgando e 

conquistando novos atletas para modalidade. 
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2.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

✔ Consolidar o Distrito Federal como um dos polos nacionais da corrida de rua; 

✔ Promover e incentivar a prática de modalidade esportiva inclusiva, com a participação de pessoas de 

todas as idades e até de pessoas com deficiência; 

✔ Oferecer para a população de Brasília um evento esportivo de natureza familiar; 

✔ Realizar evento esportivo com responsabilidade social; 

Fortalecer o intercâmbio entre moradores de distintas Regiões Administrativas 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 

Fornecimento de Estrutura 
Profissional para a realização 

da competição 

Estrutura contratada sendo: 
Camiseta Adulto, Sacola, 

Medalha, Troféu, Kit Lanche Pós 
Prova, Tendas - 5x5, gerador, 

Cones e Placas, Cronometragem 
(Número de Peito/Chip), 

Ambulância – UTE, Ambulância – 
UTI,  

- Notas fiscais 
- Registro fotográfico 

Contratação de RH e serviços 
para a realização do evento. 

Coordenação, Planejamento e 
Projetos, Staff/ Pessoal 

- Nota Fiscal  

- Relatório com documentos 

pessoais 

 

Implementar nova rota 
(circuito) de corrida de rua no 

Distrito Federal 
 

Utilização da Estrada Parque 
Taguatinga 

- Licençaeventual do evento; 
- Registro fotográfico 

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

cumprimento das Metas 

Realização de 3.000 

inscrições para o evento - Atletas inscritos 
- Fichas de inscrição 

- Relatório nominal dos participantes 

Realização de 50 inscrições 

de pessoas de outros 

estados. 

- Atletas inscritos 

- Fichas de inscrição identificando o 

estado de origem. 

- Relatório nominal dos participantes 
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identificando o estado de origem. 

 

2.6 CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADES DO PROJETO 

Nome do Evento: CORRIDA MEIA MARATONA DE TAGUATINGA 
Descrição/Etapa: Corrida do túnel 

Data do Evento: 10/07/2022 Turno: Matutino / Vespertino 

Período Custeado pelo 
Fomento (Se for o caso): 

30/06/2022 a 11/07/2022 Turno: Matutino / Vespertino 

Local: Túnel de Taguatinga - St. Central - Taguatinga, Brasília - DF, 72010-080 

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

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

(...) Pátio      (...) Piscina 

(...) Ginásio  (...) Clube 

(...) Espaço Privado  
Qual?__________________ 

( X ) outro  
Qual? Canteiro Central da Estrada 
Parque Taguatinga - EPTG 

Quantidade de participantes neste evento                          

Diretos:3.000 
Atletas: 3.000 
Comissão Técnica: 0 

Indiretos: 5.000  Total:  8.000 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(...) Local  

(X) Regional 

(...) Nacional 

 

Faixa etária 
Categoria-

Modalidade/Data/Turno 
Qtd. 

(...) Crianças/Adolescentes (até 14 anos)   

(...) Jovens (15 a 24 anos) 
  

(X) Crianças e Adultos (entre 05 anos e 60 anos) - A Corrida 
contará com a participação de crianças, adultos e idosos a partir 
de 05 anos de todas as classes sociais e gêneros 

Evento participativo 
10/07/2022/diurno 

3.000 

(...) Idosos (a partir de 60 anos)   

(...) Pessoas com deficiência e/ou portadoras de necessidades 
especiais (limitação física, mental, sensorial ou múltipla - 
inseridas na distribuição acima) 

  

 

Inscrição dos participantes  

(...) Escolas 

(...) Em centros comunitários 

(...) Na sede da entidade proponente 

(...) Na sede de entidades parceiras 

(X) Pela internet. Especifique:acontecem através do site da corrida 
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(https://www.centraldacorrida.com.br/meia-maratona-de-taguatinga), entre 24/05/2022 e 07/07/2022 

(sendo esse período sem custo no fomento). 

(...) Outros. Especifique 

 

2.7 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA) 

 

Inscrições:acontecem através do site da corrida (https://www.centraldacorrida.com.br/meia-maratona-de-

taguatinga), entre 24/05/2022 e 07/07/2022 (sendo esse período sem custo no fomento). 2.400 inscrições por 

R$ 69,90 cada, 100 inscrições entre idosos e PCD’s por R$49,90 cada e 500 cortesias, distribuídas para 

Secretarias, Administrações e Instituições. 

No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento, assinalando a opção apresentada no sistema 

on-line ou na ficha de inscrição, o(a) atleta aceita todos os termos do regulamento e assume total 

responsabilidade por sua participação no evento de acordo com o TERMO DE RESPONSABILIDADE que é parte 

integrante deste regulamento.  

 

30/06/2022 a 09/07/2022:Início das tratativas para contratação dos profissionais que comporão com a equipe 

gestora do evento e realizará, com esses profissionais, os alinhamentos quanto ao evento. Teremos criação 

das peças digitais, a preparação do website, a comunicação e a divulgação do campeonato, a mobilização junto 

aos atletas, inscrição, o fechamento das parcerias de apoio e eventuais premiações, a formalização de 

contratações de estruturas e prestação de serviço e a própria inscrição e preparação dos atletas, inclusive de 

outros Estados da Federação. 

