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PLANO DE TRABALHO 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

Nome da OSC: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE KUNGFU WUSHU – CBKW 

Nome Fantasia: CBKW 

CNPJ: 01.010.189/0001-66 Endereço: SHCN QD 306 BL C LOJA 16 

Complemento: Bairro/Cidade: ASA NORTE CEP: 70745-530 

Telefone: 61 3045-4199 Telefone: 19 98260-3000 

E-mail: secretario.geral.cbkw@gmail.com Site/Redes Sociais: www.cbkw.org.br 
Instagram: @CBKWOFICIAL 

Responsável da OSC (Dirigente): Rafael Rodrigues Uliani 

CPF: 309.460.728-41 RG/Órgão Expedidor: 
33.066.968-0 SSP/SP 

Telefone do Dirigente: (DDD) 

Endereço do Dirigente: Rua Latino Coelho, 1343, Casa 12, 
Campinas/SP 

CEP: 13087-010 

 

1.1 ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Thainá Cerqueira Gurgel 

Função na parceria: Produtora Executiva 

RG/Órgão Expedidor: 3966884 SSP/DF CPF: 023.613.575-93 

Telefone Fixo: 61 98252-9091 Telefone Celular: 61 98252-9091 

E-mail do Responsável: cbkw.bsb@gmail.com 
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1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE  

A Confederação Brasileira de Kungfu Wushu (CBKW) é uma associação civil de direito privado sem 
fins lucrativos de caráter esportivo (OSC) e reputação ilibada, fundada em 1992 que trabalha no 
desenvolvimento e promoção do Kungfu Wushu em todo o território nacional. 

A CBKW é membro fundador e filiada à International Wushu Federation (IWUF) que administra e 
promove o Wushu no mundo com sede em Beijing/China, e subsede em Lausanne/Suíça, e que 
atualmente conta com 148 países membros, bem como à Pan American Wushu Federation 
(PAWF), entidade que administra e promove o Wushu no continente americano, com sede em 
Baltimore/USA e que atualmente conta com 22 países membros. A entidade é também reconhecida 
pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) e possui as certificações da Secretaria Especial do Esporte 
(18-18A) e do CONFAE. 

A CBKW tem como missão fomentar e regulamentar a modalidade em todo o território nacional, 
através de investimento em infraestrutura e apoio aos projetos sociais que investem na formação 
de atletas de categoria de base, deficientes e idosos. Possui Federações Estaduais em 21 Estados 
e no Distrito Federal e realiza anualmente Cursos de Capacitação Técnica para formação de 
Professores e Árbitros, além de Seletivas e Campeonatos Nacionais e Internacionais. 
 

Nos últimos anos a CBKW realizou as seguintes ações: 

 

2015 

● 26º Campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu São José dos Campos/SP 
 

2016 

● 27º Campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu Brasília/DF 

● 1º Campeonato Brasileiro Universitário Wushu Brasília/DF 
 

2017 

● 28º Campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu Cuiabá/MT 

● 2º Campeonato Brasileiro Universitário Wushu Cuiabá/MT 
 

2018 

● 7th World Junior Wushu Championships Campeonato Mundial Júnior de Wushu, 
participação de 45 países, realizado em conjunto à Secretaria de Esporte do DF 
(através de Termo de Fomento de ≈R$ 1,1mi) Brasília/DF 

● 29º Campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu Londrina/PR 

● 3º Campeonato Brasileiro Universitário Wushu Londrina/PR 
 

2019 

● 30º Campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu Bombinhas/SC 

● 4º Campeonato Brasileiro Universitário Wushu Bombinhas/SC 
 

2021 

● 31º Campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu, realizado através da Federação de 
Wushu do Distrito Federal em conjunto à Secretaria de Esporte do DF (através de Termo de 
Fomento de ≈R$ 650 mil) Brasília/DF 

● 5º Campeonato Brasileiro Universitário Wushu Brasília/DF 
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Ressaltamos que vários dos projetos relatados são compatíveis, similares ou até mais complexos 
que o objeto do presente Plano de Trabalho, no que se refere aos aspectos de porte, abrangência, 
público, regulamentos, recursos, equipe de trabalho e demandas de produção.  

Dentro da estrutura do Kungfu Wushu no Brasil estabelecida pelo seu estatuto, ao qual todas as 
afiliadas estão submetidas, a CBKW é entidade de coordenação nacional da modalidade, sendo a 
única autorizada a organizar eventos internacionais integrantes do calendário esportivo oficial. As 
federações realizam apenas campeonatos locais, regionais e seletivas, com a possibilidade de 
organizar campeonatos internacionais abertos fora do calendário oficial, cumprindo à CBKW a 
realização dos campeonatos internacionais oficiais. 

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Nome do Projeto: 13º Campeonato Pan-americano de Wushu (13th Pan American Wushu 
Championships) 

Local de realização: Ginásio da AABB, Asa Sul, Trecho 2, Conjunto 17 20, St. De Clubes 
Esportivos Sul, Brasília - DF, CEP 70200-020 

Período de execução: 08/07 a 08/08/2022  

Período de realização do Evento: 17 a 25/07/2022  

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

Previsão de beneficiários diretos: 430 (330 atletas e 100 comissão técnica) 

Previsão de público indireto: 25.000 pessoas (fornecedores de produtos e serviços, staff e mão de 
obra terceirizada, público visitante) 

Valor Total do Projeto: R$1.230.150,88  

Valor Total do Termo de Fomento: R$1.033.197,88  

 

2.1 OBJETO DA PARCERIA 

Realização do 13º Campeonato Pan-Americano de Wushu (13th Pan American Wushu 
Championships). 
 

2.2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

O Kungfu Wushu, arte marcial de origem chinesa, e que é patrimônio cultural do país, possui 
enorme tradição e tem como princípios e valores: disciplina, ética e superação. Associar a imagem 
de apoio a estes valores, através do incentivo ao desenvolvimento da modalidade Kungfu Wushu 
em Brasília, e a promoção de um evento oficial de porte internacional, trará efeitos muito positivos. 

O impacto com a realização deste evento será relevante para a promoção e fomento da modalidade 
não somente na região, mas em todo o território nacional, pois a repercussão de um evento desta 
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magnitude atrai crianças e jovens, que são público-alvo para desenvolvimento da modalidade, além 
da atenção de todo o público nacional. O apoio da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal 
será fundamental e proporcionará excelentes condições de competição aos atletas. Trata-se de um 
dos mais importantes eventos da modalidade no Continente. 

Estima-se a participação presencial de aproximadamente 330 atletas, além de suas respectivas 
comissões técnicas e dos oficiais que atuarão no evento, oriundos de 20 países do Continente 
Americano. 

Destacamos que, pela primeira vez, um Campeonato internacional de Wushu irá incluir categorias 
para atletas com deficiência.  

Serão válidos para essa categoria atletas com deficiência de acordo com as especificações 
consideradas ELEGÍVEIS, estabelecidas pelo Comitê Paralímpico Internacional (IPC): Potência 
Muscular Prejudicada [IMP], Deficiência de Membros [LD], Diferença de Comprimento de Perna 
[LLD], Baixa Estatura  [SS], hipertonia [HT], ataxia [ATX], atetose [ATT], amplitude de movimento 
passiva prejudicada [IPRM], deficiência intelectual (manifestada antes dos 18 anos de idade) [II], 
deficiência visual [VI]. 

A CBKW acredita que esta iniciativa será um marco e irá influenciar a Federação Internacional a 
manter as categorias adaptadas para pessoas com deficiência nos eventos futuros. A inclusão 
dessas categorias estimulará a prática da modalidade e ajudará a promover o Wushu e seus 
benefícios para a comunidade em geral, incluindo as pessoas com deficiência. 
 

2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO:  

 2.3.1. O Kungfu Wushu 
 
Wushu é o termo designado à arte marcial de origem chinesa. Esta denominação ampla, somada 
ao vasto território e à tradição em desenvolvimento de técnicas de combate da China, faz com que 
o Wushu abranja uma diversificada gama de métodos marciais. 

O Wushu se popularizou no ocidente como Kungfu e de forma sintética pode ser classificado em 
métodos de combate ou de Taolu (rotinas). Os métodos de combate envolvem diversificadas 
técnicas de socos, chutes, quedas, torções e luta corpo a corpo. Os métodos de Taolu tratam 
fundamentalmente do treinamento de sequências de golpes praticados de maneira contínua para 
desenvolvimento das habilidades necessárias à sua aplicação, estes envolvem técnicas de mãos 
livres e armas, como bastão, espada, lança e outras tantas armas tradicionais chinesas. 

Desde a dinastia Shang (aprox.1556-1046 aC) até o período dos Estados em Guerra (481-221 aC) 
o Wushu evoluiu ainda mais métodos especializados de combate armado e desarmado, e armas 
sofisticadas para a guerra começaram a surgir. Durante esses tempos, o Wushu também se tornou 
popular entre as pessoas comuns como um meio de autodefesa e melhoria da saúde, bem como 
entretenimento. A antiga filosofia chinesa defendia o cultivo de artes literárias e marciais (“wen wu“). 

Avançando rapidamente para 495 dC quando o Templo Shaolin, reconhecido internacionalmente 
como berço de certos estilos de Wushu, foi erguido na Montanha Song Shan para o monge Batuo, 
cujos alunos gostavam de praticar exercícios de Wushu em seu tempo livre. Gerações posteriores 
de monges combinaram o chan (Zen) e o quan (artes marciais) no que hoje é conhecido como 
Shaolin Quan (Shaolin Wushu). 

Durante a última parte da dinastia Qing (1644-1911 dC), o uso militar de armas “frias” começou a 
diminuir à medida que o uso de armas de fogo aumentava gradualmente entre os soldados. O 
wushu passou a ser praticado principalmente pelas pessoas comuns, e as técnicas e práticas 
marciais começaram a ser combinadas com ideias teóricas e filosóficas populares entre o povo. 
Isso resultou no surgimento de centenas de estilos como xingyiquan, baguazhang e taijiquan. 
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Embora originalmente baseados em aplicações marciais, esses estilos também deram importância 
à saúde e aos princípios morais. 