 Com a equipe alinhada procederemos aos diálogos e negociações com fornecedores das estruturas 

físicas, definições para confecção de materiais esportivos, divulgação do evento, obtenção de licenças, 

coordenação administrativa e a logística para a realização do evento.  

Ressaltamos que o núcleo essencial para a realização do evento é composto por 3 profissionais e, 

resumidamente, atuarão da seguinte maneira: 

• Coordenador Geral: responsável pela gestão do projeto e de todos os demais núcleos, a exemplo do 

evento, da parte administrativa, da gestão legal, da logística, da execução do evento e dos encaminhamentos 

da prestação de contas do projeto. Possui experiência e conhecimento para gerenciar todos os aspectos 

necessários para a execução do projeto e supervisionará as atividades do Produtor de Eventos Esportivos e do 

Coordenador-Técnico. Trabalhará 8h/dia por 10 diárias. 

• Produtor de Eventos Esportivos: responsável pelo planejamento e execução do evento esportivo em 

si, administrando as atividades de montagens e desmontagens das estruturas, controle de produção de 
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material, diálogo com os fornecedores e condução dos staffs, público e atletas. Trabalhará 8h/dia por 10 

diárias. 

• Coordenador-Técnico:responsável pela gestão com empresas fornecedoras, possuidor de 

conhecimentos técnicos e administrativos, também auxiliará diretamente o Coordenador-Geral com a gestão 

de trabalhadores, obtenção de licenças, orienta equipes de segurança e médica, dentre outras atividades.  

Trabalhará 8h/dia por 10 diárias. 

 

11/07/2022: Haverá desmontagem e relatórios técnicos das provas. 

 

Divulgação: 

A comunicação com o público será via contato no site https://www.centraldacorrida.com.br/meia-

maratona-de-taguatinga, e-mails clubedosatletas@gmail.com,whatsapp (61) 99966-2343com disparos 

semanais a partir do início em 24/05/2022. Assim serão utilizados recursos audiovisuais, blogs especializados, 

imprensa, materiais gráficos, redes sociais, além do sítio eletrônico da corrida.  

O gerenciamento de mídias sociais será pelo planejamento técnico de utilização dos canais oficiais das 

redes sociais, canais do youtube, e-mails e WhatsApp, anúncios no Google. A estratégia de lançamento de 

campanha para geração de leads, captação de novos seguidores, coordenação da equipe de produção de 

conteúdo e publicação de posts formado por texto e imagem configurados para diversos tipos de mídia. 

 

Evento: 

A Corrida contará com a participação de crianças, adultos e idosos a partir de 05 anos de todas as 

classes sociais e gêneros. Fisicamente esperamos a participação de 3.000 mil pessoas que serão os 

beneficiarias diretas no evento.  

O evento será composto por 4 trajetos, tendo como principal competição a prova de meia maratona, 

com largada e chegada no túnel de Taguatinga e o seu percurso inteiro alocado na EPTG. Resumidamente, 

estes serão os percursos disponíveis no evento: 

1. Corrida principal (meia maratona): 21km de distância; 

2. Corrida alternativa 1: 10km de distância; 

3. Corrida alternativa 2: 5km de distância;  

4. Caminhada: 3km de distância. 
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Para todos os percursosa largada dar-se-á na Entrada do Túnel de Taguatinga no sentido Plano Piloto. 

Os participantes seguirão até o Setor de Indústria e Abastecimento - SIA, retornando para o ponto de largada. 

Realizaremos o evento com toda estrutura e qualidade de segurança e tecnologia para garantir 

conforto e competitividade aos participantes, com marcações (placas e cones) ao longo de todo o percurso, 

cronometragem eletrônica (microchips), tendas de apoio, veículos de escolta, motolância, brigadistas, 

ambulâncias e auxiliares (staffs) com experiência em eventos desta natureza, devidamente treinados para a 

competição. A Arena da competição será montada nas intermediações da Entrada do Túnel de Taguatinga - 

CEP 70297-400.  

 

Estrutura e Trânsito: 
Será montado tendas para a entrega de kit, os equipamentos de som, cronometragem e iluminação, 

que serão usados na corrida são de alta tecnologia e serão separados e montados por profissionais 

qualificados, um palco principal, tendas de apoio, pódios, cones, cochos, mesas, pranchões e materiais de 

sinalização.  

O percurso será de 21 km de via pública, por questão de segurança pública todas as decisões 

operacionais sobre esquemas alternativos de circulação a serem implantadas, serão tomadas em reuniões e 

acordadas entre os órgãos envolvidos Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, 

Departamento de Trânsito do DF, Polícia Militar, Departamento de Segurança Pública, departamento de 

Transporte Público DFTRANS, os organizadores do evento e Empresa de Assessoria Esportiva, entre outros. 

Serão gerados relatórios das reuniões realizadas.  

 

Medição de resultado: 

Fichas de avaliação: será realizada pesquisa geral com os corredores através do site do evento após a 

realização das provas com o objetivo de avaliar os pontos positivos e negativos do andamento do evento. 

Servirão de norte para fazer alterações adaptações durante o percurso. Serão utilizadas avaliações objetivas e 

subjetivas, visando assim maior liberdade para o feedback dos participantes. 