No início do século XX, o estabelecimento de organizações como a Sociedade de Cultura Física de 
Xangai Jing Wu abriu o caminho para o desenvolvimento do Wushu no âmbito do esporte popular. 
Apresentações públicas, treinamentos e competições se tornaram comuns, promovendo ainda mais 
a prática do Wushu. 

Em 1923, os Jogos Nacionais Chineses de Wushu foram realizados em Xangai e, em 1936, uma 
delegação chinesa de Wushu realizou uma demonstração nos XI Jogos Olímpicos realizados em 
Berlim. O Wushu continuou a se desenvolver através da Era Republicana e após a fundação da 
República Popular da China. Formatos e regras de competição de Wushu foram implementados, e 
métodos e materiais de ensino foram padronizados, e em 1985 o primeiro Torneio Internacional de 
Wushu para convidados foi realizado em Xi’an, China, e o comitê preparatório da International 
Wushu Federation (IWUF) foi formado. Em 3 de outubro de 1990, a IWUF foi oficialmente fundada. 
 

2.3.2. O Kungfu Wushu no Brasil 

O Wushu foi introduzido no Brasil na década de 60, tendo como principais introdutores os mestres 
chineses Chan Kowk Wai, Chiu Ping Lok e Wong Shing Keng. Inicialmente ensinado somente para 
a comunidade chinesa, com o passar do tempo passou a ser ensinado a todos os interessados e 
rapidamente se difundiu pelo país. 

O crescente aumento no número de praticantes gerou a necessidade de organização da 
modalidade, fator que culminou na fundação da Confederação Brasileira de Kungfu Wushu no dia 9 
de maio de 1992 por Federações Estaduais já existentes à época, dos seguintes estados: 
Amazonas, Goiás, Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo. 

A Confederação e as Federações Estaduais trilharam um caminho constante de contribuição para o 
desenvolvimento do Wushu nacionalmente e de busca por melhorias nos seus métodos de 
atuação. Um constante exercício de compreensão das estratégias traçadas pelas entidades 
internacionais e de adaptação para as necessidades nacionais. As entidades representativas se 
encorparam ao longo dos anos, agregando maior capacidade técnica para execução de suas 
atribuições. 

 Atualmente, em âmbito continental, o Brasil é um expoente da modalidade, com muitos campeões 
pan-americanos e sul-americanos. Em âmbito mundial já são mais de uma dezena de medalhas 
conquistadas. Destacam-se dois campeões mundiais de Sanda: Jaimes Aires na categoria 85kg em 
1991 e Eduardo Fujihira na categoria 80kg em 2001; e uma campeã mundial de Taolu, Tânia 
Sakanaka na categoria baguazhang em 2015. Nas divisões de base o destaque é o vice-
campeonato conquistado por Guilherme Gama na categoria 65kg juvenil, no 7º Campeonato 
Mundial Júnior de Wushu realizado em Brasília-DF no ano de 2018. 

A promoção das competições internacionais realizadas pela Confederação Brasileira de Kungfu 
Wushu possui papel fomentador para a consistência do crescimento técnico dos atletas brasileiros 
e estímulo ao intercâmbio técnico. 

 

2.3.3. A compatibilidade do projeto com as políticas públicas no Distrito Federal 

Cumpre ressaltar que as atividades, como destacado anteriormente, são compatíveis com as três 
vertentes da Lei Pelé (9.615/98): o desporto educacional, o esporte de participação e o esporte de 
rendimento. 

E ainda, coadunam integralmente com o Plano Plurianual do Distrito Federal para o atual período, 
que é o instrumento de planejamento governamental de estabelecimento de diretrizes, objetivos e 



 

6 

 

metas da administração pública, no qual foram desenvolvidos os programas que oferecem 
benefícios à população. 

Tal conciliação se dá através do Programa Temático 6206 do PPA (Esporte e Lazer), além do 
compromisso desta Administração Pública com a promoção de Política de Esportes com ações 
integradas voltadas para popularização da prática esportiva e do lazer a todos os segmentos da 
sociedade, a contribuir para a criação de hábitos esportivos permanentes, acreditando que o 
esporte o lazer são importantes fatores de desenvolvimento, inclusão e mudança. 

O público-alvo constitui-se essencialmente por 330 atletas e praticantes de Kungfu Wushu de 
aproximadamente 20 países do continente americano, e a estimativa de público expectador é de 
25.000 pessoas através das transmissões online. Frente aos impedimentos causados pela atual 
pandemia, se o período permitir e houver permissão prevista e regulamentada pelo Governo do 
Distrito Federal, se buscará a promoção de excursões e a participação de escolas da rede de 
ensino pública ao campeonato e ao local para assistir às competições. 

A Confederação Brasileira de Kungfu Wushu possui know-how de promoção e organização dos 
campeonatos, tanto de nível local quanto nacionais e mundiais da modalidade. Porém, para 
quaisquer etapas se faz necessária a contratação de serviços comuns de infraestrutura para apoio 
aos eventos. Captar e gerir tais recursos e contratações é o fator determinante para o presente 
pleito. 

O impacto na realização deste evento é relevante para a promoção e fomento da modalidade não 
somente na região, mas em todo o território nacional, pois a repercussão de um evento desta 
magnitude atrairá atenções de todo o público nacional. O apoio é fundamental para proporcionar 
condições apropriadas de competição aos atletas da modalidade. Trata-se do evento mais 
importante da modalidade na América. 

 

2.3.4. Benefícios do projeto para o Distrito Federal 

No Brasil, a seletiva para o Pan-Americano foi realizada no período de 13 a 15 de maio em 

Brasília/DF. A capital do Brasil já é referência consolidada na modalidade, quer em razão do 
alto nível técnico de seus atletas, quer pela excelência e sucesso na realização de diversos 
eventos, tal como o 7º Campeonato Mundial Junior de Wushu, realizado pela CBKW em 2018 com 
o apoio imensurável da Secretaria de Esportes do DF. O evento, que contou com a presença de 

650 atletas de 42 países, colocou definitivamente o Distrito Federal no roteiro das grandes cidades 
mundiais do esporte.  

Destaca-se que 65 atletas do DF participaram do Campeonato Brasileiro de Wushu, realizado no 
mês de dezembro de 2021, sendo que 25 foram qualificados para participar da seletiva para o 
Campeonato Pan-Americano, dos quais 12 foram classificados. Participar de um campeonato 
internacional “em casa”, com a presença de familiares, amigos e a torcida brasileira, será um 
benefício indiscutível para os atletas brasilienses e para os demais integrantes da seleção 
brasileira, que, graças à realização desta competição no país, poderá chegar ao número de 55 
atletas, o que seria de difícil viabilização em um evento desse porte fora do Brasil. 

Releva mencionar que toda a delegação brasileira terá custeadas pelo projeto despesas com 
hospedagem, alimentação, transporte interno e inscrição na competição. 

Benefícios específicos: 

 
● Os atletas do DF terão a oportunidade de participar de um campeonato internacional, 
sem que tenham quaisquer despesas com deslocamento, hospedagem ou alimentação. 
Os custos para participação em eventos sediados em outros países ultrapassam a 
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quantia de US$1.000,00, o que frequentemente acaba inviabilizando a participação 
desses atletas em grandes eventos internacionais; 

● Fomento do turismo e movimentação da economia local, vez que o campeonato atrai 
não apenas os atletas, mas também seus acompanhantes, familiares, comissões 
técnicas e espectadores; 

● Projeção da cidade de Brasília como polo esportivo para realização de eventos 
nacionais e internacionais e consolidação da cidade de Brasília como maior capital 
latinoamericana da modalidade; 

● Realização de curso continental de árbitros, a ser realizado nos dias que antecedem 
o início das competições, que possibilitará a capacitação e qualificação de árbitros do 
DF; 

● A CBKW irá oferecer às universidades e escolas de idiomas a oportunidade dos 
seus alunos serem voluntários durante o evento, e fornecerá certificado especificando a 
carga horária de atuação para os participantes; 

● Destaca-se que em 2018 a CBKW firmou parceria com a UNB, e mais de 150 
alunos foram voluntários durante o Mundial Júnior de Wushu em Brasília. A 
participação dos alunos contou como carga horária extracurricular; 

● A CBKW se disponibiliza a realizar eventuais demonstrações do Wushu em eventos 
realizados pela SEL/DF. 

Este evento consagra a inclusão de Brasília no circuito de grandes eventos internacionais da 

modalidade, cujo pontapé se deu com a realização do 7º Campeonato Mundial Júnior em 2018. O 

evento teve como legado a doação de arenas oficiais de competição de Sanda e Taolu para a 

CBKW, que estão sendo utilizadas na UnB por atletas de Brasília e estudantes da universidade.  

Destaque-se que Brasília é a única cidade do Brasil a dispor dessa infraestrutura de ponta, o que 

coloca os atletas da cidade em larga vantagem em relação aos demais atletas do país. Isso se 

reflete no aumento exponencial do número de atletas selecionados e efetivamente integrando a 

seleção brasileira das mais diversas categorias do Wushu. 

 

2.4 OBJETIVO GERAL:  

Realizar o 13º Campeonato Pan-Americano de Wushu (13th Pan American Wushu 
Championships) em Brasília-DF no período de 17 a 25 de julho de 2022, para aproximadamente 
330 atletas de vários países do continente americano, com participação de quase todas as faixas 
etárias e transmissão online das competições. 
 

2.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

● Viabilizar a participação da Delegação Brasileira no Campeonato Pan-americano, de 
cerca de 55 atletas e 05 membros da comissão técnica; 

● Impulsionar o conhecimento da modalidade e a prática do Wushu por iniciantes das 
variadas faixas etárias, gêneros e categorias de pesos; 

● Dar visibilidade ao Distrito Federal para eventos de grande porte de Kungfu Wushu; 

● Realizar a comunicação integrada do Campeonato para atrair atletas e praticantes 
para as competições e espectadores para as transmissões; 
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● Promover o desporto do Wushu para pessoas com deficiência. 

 

 

 

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

 

Metas Qualitativas Indicador 
Parâmetros para aferição de 

cumprimento 

Proporcionar estrutura técnica de treinos e 

competições em padrões mínimos exigidos 
pela Federação Pan-americana de Wushu. 

Locação da Estrutura e 
Aquisição de Material 

- Nota Fiscal 
- Fotos 

Disponibilizar Hospedagem, alimentação e 
transporte para os atletas e comissão 
técnica da seleção Brasileira, comitê 
executivo da PAWF, equipe técnica, 

dirigentes da CBKW e árbitros. 

Hospedagem, 
Alimentação e Transporte 

- Nota Fiscal 

- Check list do hotel 
- Relação nominal dos 
beneficiários  

Espaço para realização do evento e salas 

para reuniões, curso dos árbitros e 
congresso. 

Ginásio e salas 
- Nota Fiscal 
- Fotos 

Contratar equipe de qualidade para a 
realização do evento. 

Contratação de RH e 
serviços 

- Nota fiscal 

- Relação nominal dos cargos 
executados 

Metas Quantitativas Indicador 
Parâmetros para aferição de 

cumprimento 

Transmitir 3 dias de competição com 
equipe de comunicação para realização do 
13° Campeonato Pan-americano de 
Wushu. 

Transmissão e equipe de 
comunicação 

- Nota Fiscal 
- Relatório geral de comunicação   

Participação de 330 atletas para a 
realização do 13° Campeonato Pan-
americano de Wushu. 

Número de atletas 
qualificados através de 
colocação no campeonato. 

- Formulário de inscrição 
- Ranking final da competição 

Alcançar grande público ao divulgar e 
transmitir as competições. Pretende-se 

obter um alcance de pelo menos 25.000 
espectadores nas transmissões. 

Número de espectadores 
Relatórios de visualizações das 
plataformas digitais de 
veiculação/transmissão. 

 

2.6 CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADES DO PROJETO 

Nome do Evento: 13º Campeonato Pan-americano de Wushu (13th Pan American Wushu 
Championships) 
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Descrição/Etapa: 13º Campeonato Pan-americano de Wushu (13th Pan American Wushu 
Championships) 

Data do Evento: 17 a 25 de julho de 2022 Turno: Matutino / Vespertino / 
Noturno 

Período Custeado pelo 

Fomento 

(Se for o caso): 

08/07/2022 a 08/08/2022 Turno: Matutino / Vespertino / 

Noturno 

Local: 
Ginásio da AABB, Asa Sul, Trecho 2, Conjunto 17 20, St. de Clubes 
Esportivos Sul, Brasília - DF, CEP 70200-020 

 

Espaços Físicos Disponíveis: 
(...) Quadra Poliesportiva (...) Praça 

(...) Pátio (...) Piscina 

(x) Ginásio (...) Clube 

 (  ) Espaço Privado Qual?  (...) Outro Qual?  

Quantidade de participantes neste evento 

Diretos: 430  
Atletas: 330 
Comissão Técnica: 100 

Indiretos: 25.000 Total: 25.430 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(...) Local 

(...) Nacional 

( x ) Internacional 

Faixa etária Categoria-
Modalidade/Data/Turno 

Qtd. 

( x ) Crianças/Adolescentes (até 14 anos) 
Wushu/ 17 a 25 de julho/ Matutino 

/ Vespertino / Noturno 330 ( x ) Jovens (15 a 24 anos) 

( x ) Adultos (entre 25 anos e 59 anos) 

(   ) Idosos (a partir de 60 anos)  
- 

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

Wushu/ 17 a 25 de julho/ Matutino 
/ Vespertino / Noturno 30 

Inscrição dos participantes 

(...) Escolas 

(...) Em centros comunitários 
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(...) Na sede da entidade proponente 

(...) Na sede de entidades parceiras 

(x) Pela internet. Especifique: Serão inscrições realizadas pelos países a partir das seletivas nacionais, 
exclusivamente online. 

 

2.7 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA) 

* 08/07 a 16/07: Contratação de fornecedores, prestadores de serviços, reserva de acomodações, 
reserva de salas, contratação de alimentação, emissão de passagens aéreas e contratação de 
transporte terrestre. 

O Campeonato Pan-americano de Wushu é uma competição oficial, realizada a cada dois anos, 
promovida pela Pan American Wushu Federation - PAWF. A Confederação Brasileira de Kungfu 
Wushu - CBKW será a responsável pela organização do 13º Campeonato Pan-americano de 
Wushu (13th Pan American Wushu Championships), sob supervisão da PAWF. 

O evento será realizado no período de 17 a 25 de julho de 2022 no ginásio da AABB, Asa Sul, 
Trecho 2, Conjunto 17 20, St. de Clubes Esportivos Sul, Brasília - DF, CEP 70200-020. 

No período de 17 a 21 de julho serão realizadas as atividades pertinentes à preparação dos 
árbitros. E no período de 21 a 25 de julho serão realizadas as atividades pertinentes aos atletas e 
dirigentes. O Campeonato Pan-americano de Wushu terá competições das seguintes modalidades: 

1. Taolu Esportivo; 

2. Sanda. 

Os detalhes sobre regras e categorias de cada uma das modalidades serão dispostos nos seus 
respectivos regulamentos específicos, ainda em fase de elaboração. 

Todos os atletas deverão apresentar documento de identidade com foto no momento do 
credenciamento das delegações. 

* 26/07 a 08/08: Pagamentos de fornecedores e equipe de RH, emissão de relatórios da 
comunicação e rankeamento.  
 

Qualificação 
 

1. Todas as Federações Nacionais filiadas à PAWF estarão qualificadas a participar da 
competição, desde que estejam em situação regular perante a entidade continental. 

2. Novas Federações, uma vez que tenham seus registros aceitos pelo Comitê Executivo da 
PAWF, poderão ser convidadas a participar da competição. 
 

Classificados e Inscrições 
 

1. As Federações Nacionais são responsáveis por compor suas seleções, utilizando critérios 
próprios. 

2. As Federações Nacionais devem estar em dia com suas obrigações perante a PAWF e a 
IWUF e seus atletas não possuírem quaisquer impedimentos de ordem disciplinar. 

3. As Federações Nacionais realizam sua inscrição no evento junto à PAWF - Pan American 
Wushu Federation, a quem cumpre receber a integralidade dos valores de inscrições. A PAWF 
utiliza os recursos para o custeio das passagens aéreas internacionais dos oficiais, dos instrutores 
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dos cursos de árbitros e dos membros de equipe técnica, bem como para o custeio das 
diárias/ajuda de custo exclusivamente da equipe de arbitragem internacional. 

4. A seleção brasileira, por ser anfitriã da competição, fica totalmente isenta de custos de 
inscrição. 

 

Arbitragem 
 

Os árbitros que atuarão no Campeonato, segundo regras da PAWF, são indicados pelas 
Federações Nacionais, que deverão utilizar como critério a experiência anterior em campeonatos 
de edições anteriores ou eventos de portes similares, porém com a devida certificação de árbitros 
da Federação Internacional ou da Federação Pan-americana. Poderão ser convidados e/ou 
convocados outros árbitros não-indicados, porém cumprindo os mesmos critérios. Os árbitros serão 
remunerados e as despesas de passagens, hospedagem e alimentação serão custeadas pelo 
evento. 

Será nomeado um Árbitro-chefe que coordenará os trabalhos da equipe de arbitragem. Além dos 
árbitros-chefe, a diretoria técnica nomeará um Árbitro-chefe Geral que será responsável por nomear 
o Júri de Recursos, cuja função é julgar os eventuais pedidos de recurso nos resultados das 
competições. 
 

Equipe de RH 

Os recursos humanos alocados no projeto serão profissionais de mercado com vasta experiência 
profissional em eventos esportivos de grande porte, contratos e projetos, inclusive pessoas com 
deficiência; profissionais contratados de empresas especializadas terceirizadas ou de pessoas 
físicas que serão geridos pela produção do evento; e profissionais técnicos do corpo recrutado e 
treinado pela CBKW. Os profissionais serão pagos via RPA/MEI/PJ, não havendo quaisquer 
encargos trabalhistas a onerar o projeto. 
 

Inscrições, Sorteios, Pesagem e demais condições 

Serão definidas regras e condições específicas dos procedimentos de homologação das inscrições, 
reuniões técnicas, sorteio, pesagem dos atletas e todas as demais determinações das modalidades 
a ser elaborado e apresentado com antecedência mínima de 60 dias do início das competições.  

O período de inscrições vai de 10 de maio a 24 de junho de 2022, através da Secretaria da PAWF. 
Cada inscrição custará USD 80,00 por atleta. 

 

As Federações Nacionais realizam sua inscrição no evento junto à PAWF - Pan American Wushu 
Federation, a quem cumpre receber a integralidade dos valores de inscrições. A PAWF utiliza os 
recursos para o custeio das passagens aéreas internacionais dos oficiais, dos instrutores dos 
cursos de árbitros e dos membros de equipe técnica, bem como para o custeio das diárias/ajuda de 
custo exclusivamente da equipe de arbitragem internacional. 

Para permitir o acompanhamento da execução do evento a CBKW disponibilizará através do link 
https://drive.google.com/drive/folders/1MZzpgq8IQkS-7SrP6p3Z925o4ngKiDIQ?usp=sharing do 
Google Drive documentos e fotos pertinentes ao projeto. 