✔ Relatório nominal de inscritos; 

✔ Relatório nominal dos ganhadores; 

✔ Relatório nominal daqueles que terminaram a prova e número de desistências; 

✔ Número de visitas nos sites de inscrição;  

✔ Print das telas com número de seguidores e compartilhamentos mais relatório digital com quantidade 

de comentários; 



C A B 
CLUBE DOS ATLETAS DE BRASÍLIA 

_________________________________________________________________________________ 

 

9 
 

✔ Prints dos relatórios do alcance da divulgação do evento nas redes sociais e dos sites de divulgação; 

 

Para permitir o acompanhamento da execução da Corrida do Túnel de Taguatinga, a OSC disponibilizará 

através do link https://drive.google.com/drive/folders/1jEP3qUUSd4CYdDDAwj4yB2hv5C0j9-zA?usp=sharing 

do Google Drive onde semanalmente estará incluindo fotos e documentos pertinentes ao projeto. 

Esta OSC entende ser terminantemente proibida a inclusão de logomarcas de patrocínios diversos à 

logomarca da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer – SEL, em todo e qualquer material adquirido com recursos 

advindos do Termo de Fomento, sob pena de sofrer a glosa total dos valores referentes aos itens adquiridos em 

descumprimento a esta determinação. 

 

2.7.1 Grade Horária das modalidades 

Horário da Largada: 3km (caminhada), 5km,10km e 21km: 06h55 (PCD) e 7h00 (GERAL) 

✓ Corrida principal (meia maratona): 21km de distância; 

✓ Corrida alternativa 1: 10km de distância; 

✓ Corrida alternativa 2: 5km de distância; 

✓ Caminhada: 3km de distância. 

 

2.7.2 Equipe de RH 

Função 
Qu
ant

. 

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 
Empresa 

especializada 
em eventos 

Não 
 

Não ---- 
8h 

Produtor de 
Eventos 

Esportivos 

 

1 
Empresa 

especializada 
em eventos 

 
Não 

 
Não 

---- 8h 

Coordenador 
técnico 

 

1 
Empresa 

especializada 
em eventos 

 
Não 

 
Não 

---- 8h 

 

2.8 BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA 
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✔ Fortalecimento de ações esportivas relacionadas à modalidade; 

✔ Desenvolver o potencial físico e mental dos praticantes; 

✔ Participação de famílias no evento; 

✔ Tornar a corrida de rua um esporte de inclusão social; 

✔ Integração entre os atletas participantes através da modalidade ofertada. 

 

2.9 CROQUI DO EVENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10 CONTRAPARTIDA 

Não se aplica 

3.CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

Programação Valor 
Duração 

Início Término 

Planejamento e 

Execução do Evento 

R$243.634,70 30/06/2022 11/07/2022 
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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 (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 Declara 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 à movimentação financeira, ressalta-se que no Decreto nº 37.843 de 13/12/2016, que 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.  

4.1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ENTIDADE 
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Cronograma de Desembolso 

Meta Etapa/Fase Especificação Mês 

Meta 1 

1.1 Aquisição de camisas 

Junho/2022 

1.2 Premiação 

1.3 Kit Atleta 

1.4 Recursos humanos 

1.5 Serviços e estruturas 

1.6 Alimentação 

 

5.PLANILHA DE MATERIAIS/SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS PELO FOMENTO (FONTE DE RECEITA DIVERSA) 

Descrição 

Detalhada 
Unid Quant 

Valor 

Unitário 
Valor Total 

Fonte de 

Custeio 

Receita 

(O item 

contrata

do irá 

gerar 

receita? 

Indicar 

valor) 

Despesa 

(Se o item 

contratado 

gerar 

receita 

indicar o 

item em 

queorecurs

o será 

utilizado) 

Inscrições Atletas 
Unid

ade 
2400 69,90 R$174.750,00 Inscrições Sim 

Premiação 
Atletas 
21Km 
GERAL – 
Masculino 
e Feminino 
(1º 
2.000,00 + 
2º 1.500,00 
+ 3º 
1.000,00 + 
4º 700,00 + 
5º 500,00) 
_Total R$ 
11.400. 
 
Banheiros 
Químicos: 
Modelo 

Inscrições Atletas (idosos e 

PCDs) 

Unid

ade 
100 49,90 R$ 4.990, 00 Inscrições Sim 
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Standard: 
Pia 
handsfree 
operada 
com 
bomba de 
pé, 
capacidade 
para 61L. 
Um vaso 
sanitário 
com 
tampa. 
Medidas: 
2,20 m x 
1,10 m x 
1,20m. 
Peso: 104 
kg. 
Material: 
polietileno 
de alta 
densidade. 
Tanque 
com 
capacidade 
para 220L. 
Grades de 
ventilação 
Teto 
translúcido
. Piso 
antiderrap
ante. 
Sinalização 
de 
livre/ocupa
do. Apoio 
de objetos. 
Total: R$ 
6.000,00 
 
Lixeiras - 
Lixeira em 
PVC, sem 
tampa, 
com 
capacidade 
de 100 
litros, com 
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alças nas 
duas 
laterais, 
tipo balde, 
para serem 
dispostas 
no local do 
evento. 
Total: R$              
1.000,00 
 
Sonorizaçã
o médio 
porte: 01 
mesa 
digital de 
12 canais, 
02 
microfones 
SM, 8 
caixas 
acústicas 
ativas de 
700watts 
rms, 2 sub 
woffers 
ativos de 
1000 watts, 
cabeament
o, técnico 
de som). 
Total: R$ 
2.200,00. 
 