A CBKW 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 / Programação prévia* 
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Data Horário Atividade 

1º dia 
17/07 

dia todo Chegada dos árbitros 

dia todo Credenciamento 

16:00 às 18:00 Cerimônia de Abertura (do Curso de Arbitragem) 

2º dia 
18/07 

9:00 às 21:30 Curso de Arbitragem (formação e atualização) 

 
3º dia 
19/07 

9:00 às 21:30 Curso de Arbitragem (formação e atualização) 

4º dia 
20/07 

9:00 às 21:30 Curso de Arbitragem (formação e atualização) - teoria e prática 

5º dia 
21/07 

9:00 às 17:00 
Curso de Arbitragem (formação e atualização) - Prática e avaliação dos 

Árbitros 

 14:00 às 16:00 Reunião o Comitê Executivo da PAWF 

 19:00 às 21:30 Anúncio dos árbitros aprovados 

 dia todo 
Chegada dos dirigentes e atletas / Montagem da Estrutura de 

competições e Testagem de Equipamentos Eletrônicos 

6º dia 
22/07 

7:00 às 8:30 Pesagem das Categorias de Sanda 

8:00 às 12:00 Ensaio de Protocolos de Competição / Treinos oficiais das equipes 

9:00 às 10:00 Sorteio das Chaves 

10:30 às 11:30 Congresso Técnico 

15:00 às 17:00 Congresso da PAWF 

18:00 às 19:00 Cerimonial de Abertura (da Competição) 

19:00 às 22:00 Competições de Taolu 

7º dia 

23/07 
9:00 às 21:00 Competições de Sanda e Taolu 

8º dia 
24/07 

9:00 às 21:00 Competições de Sanda e Taolu 

21:00 às 00:00 Início da desmontagem da estrutura 

9º dia 
25/07 

até 18:00 Partida das delegações 

 

* Cronograma poderá sofrer alterações após realização do congresso técnico. 
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2.7.2 Equipe de RH 

Função Qtd 
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 

Produtor Executivo 2 RPA/MEI/PJ Não - - 

44h/semana e 

período 

integral 

(durante o 

evento) 

Assistente de Produção 2 RPA/MEI/PJ Não - - 20h/semana 

Diretor Técnico 2 

RPA/MEI/PJ Sim, Secretário 

Geral e Membro do 

Comitê Técnico 

Não 

Remunerado 

6h/ 

semana 

44h/semana 

Coordenadores Técnicos 

das Modalidades 
6 

RPA/MEI/PJ 

Sim, prestadores de 

serviço eventuais 

Não 

Remunerado 
- 

Período 

integral 

(durante a 

competição) 

 

2.8 BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA 

● Objetivo: viabilizar a participação da Delegação Brasileira no Campeonato Pan-americano, 
de cerca de 55 atletas e 05 membros da comissão técnica; 

Impacto: ampliar a participação brasileira em eventos internacionais, o que é atingido graças 
à redução sensível de custos para os atletas em razão do evento ser realizado no Brasil 

● Objetivo: impulsionar o conhecimento da modalidade e a prática do Wushu por iniciantes 
das variadas faixas etárias, gêneros e categorias de pesos; 

Impacto: um evento internacional em Brasília tem o potencial de atrair um número muito 
grande de praticantes da modalidade na cidade. O Kungfu Wushu competitivo tem como 
modalidades o Sanda, Taolu, Shuaijiao e Tai Chi Chuan. Esta última modalidade possui um 
número expressivo de praticantes na cidade, sobretudo de pessoas da melhor idade, em 
razão de seus benefícios amplamente descritos pela literatura acadêmica. Em razão disso, o 
evento atrai público infantil, juvenil, adulto e melhor idade. 

● Objetivo: dar visibilidade ao Distrito Federal em eventos de grande porte de Kungfu Wushu; 

Impacto: um evento esportivo de participação, educacional e alto rendimento tem o potencial 
de contribuir para alavancar o turismo na cidade. Brasília já é considerada um polo na 
prática da modalidade e eventos dessa natureza fortalecem o protagonismo da cidade, 
reforçando a imagem de uma cidade vocacionada para o turismo criativo.  
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● Objetivo: realizar a comunicação integrada do Campeonato para atrair atletas e praticantes 
para as competições e espectadores para as transmissões; 

Impacto: gerar grande visibilidade e transformando a realidade de todos os atletas da região, 
benefício que será diretamente associado à imagem da Secretaria de Esporte e Lazer do 
Distrito Federal; 

● Objetivo: promover o desporto do Wushu para pessoas com deficiência 

Impacto: consolidar a difusão do Wushu como um esporte inclusivo, realizando de forma 
pioneira a inclusão de categorias para pessoas com deficiência em eventos internacionais 
do esporte. 

 

2.9 CROQUI DO EVENTO  

Montagem interna no ginásio principal: 
 

 

 

2.10 CONTRAPARTIDA 

Como CONTRAPARTIDA ao presente projeto, a CBKW irá promover, durante o período do 
Campeonato, oficinas com aulas de Kungfu Wushu para crianças do projeto Casa Azul, visando 
iniciá-las na prática da modalidade.  

A Confederação irá disponibilizar transporte para as crianças até o local do evento e fornecerá 
lanche e camiseta. 

Serão atendidas 25 crianças no período da manhã e 30 no período da tarde. 

As aulas serão ministradas pela ex-atleta de Wushu da Seleção Brasiliense, Jéssica Lorena 
Oliveira Pedroza, CPF nº 037268201-40. 
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Cronograma: 

Data Horário Atividade 

18 a 21/07 

9h às 10h Oficinas com aulas de Kungfu Wushu - Ginásio auxiliar da AABB 

15h às 16h Oficinas com aulas de Kungfu Wushu - Ginásio auxiliar da AABB 

 

 

23 ou 24/07 

09h às 11h Acompanhamento presencial da Competição - Ginásio principal 

da AABB 

16h às 18h Acompanhamento presencial da Competição - Ginásio principal 

da AABB 

 

Estimativa de custos da contrapartida: 
 

Especificação Unid. Qtde Valor Unitário Valor Total 

Contratação de professor de Wushu Diária 4 R$250,00 R$1.000,00 

Transporte Terrestre (ônibus executivo 

com capacidade para 44 pessoas) 
Diária 5 R$1.200,00 R$6.000,00 

Kit lanche contendo 1 fruta, 1 barra de 
cereal e 1 suco  

50 unidades x 5 diárias 

Unidade/diária 250 R$12,50 R$3.125,00 

Aquisição de camisetas em tecido de 
algodão, elanca ou dryfit, com gola 
redonda simples, impressão da 
logomarca em policromia na frente e 

mangas. 

Unidade 70 R$30,00 R$2.100,00 

TOTAL R$12.225,00 

 
 

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

Cronograma de Execução 

Programação Valor 
Duração 

Início Término 

Realizar o 13º Campeonato Pan-americano de Wushu R$ 1.033.197,88  08/07/2022 08/08/2022 

 

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

A CBKW declara ter ciência do disposto no parágrafo 3º e 4º do art. 30 da Portaria 98/2020, a 
saber: 
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§ 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: 

4.1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ENTIDADE 

Cronograma de Desembolso 

Meta Etapa/Fase Especificação Mês 

Meta 1 

1.1 Estrutura física e técnica 

Julho/2022 

1.2 Hospedagem, Alimentação e Transporte 

1.3 Salas e Ginásio 

1.4 Contratação de Recursos Humanos (Prestação de 

Serviços / Equipes técnicas e de produção) 

1.5 Equipe de Comunicação 

1.6 Transmissão das competições 
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5. PLANILHA DE MATERIAIS/SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS PELO FOMENTO (FONTE DE 

RECEITA DIVERSA) 

As Federações Nacionais realizam sua inscrição no evento junto à PAWF - Pan American Wushu 
Federation, a quem cumpre receber a integralidade dos valores de inscrições. A PAWF utiliza os 
recursos para o custeio das passagens aéreas internacionais dos oficiais, dos instrutores dos 
cursos de árbitros e dos membros de equipe técnica, bem como para o custeio das diárias/ajuda de 
custo exclusivamente da equipe de arbitragem internacional. 

A PAWF estima o custeio das seguintes despesas adicionais, não contempladas pelo fomento: 

Descrição Detalhada Unid. Quant 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

Fonte de 

Custeio 

Receita 

(O item 

contratad

o irá gerar 

receita? 

Indicar 

valor) 

 

Despesa  

(Se o item 

contratado 

gerar receita 

indicar o 

item em que 

o recurso 

será 

utilizado) 

Passagens aéreas 

internacionais 

(adquiridas em dólar) 

Câmbio dólar em 

30/06/2022 - R$5,37 

 

UN 

 

8 

USD 2.200,00 

R$ 11.814,00 

USD 17.600,00 

R$ 94.512,00 

PAWF Não — 

Diárias de árbitros e 

equipe técnica da PAWF 

(pago em dólar) 

24 árbitros x 6 diárias = 

144 

Câmbio dólar em 

30/06/2022 - R$5,37 

Diária 144 

USD 100,00 

R$ 537,00 

USD 14.400,00 

R$ 77.328,00 

PAWF Não — 

Diárias dos instrutores 

do curso de árbitros 

(pago em dólar) 

4 árbitros x 6 diárias = 

24 

Câmbio dólar em 

30/06/2022 - R$5,37 

Diária 24 

USD 100,00 

R$ 537,00 

USD 2.400,00 

R$ 12.888,00 

PAWF Não — 

Contratação de 

professor de Wushu 

Diária 
4 R$250,00 R$1.000,00 Contrapartida Não — 



 

18 

 

Transporte Terrestre 

(ônibus executivo com 

capacidade para 44 

pessoas) 

 

Diária 5 R$1.200,00 R$6.000,00 Contrapartida Não — 

Kit lanche contendo 1 

fruta, 1 barra de cereal e 

1 suco 

 

Unidade 
250 R$12,50 R$3.125,00 Contrapartida Não — 

Aquisição de camisetas 

em tecido de algodão, 

elanca ou dryfit, com 

gola redonda simples, 

impressão da logomarca 

em policromia na frente 

e mangas 

 

 

Unidade 
70 R$30,00 R$2.100,00 Contrapartida Não — 

VALOR TOTAL DOS ITENS FORA DO TERMO DE 

FOMENTO 
R$ 196.953,00 

 

5.1 PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

Etapa 1.1: Estrutura física e técnica 

Item Descritivo 

Diária/ 
Mês/ Mts/ 
Serviço/ 
Unidade 

Qde 
Tota

l 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

Justificativa e memória de 
cálculo 

1.1.1 Locação de sistema de sonorização 
de médio porte para o ginásio. Serão 
3 canais de som totalmente 
independentes a serem utilizados 
nas duas áreas de competições e na 
área de aquecimento. O sistema 
deve incluir 3 mesas de som de 4 a 
8 canais, 6 caixas acústicas, 6 
microfones de mesa para árbitros e 
narradores, cabeamento e 
operadores. Orçamento deve incluir 
transporte, montagem, contratação 
de operadores e todas as despesas 
e encargos dos profissionais de 
apoio. Carga horária de 12 horas por 
dia. 
21 a 24/07 

Diária 4 4 
R$ 

5.233,33 
R$ 

20.933,32 

Necessária sonorização para 
para o público presente e 
para transmissão das 
competições.  Serão 3 canais 
independentes (a serem 
utilizados nas duas áreas de 
competições e na área de 
aquecimento). Serão 4 
diárias considerando que são 
3 dias de competição e um 
dia de montagem, testes e 
utilização pelos árbitros no 
curso. 1 sistema x 4 diárias 
(21 a 24/7) = 4  - Referência 
de Preço: Termo de Fomento 
(MROSC) N.º45/2021 - SEL + 
IGP-M  



 

19 

 

1.1.2 Locação de sistema de iluminação 
de médio porte para cenografia e 
iluminação do ginásio, devendo 
incluir no mínimo 14 refletores set-
light led ou lâmpada mínimo 200w, 
10 pares led rgbw mínimo 12w, com 
cabeamento e técnicos de operação. 
Orçamento deve incluir transporte, 
montagem, contratação de 
operadores e todas as despesas e 
encargos dos profissionais de apoio. 
Carga horária de 12 horas por dia. 
21 a 24/07 

Diária 5 4 
R$ 

6.066,67 
R$ 

24.266,68 

Necessária iluminação do 
espaço onde será realizado o 
evento e para transmissão 
das competições. Serão 4 
diárias considerando que são 
3 dias de competição e um 
dia de montagem, testes e 
utilização pelos árbitros no 
curso.1 sistema x 4 diárias 
(21 a 24/7) = 4  - Referência 
de Preço: Termo de Fomento 
(MROSC) N.º45/2021 - SEL + 
IGP-M  

1.1.3 Locação de 60m² de painel de LED 
para uso indoor, com resolução P5. 
Serão utilizados para reprodução de 
vídeos, imagens, logos e para 
transmissão do evento. Tamanhos 
dos painéis: 3x10 
transmissão/pontuação de Sanda, 
3x10 transmissão/pontuação de 
Taolu/pódio. Orçamento deve incluir 
transporte, montagem, contratação 
de operadores e todas as despesas 
e encargos dos profissionais de 
apoio. Carga horária de 12 horas por 
dia. 
60m² x 4 diárias = 240 
21 a 24/07 

Diária  4 240 
R$ 

200,00 
R$ 

48.000,00 

Painéis necessários para 
reprodução de vídeos, 
imagens, logos e para 
transmissão do evento. Serão 
4 diárias considerando que 
são 3 dias de competição e 
um dia de montagem, testes 
e utilização pelos árbitros no 
curso. 60m² x 4 diárias (21 a 
24/7) = 240  - Referência de 
Preço: Termo de Fomento 
(MROSC) N.º45/2021 - SEL + 
IGP-M  

1.1.4 Locação de 1 pódio para premiação, 
em madeira MDF ou similar, com 3 
módulos para composição de 1º, 2º 
e 3º lugares, medindo 1m de largura, 
0,30m de altura e 0,50m de 
profundidade. Será afixado adesivo 
com a logomarca do evento. 
Orçamento deve incluir transporte, 
montagem, contratação de 
operadores e todas as despesas e 
encargos dos profissionais de apoio. 
1 unidade x 4 diárias = 4 
21 a 24/07 

Diária  4 4 
R$ 

351,67 
R$ 

1.406,68 

Necessário para as 
cerimônias de premiação. 
Serão 4 diárias considerando 
que são 3 dias de competição 
e um dia de montagem, 
testes, ensaios da cerimônia 
de premiação pelos árbitros 
no curso e cerimonial. 1 
unidade x 4 diárias (21 a 
24/7) = 4  - Referência de 
Preço: Termo de Fomento 
(MROSC) N.º45/2021 - SEL + 
IGP-M  

1.1.5 Locação de 1 púlpito, em madeira 
MDF, acrílico ou similar, medindo 
1,5m de altura. Será afixado adesivo 
com a logomarca do evento. 
Orçamento deve incluir transporte, 
montagem, contratação de 
operadores e todas as despesas e 
encargos dos profissionais de apoio.  
1 unidade x 4 diárias = 4 
21 a 24/07 

Diária  4 4 
R$ 

80,00 
R$ 320,00 

Necessário para as 
cerimônias de premiação. 
Serão 4 diárias considerando 
que são 3 dias de competição 
e um dia de montagem, 
testes, ensaios da cerimônia 
de premiação pelos árbitros 
no curso e cerimonial. 1 
unidade x 4 diárias (21 a 
24/7) = 4  - Referência de 
Preços: Termo de Fomento 
(MROSC) N.º 27/2022 - 
SECEC + IGP-M  
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1.1.6 Locação de 40m² de praticáveis de 
elevação de piso, medindo 30cm de 
altura. Material dos quadros em 
alumínio, com fórmica de MDF, 
madeirite ou similares. Orçamento 
deve incluir transporte, montagem, 
contratação de operadores e todas 
as despesas e encargos dos 
profissionais de apoio.         
40m² por todo o período do evento 
21 a 24/07 

M² 40 40 
R$ 

99,40 
R$ 

3.976,00 

Para elevação da mesa de 
arbitragem de Sanda. Serão 
utiizados 40m² e fornecedor 
cobra a locação por todo o 
período do evento  - 
Referência de Preço: Termo 
de Fomento (MROSC) 
N.º45/2021 - SEL + IGP-M  

1.1.7 Locação de 30m² de praticáveis de 
elevação de piso, medindo 60cm de 
altura. Material dos quadros em 
alumínio, com fórmica de MDF, 
madeirite ou similares. Orçamento 
deve incluir transporte, montagem, 
contratação de operadores e todas 
as despesas e encargos dos 
profissionais de apoio. 
30m² por todo o período do evento 
21 a 24/07 

M² 30 30 
R$ 

99,40 
R$ 

2.982,00 

Para elevação das mesas de 
arbitragem de Taolu e de 
recursos. Serão utilizados 
30m² e fornecedor cobra a 
locação por todo o período do 
evento  - Referência de 
Preço: Termo de Fomento 
(MROSC) N.º45/2021  - SEL 
+ IGP-M  

1.1.8 Locação de 10 TV's de no mínimo 
42´´ com todo o cabeamento 
necessário. Orçamento deve incluir 
transporte, instalação, contratação 
de operadores e todas as despesas 
e encargos dos profissionais de 
apoio.  
10 unidades x 4 diárias = 40 
21 a 24/07 

Diária  4 40 
R$ 

200,00 
R$ 

8.000,00 

Distribuição dos aparelhos de 
TV na arena de competição: 
2 p/ exibição em tempo real 
para técnicos de sanda, 2 p/ 
para exibição da pontuação 
em tempo real para público 
sanda, 2 p/ área de 
aquecimento - resultados em 
tempo real, 2 p/ para área de 
aquecimento - transmissão 
das provas ao vivo, 2 p/ 
retorno da equipe de 
transmissão ao vivo. Serão 4 
diárias considerando que são 
3 dias de competição e um 
dia de montagem, testes e 
utilização pelos árbitros no 
curso. 10 unidades x 4 diárias 
(21 a 24/7) = 40  - Referência 
de Preço: Termo de Fomento 
(MROSC) N.º45/2021  - SEL 
+ IGP-M  

1.1.9 Locação de 30 notebooks. 
Especificação mínima: processador 
i3 ou similares, 2GB RAM, HD 
250GB, com mouse e entradas USB, 
HDMI e RJ45. Orçamento deve 
incluir transporte, instalação, 
contratação de operadores e todas 
as despesas e encargos dos 
profissionais de apoio. 
30 unidades x 7 diárias = 210 
18 a 24/07 

Diária  4 210 
R$ 

100,00 
R$ 

21.000,00 

Equipamentos para inserção 
das notas de pontuação, para 
uso dos árbitros e 
coordenadores de 
modalidades durante o curso 
de formação de árbitros, 
credenciamento dos 
participantes e competição. A 
locação é mais viável para 
eventos de grande porte 
considerando que a CBKW 
não dispõe de estrutura para 
armazenamento desses 
equipamentos. Além disso, o 
valor da locação cobre 
eventual substituição do 
equipamento problemático ou 
que apresente qualquer falha. 
30 unidades x 7 diárias (18 a 
24/7) = 210  - Referência de 



 

21 

 

Preço: (MROSC) Termo de 
Fomento nº 61/2021 SEL+ 
IGP-M  

1.1.1
0 

Locação de sistema de pontuação 
eletrônica específico para as 
competições 1 área de sanda e 1 
área de taolu, para treinamento dos 
árbitros e competições, com 1 
técnico para dar assistência. 
8 diárias 
17 a 24/07 

Diária  8 8 
R$ 

2.350,00 
R$ 

18.800,00 

A empresa Alce Gestão 
Empresarial desenvolveu um 
software/sistema específico 
para informatização das 
competições adequado as 
regras de competição da 
modalidade. Esse sistema faz 
a interlocução entre o 
lançamento dos resultados 
de cada uma das provas das 
diferentes modalidades, a 
exibição em tempo real para 
o público com a sinalização 
da pontuação e a tabulação 
dos resultados em súmulas. 
Não se trata de fornecedor 
exclusivo, qualquer empresa 
poderia desenvolver 
software/sistema semelhante. 
No entanto, essa é a única 
empresa brasileira que 
desenvolveu 
software/sistema de 
competição para o Kung Fu. 
As demais referências de 
preço são de empresas 
internacionais, cotadas em 
dólar e que demandariam 
passagens aéreas, 
hospedagem e diária para os 
técnicos, o que inviabiliza a 
contratação em razão da 
cotação do dólar.  
17 a 24/07 sendo um dia para 
instalação, alimentação de 
dados, período de curso de 
árbitros e dias de 
competição. Referência de 
preço: empresa Alce Gestão 
Empresarial - proposta anexa 
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1.1.1
1 

Locação de impressora 
multifuncional colorida, laser ou 
tanque de tinta, com capacidade de 
impressão mínima de 25 páginas por 
minuto, com conectividade fácil via 
cabo usb, wifi e wifidirect, com 
resolução de impressão de 1.000 a 
2.000 dpi, tamanho de impressão 
até 216 x 356 (ofício), bandeja de 
alimentação com capacidade 
mínima de 250 folhas, tela com 
painel de controle, alimentação de 
energia bivolt ou 220v. Carregada 
com toners ou tinta, e papel A4 75gr, 
e reposição quando necessário 
suficientes para atender uma 
franquia mínima de 5.000 e máxima 
de 10.000 impressões. 
1 unidade x 8 diárias = 8 
17 a 24/07 