Placa de 
KM: 
Estrutura 
em 
metalon de 
10mm em 
armação de 
0,90 de 
altura x 
0,70 de 
largura, 
para 
receber 
lona de 
sinalização 
de 
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quilômetro
s 
percorridos 
e 
direcionar 
os atletas 
no 
percurso. 
Total: R$ 
870,00. 
 
Cronometr
agem 
(Chip/Núm
ero de 
Peito) - 
chip 
eletrônico 
descartável 
- Chip para 
os atletas 
com 
medição 
em tempo 
real. 
NUMERAÇ
ÃO DOS 
corredores 
- Números 
dos 
corredores, 
para 
afixação na 
frente das 
camisetas 
dos atletas, 
no formato 
20cm x 
15cm, 
impermeáv
el, com 4 
(quatro) 
alfinetes 
(nº00) de 
segurança, 
com pelo 
menos 
duas partes 
destacáveis 
(picote) 
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com as 
seguintes 
escritas: 
“guarda-
volumes” e 
“medalha”. 
Total: R$ 
19.200,00. 
 
Sistema De 
Cronometr
agem 
Eletrônica - 
Disponibiliz
ação e 
montagem 
de dois 
pontos de 
cronometr
agem, um 
na 
largada/ch
egada e 
outro ao 
longo do 
percurso 
no 
quilômetro 
5km, 
durante a 
realização 
do evento. 
O 
processam
ento dos 
dados 
cronometr
ados 
durante a 
corrida e a 
equipe 
responsáve
l por sua 
operação 
serão de 
responsabil
idade da 
empresa 
contratada. 
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Total: R$          
6.600,00. 
 
Tina de 
Hidratação
: Locação 
de Tina 
polietileno 
para 
acondicion
amento de 
água para 
hidratação 
dos atletas, 
com 
capacidade 
de 250L, 
com 
suporte 
medindo 
no mínimo 
1,00m de 
altura, 
durante o 
percurso, 
para 
acomodar 
os copos de 
água com 
gelo para 
distribuiçã
o. Total: R$ 
493,00. 
 
Caixa 
d'água 
para 
hidratação 
- Caixa 
d'água de 
polietileno 
com 0,76 m 
de altura e 
1,52 m de 
tem 
capacidade 
de 
armazenar 
até 1000 
litros e é da 
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tonalidade 
azul 
clássica. 
Total: R$ 
160,00. 
 
Lonas e 
Material 
de Arte 
Gráfica - 
Serviço de 
confecção 
de banner 
em lona, 
impressão 
colorida, 
acabament
o em ilhóis, 
para 
gravação 
em alta 
resolução 
para 
fixação em 
estruturas 
metálicas, 
ou com 
esticadores
, com 
medidas 
variadas. 
Total: R$          
12.000,00. 
 
Pórtico 
Largada/C
hegada - 
Estrutura 
modular de 
alumínio 
(Box Truss 
Q15) com 
7,26m de 
largura e 
vão de 4m, 
4,45m de 
altura e vão 
de 3,5m, 
fixadas em 
duas bases. 
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O pórtico 
de 
largada/ch
egada 
deverá ser 
fornecido 
com as 
bases de 
sustentaçã
o 
adequadas 
ao seu 
tamanho. 
Total: R$          
2.100,00. 
 
Back Drop - 
palco - 
Backdrop 
em 
estrutura 
modular de 
alumínio 
tipo box 
truss Q15, 
para 
fixação de 
banner, 
tensionado 
na 
estrutura, 
com 
medidas 
5mx3m, 
com as 
bases de 
sustentaçã
o. Total: R$ 
500,00. 
 
Back Drop - 
FOTO - 
Backdrop 
em 
estrutura 
modular de 
alumínio 
tipo box 
truss Q15, 
para 
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fixação de 
banner, 
tensionado 
na 
estrutura, 
com 
medidas 
4mx3m, 
com as 
bases de 
sustentaçã
o. Total: R$          
1.250,00. 
 
Pódio 
Premiação 
- 3 Lugares 
- Estrutura 
de madeira 
para os 3 
(três) 
primeiros 
colocados 
nas 
dimensões 
- 1º 
0,9mX0,6m
X0,4M /2º 
0,9mX0,5m
X0,4m /3º 
0,9mX0,4m
X0,4m. 
Total: R$              
400,00. 
 
Palco 
Premiação 
- Tablado 
em 
estrutura 
tubular de 
aço 
galvanizad
o com pé 
direito de 
no mínimo 
4 metros. 
Piso em 
compensad
o naval de 
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25mm, 
todo 
revestido 
em carpete 
preto, 
antiderrap
ante, em 
estrutura 
de aço com 
capacidade 
de no 
mínimo 
500kg/m2. 
Dimensões 
aproximad
as: 6 
metros de 
largura por 
4 metros 
de 
profundida
de e altura 
de 1 metro 
(elevação 
do piso). 
Total: R$          
1.400,00. 
 
 
Segurança 
Desarmad
o:  
3 
seguranças 
desarmado
s prestarão 
serviços no 
dia do 
evento. 
Toda 
equipe de 
segurança 
deve se 
apresentar 
duas horas 
antes da 
abertura 
do evento e 
serão 
responsáve
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is pelo 
controle de 
acessos, 
revista do 
público, 
controle de 
acesso, 
orientação 
e 
segurança 
geral do 
público 
presente. 
Diária de 
até 8 horas. 
Total: R$              
2.500,00. 
 