Diária  8 8 
R$ 

415,78 
R$ 

3.326,24 

Para uso do comitê 
organizador durante todo o 
evento na sala da 
coordenação localizada no 
hotel. Equipamentos serão 
utilizados pela equipe local 
da CBKW para impressão 
dos materiais do curso de 
árbitros, credenciais e demais 
documentos técnicos no 
período de pré-produção. 
Durante a competição, serão 
utilizadas para impressão de 
resultados, lista de atletas e 
delegações, regras técnicas e 
para uso dos árbitros e 
coordenadores de 
modalidades durante o curso 
de formação de árbitros, 
credenciamento dos 
participantes e competição. A 
locação é mais viável para 
eventos de grande porte 
considerando que a CBKW 
não dispõe de estrutura para 
armazenamento desses 
equipamentos. Além disso, o 
valor da locação cobre 
eventual substituição do 
equipamento problemático ou 
que apresente qualquer falha. 
Observar que o valor cobrado 
contempla uma franquia de 
impressões, sendo de 
responsabilidade do 
fornecedor repor cartucho. 
1 unidade x 8 diárias (17 a 
24/7) = 8 Referência de 
Preço: (MROSC) Termo de 
Fomento nº 61/2021 SEL+ 
IGP-M  

1.1.1
2 

Locação de impressora 
multifuncional colorida, laser ou 
tanque de tinta, com capacidade de 
impressão mínima de 25 páginas por 
minuto, com conectividade fácil via 
cabo usb, wifi e wifidirect, com 
resolução de impressão de 1.000 a 
2.000 dpi, tamanho de impressão 
até 216 x 356 (ofício), bandeja de 
alimentação com capacidade 
mínima de 250 folhas, tela com 
painel de controle, alimentação de 
energia bivolt ou 220v. Carregada 
com toners ou tinta, e papel A4 75gr, 
e reposição quando necessário 
suficientes para atender uma 
franquia mínima de 5.000 e máxima 
de 10.000 impressões. 
1 unidade x 4 diárias = 4 
17 a 24/07 

Diária  4 4 
R$ 

415,78 
R$ 

1.663,12 

Para uso do comitê 
organizador durante o evento 
na sala da coordenação 
localizada na AABB.  
1 unidade x 4 diárias (21 a 
24/7) = 4 - Referência de 
Preço: PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 53/2020 - 
CFM + IGP-M  
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1.1.1
3 

Serviço de filmagem contemplando a 
locação de 4 Câmeras do tipo de 
resolução FullHD, resolução mínima 
de gravação 1920 x 1080, mínimo 
de 14 megapixels, taxa de quadro de 
60fps, distância focal mínima 9,0 
milímetros e máxima de 100 
milímetros, abertura máxima de 
4,5f/, com baterias, todos os 
cabeamentos necessários, tripés e 
demais acessórios. Serão instaladas 
em posição fixa, sem operador, 
somente para registro das lutas e 
competições, sendo transmitidas 
para computadores com operador 
que fará o registro das imagens com 
softwares que possibilitem a revisão 
dos lances em tempo real em caso 
de protesto ou contestação dos 
atletas e delegações. Carga horária 
de 12 horas por dia. 
1 sistema com 4 câmeras + 1 
computador x 4 diárias = 4 
21 a 24/07 

Diária  4 4 
R$ 

3.666,67 
R$ 

14.666,68 

Para registro das lutas com 
finalidade de revisão de 
lances em tempo real, em 
caso de contestações de 
atletas e delegações. Serão 4 
diárias considerando que são 
3 dias de competição e um 
dia de montagem, testes e 
utilização pelos árbitros no 
curso. 1 sistema com 4 
câmeras x 4 diárias (21 a 
24/7)  = 4 - Referência de 
Preço: Termo de Fomento 
(MROSC) N.º45/2021 - SEL + 
IGP-M  

1.1.1
4 

Locação e instalação de carpete 
vinho ou azul para cobertura do piso.  
700m² por todo o período do evento. 
Orçamento deve incluir transporte, 
instalação, contratação de 
operadores e todas as despesas e 
encargos dos profissionais de apoio.   
21 a 24/07 M² 700 700 

R$ 
40,00 

R$ 
28.000,00 

Carpete para cobertura do 
piso do ginásio. Exigência 
técnica da modalidade, esse 
carpete antiderrapante forra 
todo o piso dos ginásios. O 
curso já inclui transporte, 
manutenção (eventual 
reposição de partes 
avariadas), montagem e 
desmontagem. São 700m² de 
carpete e o valor da locação 
contempla todo o período do 
evento - Referência de Preço: 
Termo de Fomento (MROSC) 
N.º45/2021  - SEL + IGP-M  

1.1.1
5 

Locação e montagem de 50 
pranchões de 1,83m x 0,76m e 100 
cadeiras com encosto e assento 
estofado. Orçamento deve incluir 
transporte, montagem, contratação 
de operadores e todas as despesas 
e encargos dos profissionais de 
apoio.  
50 conjuntos (1 pranchão + 2 
cadeiras) x 4 diárias = 200 
21 a 24/07 

Diária  4 200 
R$ 

22,87 
R$ 

4.574,00 

Para suporte/apoio aos 
árbitros durante as 
competições. Serão 4 diárias 
considerando que são 3 dias 
de competição e um dia de 
montagem, testes e utilização 
pelos árbitros no curso.  
50 conjuntos (1 pranchão + 2 
cadeiras) x 4 diárias (21 a 
24/7) = 200 - Referência de 
Preço: Termo de Fomento 
(MROSC) N.º45/2021  - SEL 
+ IGP-M  

1.1.1
6 

Locação de 50 toalhas na cor preto 
para forrar pranchões de 1,83m x 
0,76m e 80. Orçamento deve incluir 
transporte, montagem, contratação 
de operadores e todas as despesas 
e encargos dos profissionais de 
apoio.  
50 pranchões x 4 diárias = 200 
21 a 24/07 

Diária  4 200 R$ 5,00 
R$ 

1.000,00 

As toalhas servem para forrar 
os pranchões. A locação é 
mais viável, considerando 
que a CBKW não dispõe de 
estrutura para 
armazenamento dessas 
toalhas, bem como a 
eventual 
reposição/substituição pelo 
fornecedor durante a 
competição, caso sujem ou 
haja qualquer avaria. 
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50 pranchões x 4 diárias = 
200 - Referência de Preço: 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
53/2020 - CFM + IGP-M  

1.1.1
7 

Locação e instalação de malha 
tensionada na cor preta para 
forração das grades de proteção da 
arquibancada. 
90m lineares por todo o período do 
evento 
21 a 24/07 

Metros 90 90 
R$ 

50,00 
R$ 

4.500,00 

Para forração das grades de 
proteção da arquibancada. 
Essa malha tensionada é um 
recurso utilizado não apenas 
para fins estéticos, mas para 
dividir as áreas de circulação 
no ginásio de competição. O 
valor contempla transporte e 
instação dessas malhas no 
ginásio de competição. Serão 
90m lineares por todo o 
período do evento - 
Referência de Preço: 
Proposta RD7 Produções no 
Termo de Fomento (MROSC) 
N.º 27/2022 - SECEC (Doc. 
SEI id. 86418477) 

1.1.1
8 

Locação, instalação, operação e 
manutenção de 2 Geradores de 
250kva para suprir demandas 
energéticas dos sistemas de 
iluminação, sonorização e 
infraestrutura do ginásio. 
2 unidades x 4 diárias = 8 
21 a 24/07 

Diária  4 8 
R$ 

2.860,00 
R$ 

22.880,00 

Necessário para o caso de 
eventual falta de energia. 
Contempla o período de 
instalação, testes e utilização 
desses equipamentos pela 
equipe de arbitragem e os 3 
dias de competição 
propriamente ditos. 2 
unidades x 4 diárias (21 a 
24/7) = 8 - Referência de 
Preço: Termo de Fomento 
(MROSC) N.º45/2021  - SEL 
+ IGP-M  

1.1.1
9 

Locação e montagem de 275 metros 
lineares de estruturas Box Truss, 
largura Q30. 
Orçamento deve incluir transporte, 
montagem, contratação de 
operadores e todas as despesas e 
encargos dos profissionais de apoio.  
275 metros x 4 diárias = 1.100,00 
21 a 24/07 

Diária  4 1100 
R$ 

25,00 
R$ 

27.500,00 

Serão utilizadas para 
sustentação das lonas de 
comunicação visual do 
evento. 
275 metros x 4 diárias = 
1.100 - Referência de Preço: 
Termo de Fomento (MROSC) 
N.º45/2021  - SEL + IGP-M 

1.1.2
0 

Contratação de Ambulância/UTI 
Móvel,com socorrista, técnico de 
enfermagem e médico. O veículo 
deve conter todos os equipamentos 
e insumos necessários ao 
atendimento emergencial. 
Carga horária de 12 horas. 
2 veículos x 2 diárias = 4 
23 a 24/07 Diária  2 4 

R$ 
2.500,00 

R$ 
10.000,00 

Para prontidão em pronto-
socorro aos atletas e equipes 
técnicas. Os itens foram 
separados na planilha para 
melhor visualização das 
diárias. Nos dois dias de 
competição referidos, haverá 
provas de Sanda e Taolu. No 
Sanda a incidência de lesões 
é maior, fazendo necessário 
que tenham duas 
ambulâncias. 
2 veículos x 2 diárias (23 e 
24/7)  = 4 diárias - Referência 
de Preço: Termo de Fomento 
(MROSC) N.º45/2021  - SEL 
+ IGP-M 
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1.1.2
1 

Contratação de Ambulância/UTI 
Móvel,com socorrista, técnico de 
enfermagem e médico. O veículo 
deve conter todos os equipamentos 
e insumos necessários ao 
atendimento emergencial.  
Carga horária de 12 horas. 
1 veículo x 1 diária = 1 
22/07 

Diária  1 1 
R$ 

2.500,00 
R$ 

2.500,00 

Para prontidão em pronto-
socorro aos atletas e equipes 
técnicas. No primeiro dia de 
competições haverá apenas 
provas de Taolu, bastando 
uma ambulância. 
1 veículo x 1 diária (22/7) = 1 
diária - Referência de Preço: 
Termo de Fomento (MROSC) 
N.º45/2021  - SEL + IGP-M 

1.1.2
2 

Prestação de serviços de Controle 
de Dopagem, por meio da realização 
de análises de amostras de urina ou 
sangue humanos, observado o 
estabelecido pela WADA.As 
amostras serão coletadas durante a 
competição (dias 22, 23 e 24/07). O 
escopo de análise será o que o 
LBCD chama de “Menu Básico” e 
tem prazo médio para a liberação 
dos resultados de 20 dias após a 
coleta. 

Unidade 10 10 
R$ 

912,00 
R$ 

9.120,00 

Necessário controle de 
dopagem. 
10 unidades. Fornecedor 
indicado da ABCD 
(Associação Brasileira de 
Controle de Dopagem). 

1.1.2
3 

Aquisição e entrega de água mineral 
em garrafas de 500 ml. 
2.000 unidades por dia x 5 diárias = 
10.000 
20 a 24/07 

Unidade 10000 
1000

0 
R$ 1,14 

R$ 
11.400,00 

Fornecimento de água 
mineral para atletas, árbitros 
e equipe técnica. As águas 
serão disponibilizadas para o 
receptivo nos hoteis e no 
local de competição. Serão 
2.000 unidades por dia x 5 
diárias = 10.000 - Referência 
de Preço: Termo de Fomento 
(MROSC) N.º45/2021  - SEL 
+ IGP-M 

1.1.2
4 

Aquisição de kit lanche contendo 1 
fruta, 1 barra de cereal e 1 suco. 
50 voluntários por período x 3 
períodos = 150un por dia 
20 a 24/07 Unidade 750 750 

R$ 
12,50 

R$ 
9.375,00 

Kit lanche para voluntários, 
período de referência 
contempla desde o receptivo 
de chegada das delegações 
até o último dia de 
competição (20 a 24/7) - 
Referência de Preço: Termo 
de Fomento (MROSC) nº 
15/2022  - SEL + IGP-M 

1.1.2
5 

Aquisição de camisetas em tecido 
de algodão, elanca ou dryfit, com 
gola redonda simples, impressão da 
logomarca em policromia na frente e 
mangas. 
300 unidades 

Unidade 300 300 
R$ 

30,00 
R$ 

9.000,00 

Para uso de toda equipe de 
voluntários e staff técnico, 
com a logomarca do evento e 
da SEL - Referência de 
Preço: Termo de Fomento 
(MROSC) N.º 31/2021  - SEL 
+ IGP-M 

1.1.2
6 

Aquisição de camisetas em tecido 
de algodão, elanca ou dryfit, com 
gola polo, impressão da logomarca 
em policromia na frente e mangas. 
100 unidades 

Unidade 100 100 
R$ 

30,00 
R$ 

3.000,00 

Para uso dos árbitros e 
comissão técnica. - 
Referência de Preço: Termo 
de Fomento (MROSC) N.º 
31/2021  - SEL e Termo de 
Fomento (MROSC) N.º 
17/2019  - SEL + IGP-M 

1.1.2
7 

Aquisição de lona 380 gramas, 
impressão digital em policromia para 
backdrops. 
400m². Orçamento deve incluir 
transporte e instalação.  
21 a 24/07 

M² 400 400 
R$ 

60,00 
R$ 

24.000,00 

Necessária para identidade 
visual do evento. Será 
utilizada no backdrop de 
entrevista dos atletas, 
backdrop de premiação e 
prismas da área de 
competição. Toda 
comunicação visual 
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contemplará a logomarca da 
SEL. Esse valor inclui a 
fabricação das lonas e 
instalação nos paineis e 
backdrops - Referência de 
Preço: Termo de Fomento 
(MROSC) N.º45/2021  - SEL 
+ IGP-M 

1.1.2
8 

Aquisição de medalhas em zamac, 
banho: ouro velho, prata velho e 
cobre velho, medindo 80 mm e 3mm 
de espessura, 120g, gravada no 
processo de fundição, frente e verso 
em alto relevo, com passador e fita 
sublimada medindo 820x25 mm. 
140 ouro, 140 prata, 140 bronze.  

Unidade 340 340 
R$ 

25,00 
R$ 

8.500,00 

Para premiação dos atletas. 
Tal como ocorre em 
modalidades como a 
natação, cada participante 
pode competir em mais de 
uma prova/categoria, por isso 
o número de medalhas é 
elevado. Previsão: 140 ouro, 
140 prata, 140 bronze. A 
cotação deve considerar frete 
e o prazo exíguo entre a 
autorização de produção e 
entrega - Referência de 
Preço: Termo de Fomento 
(MROSC) N.º45/2021 - SEL + 
IGP-M 

1.1.2
9 

Aquisição de 65 placas de 
homenagem em aço inox escovado, 
medindo 15x10 cm, gravada no 
processo de corrosão em baixo 
relevo e pintada até 04 cores, 
acondicionada em estojo de veludo 
azul ou preto modelo livro.  65 
unidades 

Unidade 65 65 
R$ 

100,00 
R$ 

6.500,00 

As placas serão entregues 
aos chefes de delegação e 
autoridades participantes do 
evento. A cotação deve 
considerar frete e o prazo 
exíguo entre a autorização de 
produção e entrega - 
Referência de Preço: Termo 
de Fomento (MROSC) 
N.º31/2021  - SEL + IGP-M 

1.1.3
0 

Impressão de 600 certificados de 
participação produzidos em papel 
A4, AP ou couché fosco, 4/0, 120gr. 
600 unidades 

Unidade 600 600 R$ 4,00 
R$ 

2.400,00 

Certificado de participação 
para os atletas, equipe 
técnica, árbitros e voluntários. 
- Referência de Preço: Termo 
de Fomento (MROSC) 
N.º45/2021  - SEL + IGP-M 

1.1.3
1 

Impressão de 100 pastas 
personalizadas com logomarca do 
evento e bolso interno, em tamanho 
A4, produzidas em gráfica rápida, 
utilizando papel AP ou couché fosco, 
4/0, 300gr. 
100 unidades Unidade 100 100 R$ 6,00 R$ 600,00 

Para uso nas formalidades do 
evento, tais como: congresso 
técnico, uso da arbitragem 
com os resultados da 
competição, curso de 
árbitragem, relatórios de 
competição. - Referência de 
Preços: proposta anexa. A 
cotação deve considerar os 
serviços de gráfica rápida, 
tendo em vista o prazo 
exíguo entre a aprovação do 
fomento e a execução. 

1.1.3
2 

Resmas de 500 unid. de folha de 
papel sulfite A4, 75g 

Unidade 40 40 
R$ 

19,20 
R$ 768,00 

Para uso do comitê 
organizador e equipe de 
arbitragem. Cotação deve 
considerar a aquisição desta 
quantidade, pois compras e 
registro de preços em 
números vultosos 
proporcionam economia de 
escala e redução 
considerável no valor pago. 
Referência de Preço: 
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proposta anexa 

1.1.3
3 

Pincel tipo marcador para quadro 
branco, plástico, recarregável, ponta 
redonda de no mínimo 4mm, 
tamanho mínimo de 10cm, cor azul 

Unidade 2 2 R$ 6,20 R$ 12,40 

Para uso do comitê 
organizador e equipe de 
arbitragem. Cotação deve 
considerar a aquisição desta 
quantidade, pois compras e 
registro de preços em 
números vultosos 
proporcionam economia de 
escala e redução 
considerável no valor pago. 
Referência de Preço: 
proposta anexa 

1.1.3
4 

Caneta esferográfica de plástico, 1 
carga, ponta de latão com esfera de 
tungstênio, escrita grossa, cor de 
tinta azul, transparente e com orifício 
lateral  

Unidade 100 100 R$ 1,85 R$ 185,00 

Para uso do comitê 
organizador e equipe de 
arbitragem. Cotação deve 
considerar a aquisição desta 
quantidade, pois compras e 
registro de preços em 
números vultosos 
proporcionam economia de 
escala e redução 
considerável no valor pago. 
Referência de Preço: 
proposta anexa 

1.1.3
5 

Caneta esferográfica de plástico, 1 
carga, ponta de latão com esfera de 
tungstênio, escrita grossa, cor de 
tinta preta, transparente e com 
orifício lateral  

Unidade 100 100 R$ 1,85 R$ 185,00 

Para uso do comitê 
organizador e equipe de 
arbitragem. Cotação deve 
considerar a aquisição desta 
quantidade, pois compras e 
registro de preços em 
números vultosos 
proporcionam economia de 
escala e redução 
considerável no valor pago. 
Referência de Preço: 
proposta anexa 

1.1.3
6 

Serviço de frete, contratado com 
veículo caminhão baú, com 
carroceria medindo 12x3x2m 
(caminhão toco ou trucado). O 
material a ser transportado são as 
áreas de competição compostas por 
tábuas de madeira, coberturas de 
espumas, tapetes, espumas 
lonadas, metalons, barras de 
sustentação e pisos de madeira, 
dentre outros. O material encontra-
se na UnB, na Asa Norte em 
Brasília-DF, para onde retornará 
após a realização do evento. 
Cotação considera carregadores, 
deslocamento ida e volta. 
Idas nos dias 19/07 e 20/07 e 
retorno dia 24/07. O material a ser 
transportado no frete da 
UnB>AABB>UnB tem em média 
80m³ e 9,5ton. 
2 caminhões + 3 fretes/viagens de 
IDA + VOLTA 

Serviço/Fr
ete 

3 6 
R$ 

2.850,00 
R$ 

17.100,00 

Para transporte das áreas de 
competição dentro dos limites 
territoriais do Distrito Federal 
(UnB-AABB-UnB). Serão 3 
serviços de frete ida e volta, 
realizados em dias diferentes. 
A primeira área de 
competição será transportada 
e montada no ginásio de 
aquecimento no dia 20/7 e as 
duas áreas remanescentes 
serão transportadas e 
montadas no dia 21/7. As 3 
áreas retornarão para a UnB 
no dia 25/7. Referência de 
Preço: Termo de Fomento 
(MROSC) N.º45/2021  - SEL 
+ IGP-M 
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1.1.3
7 