Brigadistas
: 
Responsáv
eis pela 
prevenção 
e combate 
a incêndios 
e processos 
de 
evacuação 
e prestação 
de 
primeiros 
socorros, 
caso 
necessário. 
Diária de 
até 8 horas. 
Total: R$              
2.070,00. 
 
Locutor: 
Profissional 
responsáve
l pela 
apresentaç
ão e 
animação 
de todo 
evento. 
Diária de 
até 8 horas. 
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Referente 
ao locutor, 
importante 
destacar 
que para o 
evento, por 
suas 
especificid
ades, se faz 
necessário 
que o 
mesmo 
tenha total 
conhecime
nto do 
formato do 
evento, 
sendo o 
anfitrião do 
público 
presente. 
Total: R$              
800,00. 
 
Transporte
- Caminhão 
Material 
Evento - 
Caminhão 
VolksWage
n Modelo 
8-120 baú 
de alumínio 
com duas 
portas 
traseiras e 
uma porta 
na lateral 
direita com 
fundo de 
madeira. 
Total: R$          
2.400,00. 
 
Transporte 
- Carros 
(Controle 
Evento) - 
FIAT 
STRADA 1.4 
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HARD 
WORKING 
2 Portas, 
caçamba 
aberta para 
transporte 
de cones e 
placas de 
sinalização. 
Total: R$          
1.680,00. 
 
Transporte 
- Moto 
(Controle 
Evento) - 
Honda CG 
125 - para 
controle de 
prova, 
acompanh
ar atletas e 
dar 
assistência 
no evento 
durante o 
percurso. 
Total: R$              
1.260,00. 
 
Água 
mineral - 
caixa 
Água 
mineral 
embalada 
em copo 
transparen
te de 200 
ml 
descartável
, sem gás 
para todas 
as pessoas 
envolvidas 
no evento. 
(caixa com 
48 copos 
de 200ml). 
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Total: R$          
13.050,00. 
 
Gelo (saco 
10kg)  
Potável, 
triturado 
para 
refrigeraçã
o de água e 
bebida 
para 
hidratação. 
Entrega no 
dia e local 
do evento. 
Total: R$              
1.050,00. 
 
Camisas 
para 
STAFFS: 
Aquisição 
das 
camisetas 
em tecido 
100% 
poliamida 
Dryfit liso 
sport azul, 
gola U, com 
elastano, 
aplicação 
de 
Silkscreen 
frente e 
costas 4 
cores. 
Total: R$        
6.000,00. 
 
Alambrado
: 
Fornecime
nto de 
serviço de 
locação, 
montagem, 
manutençã
o e 



C A B 
CLUBE DOS ATLETAS DE BRASÍLIA 

_________________________________________________________________________________ 

 

26 
 

desmontag
em de 
alambrado 
disciplinad
or de 
público. 
Descrição: 
estrutura 
de grade de 
alambrado 
disciplinad
or de 
público, em 
modulo de 
2,00m x 
1,00m, do 
tipo grade 
metálica 
tubular, 
com pés 
tubulares 
com altura 
de 1,00m 
de altura, 
com 
acabament
o em 
pintura 
metalizada 
na cor 
alumínio 
ou zincada. 
Total: R$        
3.500,00. 
 
Cama 
Elástica – 
Dimensões: 
4,00m 
diâmetro; 
Peso bruto: 
120 kg. 
Total: R$ 
400,00. 
 
Locação 
Brinquedo 
Inflável – 
Piscina de 
Bolinhas. 
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Dimensões 
2,00(C) x 
2,00(L) x 
1,80(A)m. 
Peso: 16Kg. 
Capacidade
: 3 
usuários. 
Total: R$ 
400,00. 
 
Locação 
Brinquedo 
Inflável – 
Pula Pula – 
Tigrão. 
Dimensões: 
6,30(C) x 
4,40(L) x 
3,40(A)m. 
Peso: 86Kg. 
Capacidade
: 3 
usuários. 
Total: R$ 
400,00. 
Locação 
Brinquedo 
Inflável – 
Basquete 
Inflável. 
Dimensões: 
4,00(C) x 
2,80(L) x 
3,00(A)m. 
Peso: 45 
Kg. 
Capacidade
: 2 
usuários. 
Total: R$ 
400,00. 
 
Locação 
Brinquedo 
Inflável – 
Tobogã c/ 
Escada 
Dimensões: 
6,50(C) x 



C A B 
CLUBE DOS ATLETAS DE BRASÍLIA 

_________________________________________________________________________________ 

 

28 
 

4,90(L) x 
5,20(A)m. 
Capacidade
: 2 
usuários. 
Total: R$ 
400,00. 
 
Cama 
Elástica – 
Dimensões: 
3,00m 
diâmetro; 
Peso bruto: 
85 kg. 
Total: R$ 
300,00. 
 
Locação – 
Carrinho 
de Pipoca. 
Total: R$ 
380,00. 
 
Locação – 
Carrinho 
Algodão 
Doce. 
Total: R$ 
380,00. 
 
Filmagens 
Drone - 
Contrataçã
o de 
empresa 
especializa
da para 
prestação 
de serviços 
de: 
filmagem, 
gravação, 
produção, 
edição, 
customizaç
ão, 
finalização. 
Total: R$ 
3.900,00. 
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Fotografia 
– Prestação 
de serviço 
de registro 
de imagens 
do evento. 
Total: R$ 
2.200,00. 
 
Fotografia 
FINISH – 
Foto FREE 
da linha de 
chegada de 
todos os 
atletas. 
Total: R$ 
15.000,00. 
 
Engenheiro 
– Serviço 
de 
Engenharia 
com 
Elaboração 
de ART 
Estruturas 
e TRT 
Aterrament
o. Total: R$ 
2.800,00. 
 
Videoboot
h 360º - 
Imagens 
impression
antes 
capturadas 
em 360 
graus, 
processada
s e 
transforma
das em um 
vídeo 
slowmotio
n 
personaliza
do, com 
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trilha 
sonora, 
para ser 
compartilh
ado 
imediatam
ente* pelos 
participant
es da ação. 
Total: R$ 
2.900,00. 
 
Relógio/Cr
onômetro 
Eletrônico 
De Led 
Dupla Face 
– Para 
Pórtico de 
Largada/Ch
egada 
Atletas e 
para Carro 
madrinha 
que seguirá 
à frente 
dos atletas. 
Total: R$ 
1.800,00. 
 
Apresentaç
ão musical 
do grupo 
Banda 
Oxente 
Cerrado. 
Total: 
8.400,00. 
 
Apresentaç
ão e aulão 
de dança 
com 
coreografia
s 
motivantes 
e simples, 
contempla
ndo 
diversos 
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ritmos 
musicais a 
exemplo 
de: axé, 
funk, 
sertanejo, 
forró, salsa, 
hip hop e 
danças 
latinas. 
Total: R$ 
400,00. 
 
Design 
Gráfico 
desenvolve 
projetos de 
comunicaç
ão visual. 
Total: R$ 
4.000,00. 
 
Divulgação 
na TV – 
Total: R$ 
25.647,00. 
 
Divulgação 
Rádio – 
Total: R$ 
9.750,00. 

VALOR TOTAL DOS ITENS FORA DO TERMO DE FOMENTO R$ 179.740,00 

 

 

5.1 Planilha Termo de Fomento 

PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

Meta 1 Planejamento e Execução do Evento 

Etapa 1.1 Aquisição de camisas 

ITE
M 

Descrição 
Detalhada  

Unidade de Medida 
(Diária/Mês/Mts/Serviço/U

nidade) 

Quan
t 

Tot
al 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

Justificativa 
para 

aquisição/loca
ção e memória 

de cálculo 
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 1.1.
1 

Aquisição de 
Camisetas para 
Atletas 
Camiseta de 
corrida em cores 
monocromáticas, 
modelo T-SHIRT, 
confeccionada 
em tecido DRY 
FIT em 100% 
poliamida, com 
gola careca, 
manga curta, 
impressão na 
face frontal, em 
silk-screen, e 
impressão nas 
costas das 
logomarcas DO 
EVENTO E DA 
SECRETARIA DE 
ESPORTE 

Unidade  3.000 
3.00
0 

R$ 30,00 
R$90.000,
00 

Necessário 
para atender 
3000 inscritos 

no evento. 
 

3.000 
camisetas x 
30,00= R$ 
90.000,00 

Valor Total da Etapa 1.1 
 R$90.000,
00 

  

Etapa 1.2 Premiação 

ITE
M 

Descrição 
Detalhada  

Unidade de Medida 
(Diária/Mês/Mts/Serviço) 

Quan
t. 

Tot
al 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

Justificativa 
para 

aquisição/loca
ção com 

memória de 
cálculo 

 1.2.
1 

Aquisição de 
Medalhas para a 
Corrida - fundida 
em Zamack, com 
acabamento, 
diâmetro 
aproximado de 
7cm, 
acabamento em 
resina epóxi em 
uma face, com 
fita lisa, com 2cm 
de largura. 

unidade 3000 300
0 

R$12,00 R$36.000,
00 

Necessário 
para atender 
3000 pessoas 
inscritas no 
evento. 
3.000 
medalhas x R$ 
12,00 = R$ 
36.000,00 

 1.2.
2 

Aquisição de 
Troféu misto de 
MDF e fundição 
em ZAMAK 
(zinco, cobre e 

 unidade  72  72  R$80,00 
 R$5.760,0
0 

Necessário 
para atender a 
premiação da 
corrida adulta 

masculino e 
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magnésio), 
sendo a base de 
MDF com pintura 
laqueada na cor a 
definir e com 
aplicação de 
adesivo em uma 
de suas bases 
Personalizado 
com logo do 
evento e 
secretaria de 
esporteTamanho 
aproximado: 20 x 
25cm. 

feminino, as 
faixas etárias e 
portadores de 
necessidades 

especiais. 
Por faixa 
etária na 
corrida de 
21km – total 
de 54 troféus, 
premiação 
para PCD 21km 
total de 6 
troféus,  5km 
total de  6 
troféus, 10 km 
total de 6 
troféus  
72 troféus x R$ 
80,00= R$ 
5.760,00 

Valor Total da Etapa 1.2  R$ 41.760,00  

Etapa 1.3 Kit Atleta 

ITE
M 

Descrição 
Detalhada  

Unidade de Medida 
(Diária/Mês/Mts/Serviço) 

Quan
t. 

Tot
al 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

Justificativa 
para 

aquisição/loca
ção com 

memória de 
cálculo 

 1.3.
1 

Sacola 
Sacola 
ecobag,personali
zada com logo do 
evento e 
secretaria de 
esporte, 
confeccionada 
em tecido nylon 
210 nas 
dimensões 40cm 
x 45cm 

 Unidade   3000 
 300
0 

 R$8,90 
 R$26.700,
00 

 Necessário 
para compor o 
kit recebido 
pelo atleta. 
3.000 sacolas x 
R$ 9,00= R$ 
27.000,00 

 1.3.
2 

Contratação 
deempresa para a 
realização de 
Inscrições online 
e 
Cronometragem 
com CHIP- Kit 
contendo Chip 

unidade 3000 
300
0 

R$ 6,00 
R$18.000,

00 

Necessário 
para a 

inscrição dos 
atletas e 

cronometrage
m individual da 

corrida. 
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eletrônico 
descartável com 
tempo real e 
inscrição via web. 
Os chips deverão 
ser entregues 
cinco dias antes 
da entrega de 
kits, Números de 
peito: confecção 
de número de 
peito, em papel 
TYVEK e 
Cronometro para 
pórtico de 
chegada. 

3.000 kits (chip 
e número de 
peito) x R$ 
6,00= R$ 

18.000,00  

Valor Total da Etapa 1.3  R$44.700,00 

Etapa 1.4 Recursos humanos 

ITE
M 

Descrição 
Detalhada  

Unidade de Medida 
(Diária/Mês/Mts/Serviço) 

Quan
t. 

Tot
al 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

Justificativa 
para 

aquisição/loca
ção com 

memória de 
cálculo 

 1.4.
1 

COORDENADOR 
GERAL 
Contratação de 
profissional 
capacitado para 
atuar e fazer a 
gestão de 
funcionários, 
orientando-os 
quando 
necessário, 
visando manter o 
ritmo, qualidade 
e produtividade 
do trabalho. 
Orientar o 
pessoal quanto 
ao procedimento 
de trabalho e de 
segurança e de 
outros aspectos 
relacionados com 
o trabalho. 
Garantido o 
cumprimento das 

 Diária   10   10 
R$ 
294,63 

R$ 
2.946,30 

Necessário 
para a 

coordenar todo 
a logística 

geral (gestão 
de 

funcionários, 
orientando-os 

quando 
necessário, 

visando 
manter o 

ritmo, 
qualidade e 

produtividade 
do trabalho) 
da corrida. 

1 coordenador 
geral x 10 
diárias x R$ 
580,00= R$ 
5.580,00 
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atividades de 
produção: 
planejar, 
coordenar, 
dimensionar e 
reavaliar as 
demandas de 
trabalho no 
período de pré e 
pós-produção – 
DIÁRIA DE 8H. 

1.4.
2 

COORDENADOR 
TÉCNICO: 
Contratação de 
profissional 
responsável por 
planejamento 
das atividades: 
supervisão de 
montagens e 
desmontagens 
das estruturas, 
controle de 
produção de 
material 
(material de 
sinalização), 
participação em 
reuniões com os 
fornecedores e a 
contratante. 
Diária de 8 horas, 
01 (um) 
profissional 
capacitado para a 
realização de 
serviços no 
planejamento e 
coordenação da 
Corrida. DIÁRIA 
DE 8H. 

Diária  10 10 
R$266,9
5 

R$2.669,5
0 

Necessário 
para a 
coordenar todo 
a logística 
técnica 
(profissional 
capacitado 
para a 
realização de 
serviços no 
planejamento 
e coordenação 
da corrida. 
1 coordenador 
técnico x 10 
diárias x R$ 
419,00= R$ 
4.190,00 

 1.4.
3 

COORDENADOR 
ADMINISTRATIV
O, Contratação 
de: profissional 
capacitado para 
atuar e fazer a 
gestão de 
funcionários, 
orientando-os 

 Diária  10 10 
R$266,9
5 

R$2.669,5
0 

Necessário 
para a 
coordenar todo 
a parte 
administrativa 
(garantir o 
cumprimento 
das atividades 
de produção: 



C A B 
CLUBE DOS ATLETAS DE BRASÍLIA 

_________________________________________________________________________________ 

 

36 
 

quando 
necessário, 
visando manter o 
ritmo, qualidade 
e produtividade 
do trabalho. 
Orientar o 
pessoal quanto 
ao procedimento 
de trabalho e de 
segurança e de 
outros aspectos 
relacionados com 
o trabalho. 
Garantir o 
cumprimento das 
atividades de 
produção: 
planejar, 
coordenar, 
dimensionar e 
reavaliar as 
demandas de 
trabalho no 
período de pré e 
pós-produção – 
DIÁRIA DE 8H. 

planejar, 
coordenar, 
dimensionar e 
reavaliar as 
demandas de 
trabalho no 
período de pré 
e pós-
produção) da 
corrida. 
1 coordenador 
administrativo 
x 10 diárias x 
R$ 419,00= R$ 
4.190,00 

Valor Total da Etapa 1.4  R$8.285,30 

Etapa 1.5 Serviços e estruturas 

ITE
M 

Descrição 
Detalhada  

Unidade de Medida 
(Diária/Mês/Mts/Serviço) 

Quan
t. 

Tot
al 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

Justificativa 
para 

aquisição/loca
ção com 

memória de 
cálculo 

1.5.
1 

Locação de tenda 
5x5 

Tenda branca 
tipo piramidal, 

medindo 5mx5m, 
com altura 

mínima de 2,5m, 
com estrutura 

em tubo 
galvanizados em 

fechamento 
lateral, afixada 

com cabo de aço, 

Diária  5 5 
R$ 

390,00 
R$ 

1.950,00 

Necessário 
para 
hidratação, 
entrega de 
lanche, 
entrega de 
medalha, 
serviço médico 
da corrida 
5 diárias x 
390,00=1.950,
00 
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com 
aterramento. 

1.5.
2 

Locação de 
Gerador 

Serviço de 
locação de 

Geradores de 
energia de 115 

KVA –montagem, 
instalação e 
retirada de 

Conjunto de 
grupo gerador, 

super silenciado, 
motor 115 KVA, 

60 HZ. 

Diária  2 2 
R$1.100,

00 
R$2.200,0

0 

Necessário 
para atender a 
energia geral 
do evento. 
Sendo 1 diária 
no dia 09/07 na 
montagem do 
evento e 1 
diária no dia 
10/07  
2 diárias de 
gerador x 
1.100,00= 
2.200,00 

1.5.
3 

Cones:  
locação de cones 
para sinalização 

do percurso. 
Material: PVC 

flexível, cor 
Laranja e faixas 
na cor branca, 

aplicação viária, 
com altura de 

75cm. Com 
serviço de 

distribuição e 
recolhimento 

Diária    4000 
400

0 
R$5,00 

R$ 
20.000,00 

Necessário 
para delimitar 
o trajeto das 
modalidades 
da corrida, 
exigido pelos 
órgãos 
competentes. 
4000 x 
5,00=20.000,0
0 

1.5.
4 

Staff 
Serviço de apoio 
operacional para 

execução do 
evento com 

pessoal 
capacitado para 

montar e 
executar os 
setores do 

evento: 
concentração, 

largada, 
percurso, 

hidratação e 
dispersão. Diária 

de 8h. Para 

Diária  60 60 
R$173,4

9 
R$ 

10.409,40 

Necessário 
para montar e 
executar os 
setores do 
evento: 
concentração, 
largada, 
percurso, 
hidratação e 
dispersão na 
corrida e 
demais 
demandas 
necessárias 
para o evento 
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atuarem na 
Corrida e entrega 

dos kits. 

60 diárias x 
180,00=10.800
,00 

1.5.
5 

Contratação de 
empresa de 

UTEMÓVEL- para 
a disponibilização 

Ambulância de 
Suporte básico 

emergencial 
móvel. Diária de 

8h, 01 (um) 
enfermeiro e 

motorista. 
Atuação na 

Corrida. 

Diária 2 2 
R$990,0

0 
R$1.980,0

0 

Necessário 
para atender 
os atletas na 
retirada do kit 
e no dia da 
corrida, sendo 
1 diária na 
retirada dos 
kits e 1 no dia 
da prova 
 
2 diárias x 
990,00=1.980,
00 
 

1.5.
6 

Contratação de 
empresa de 

UTIMÓVEL- para 
a disponibilização 

Ambulância de 
Suporte 

avançado com 
médico 

emergencial 
móvel. Diária de 

8h, 01 (um) 
enfermeiro e 

motorista. 
Atuação na 

Corrida. 

Diáriacorrida 1 1 
R$ 

1.350,00 
R$ 

1.350,00 

Necessário 
para atender 
os atletas na 
corrida. Sendo 
importante 
pela 
quantidade de 
pessoas e o 
fluxo de 
possibilidades 
de acidentes 
para um 
atendimento 
rápido e 
seguro. 

2 diárias x 
1.350,00=1.35

0,00 

Valor Total da Etapa 1.5  R$37.889,40 

Etapa 1.6 Alimentação 

ITE
M 

Descrição 
Detalhada  

Unidade de Medida 
(Diária/Mês/Mts/Serviço) 

Quan
t. 

Tot
al 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

Justificativa 
para 

aquisição/loca
ção com 

memória de 
cálculo 
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1.6.
1 

Kit Lanche:   
Contendo 1 
banana, 1 maçã, e 
bebida mista de 
guaraná e açaí, 
com 290 ml 

unidade 3000 
300

0 
R$7,00 

R$21.000,
00 

Necessário 
para atender a 
alimentação de 
3.000 inscritos 
na corrida, que 
será distribuído 
após a prova. 
3.000 kits 
lanches x 7,00= 
21.000,00 

Valor Total da Etapa 1.5  R$21.000,00 

VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO R$243.634,70 

 

 

6 DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO 

A identificação visual do Projeto nos espaços físicos será feita por meio de banners, postagens em redes sociais, 

através de imagens e transmissão online do evento. 

 

7. Previsão de Receitas  

PREVISÃO DE RECEITAS (inclusive recursos complementares) 

QTD. Nome Receitas 

1 Emenda Parlamentar do Deputado Rodrigo Delmasso R$ 243.634,70 

2 Inscrição R$ 179.740,00 

Total R$ 423.374,70 

 

Brasília, 24 de junho de 2022. 

 

 
 
 

  
 

PRESIDENTE 