Locação de veículos tipo Ônibus 
Executivo, com capacidade para 44 
passageiros sentados, devidamente 
registrado na ANTT e órgãos 
competentes. Diária com 
combustível, motorista, com franquia 
de 10 horas ou 100 km de uso. 
Para receptivo e partida das equipes 
técnicas, árbitros e delegações, em 
trajetos do aeroporto para hotel e 
hotel para aeroporto. 
2 veículos x 3 diárias = 6 (17, 20, 
21/07) 
3 veículos x 1 diária = 3 (25/07) 

Diária  4 9 
R$ 

1.600,00 
R$ 

14.400,00 

Para transporte/receptivo das 
equipes técnicas, árbitros e 
delegações. Aeroporto > 
Hotéis > Aeroporto/ 
2 veículos x 3 diárias = 6 (17, 
20, 21/07) 
3 veículos x 1 diária = 3 
(25/07) - Referência de 
Preço: Termo de Fomento 
(MROSC) N.º45/2021 - SEL + 
IGP-M 

1.1.3
8 

Locação de 1 veículo tipo Ônibus 
Executivo, com capacidade para 44 
passageiros sentados, devidamente 
registrado na ANTT e órgãos 
competentes. Diária com 
combustível, motorista, com franquia 
de 10 horas ou 100 km de uso. 
Para transporte relativo ao itinerário 
dos árbitros durante o evento, em 
trajetos do hotel para ginásio e do 
ginásio para hotel. 
1 veículo x 6 diárias = total 6 
19 a 24/07 

Diária  6 6 
R$ 

1.600,00 
R$ 

9.600,00 

Para transporte dos árbitros 
durante o curso e a 
competição. Hotel > Ginásio 
> Hotel. 
1 veículos x 6 diárias (19 a 
24/7) = total 6 - Referência de 
Preço: Termo de Fomento 
(MROSC) N.º45/2021 - SEL  

1.1.3
9 

Locação de 6 veículos tipo Ônibus 
Executivo, com capacidade para 44 
passageiros sentados, devidamente 
registrado na ANTT e órgãos 
competentes. Diária com 
combustível, motorista, com franquia 
de 10 horas ou 100 km de uso. 
Para transporte relativo ao itinerário 
das delegações, em trajetos do hotel 
para ginásio e do ginásio para hotel. 
6 veículos x 3 diárias = total 18 
22 a 24/07 

Diária  3 18 
R$ 

1.600,00 
R$ 

28.800,00 

Para transporte das 
delegações para o local de 
competição. Hotel > Ginásio 
> Hotel. 
6 veículos x 3 diárias (22 a 
24/7) = 18 - Referência de 
Preço: Termo de Fomento 
(MROSC) N.º45/2021 - SEL + 
IGP-M 

1.1.4
0 

Locação de 3 veículos tipo Van 
Executiva, com capacidade para 16 
passageiros sentados, devidamente 
registrado na ANTT e órgãos 
competentes. Diária com 
combustível, motorista, com franquia 
de 10 horas ou 100 km de uso. 
3 veículos x 5 diárias = 15 
17 a 21/07 

Diária  5 15 
R$ 

750,00 
R$ 

11.250,00 

Para transporte de dirigentes 
e oficiais durante o evento; e 
Considerando que algumas 
delegações vão chegar em 
voos fracionados, as vans 
complementam o serviço do 
receptivo ida e volta. 
Também serão utilizadas no 
deslocamento das equipes 
técnicas e delegações, 
deslocamento de pequenos 
grupos de atletas e equipes 
técnicas. 3 veículos x 5 
diárias (17 a 21/7) = 15 - 
Referência de Preço: 
proposta anexa. 
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1.1.4
1 

Locação de 4 veículos tipo Van 
Executiva, com capacidade para 16 
passageiros sentados, devidamente 
registrado na ANTT e órgãos 
competentes. Diária com 
combustível, motorista, com franquia 
de 10 horas ou 100 km de uso. 
Para transporte de dirigentes e 
oficiais durante o evento.  
4 veículos x 4 diárias = 16 
22 a 25/07 

Diária  4 16 
R$ 

750,00 
R$ 

12.000,00 

Para transporte de dirigentes 
e oficiais durante o evento; e 
Considerando que algumas 
delegações vão chegar em 
voos fracionados, as vans 
complementam o serviço do 
receptivo ida e volta. 
Também serão utilizadas no 
deslocamento das equipes 
técnicas e delegações, 
deslocamento de pequenos 
grupos de atletas e equipes 
técnicas. 4 veículo x 4 diárias 
(22 a 25/7) = 16 - Referência 
de Preço: proposta anexa. 

1.1.4
2 

Contratação de seguro de 
responsabilidade civil para oferecer 
cobertura de acidentes pessoais e 
seguro de vida para os 430 
participantes do evento (330 atletas 
e 100 comissão técnica). 
21 a 25/07 

Unidade 430 2150 R$ 3,00 
R$ 

6.450,00 

Para cobertura de danos ou 
acidentes pessoais e seguro 
de vida para os participantes 
do evento. 
430 participantes do evento 
(330 atletas e 100 comissão 
técnica) - Referência de 
Preço: proposta anexa. Valor 
unitário é considerado POR 
DIA e POR PESSOA e 
contempla o período de 21 a 
25/07 (cobertura desde a 
chegada das delegações até 
final do evento). 

1.1.4
3 

Contratação de 2 brigadistas para 
prevenção de acidentes, prestar 
primeiros socorros e quaisquer 
outras situações emergenciais.  
Carga horária de 12 horas. 
2 profissionais x 3 diárias = 6 
22 a 24/07 

Diária  3 6 
R$ 

249,00 
R$ 

1.494,00 

Para prevenção de acidentes, 
prestar primeiros socorros e 
quaisquer outras situações 
emergenciais.  
2 profissionais x 3 diárias (22 
a 24/7) = 6 - Referência de 
Preço: Termo de Fomento 
(MROSC) N.º45/2021 - SEL + 
IGP-M. 

1.1.4
4 

Contratação de 9 seguranças civis 
desarmados para vigilância 
patrimonial diurno, contenção e 
controle de público. 
Profissionais com experiência em 
eventos do mesmo porte, a empresa 
contratada deverá possuir registro 
nos órgãos competentes.  
Carga horária de 12 horas.  
9 profissionais x 3 diárias = 27 
22 a 24/07 

Diária  3 27 
R$ 

250,00 
R$ 

6.750,00 

Para contenção e controle de 
público e vigilância diurna, 
durante o período de 
competição.  
9 profissionais x 3 diárias (22 
a 24/7) = 27 - Referência de 
Preço: Termo de Fomento 
(MROSC) N.º45/2021 - SEL + 
IGP-M 

1.1.4
5 

Contratação de 2 seguranças civis 
desarmados para vigilância 
patrimonial diurno, contenção e 
controle de público. 
Profissionais com experiência em 
eventos do mesmo porte, a empresa 
contratada deverá possuir registro 
nos órgãos competentes.  
Carga horária de 12 horas.  
2 profissionais x 2 diárias = 4 
21 e 25/07 

Diária  2 4 
R$ 

250,00 
R$ 

1.000,00 

Para vigilância patrimonial 
diurno, contenção e controle 
de público. 
2 profissionais x 2 diárias = 
10 - Referência de Preço: 
Termo de Fomento (MROSC) 
N.º45/2021 - SEL + IGP-M 
(21 e 25/7) 2 seguranças x 2 
diárias (montagem e 
desmontagem) 
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1.1.4
6 

Contratação de 01 segurança 
patrimonial noturno desarmado, para 
segurança patrimonial. 
Profissionais com experiência em 
eventos do mesmo porte, a empresa 
contratada deverá possuir registro 
nos órgãos competentes.  
Carga horária de 12 horas.  
1 profissional x 5 diárias = 05 
21 a 25/07 

Diária  5 5 
R$ 

250,00 
R$ 

1.250,00 

Segurança patrimonial 
noturno para guarda das 
estruturas, áreas de 
competição, equipamentos. 
Desde o início da montagem 
até o final da desmontagem 
(21 a 25/07). 1 segurança x 5 
diárias 

1.1.4
7 

Contratação de 10 staff técnicos 
para apoio operacional e 
mobilização de equipamentos 
diversos no local das competições.  
Carga horária de 12 horas. 
10 profissionais x 7 diárias = 70 
19 a 25/07 

Diária  7 70 
R$ 

192,57 
R$ 

13.479,90 

Contratação de 10 staff 
técnicos, para apoio 
operacional aos árbitros e 
atletas, montagem, 
desmontagem, e mobilização 
de equipamentos diversos no 
local das competições.  
10 profissionais x 7 diárias 
(19 a 25/7) = 70  
Desde o início da montagem 
da competição, apoio técnico 
durante o curso de árbitros, 
competições e 
desmontagem. 
Referência de Preço: Termo 
de Fomento (MROSC) 
N.º45/2021  - SEL + IGP-M  

1.1.4
8 

Serviço de limpeza, antes e após o 
evento, das áreas a serem 
utilizadas no ginásio principal e 
auxiliar, incluindo banheiros, área de 
competição propriamente dita, 
circulação e arquibancadas, além 
das salas que serão utilizasas pelos 
árbitros. Deverá ser previsto o custo 
de todos os materiais, produtos de 
limpeza e higiene necessários. A 
limpeza dos tapetes das áreas de 
competição e carpete deverá ser 
realizada com máquina extratora 
profissional. 
Carga horária de 12 horas. 
8 profissionais x 2 diárias = 16 
21/07 e 25/07 

Diária  16 16 
R$ 

300,00 
R$ 

4.800,00 

Para limpeza geral de todos 
os ambientes a serem 
utilizados no ginásio principal 
e auxiliar, incluindo 
banheiros, área de 
competição, circulação e 
arquibancadas, além das 
salas que serão utilizadas 
pelos árbitros. Após a 
montagem da estrutura é 
necessário realizar uma 
limpeza pesada com 
extratora profissional das 
áreas de competição, 
carpetes e demais estruturas. 
Após a competição deverá 
ser realizada uma limpeza 
detalhada das áreas de 
competição e do local do 
evento para devolução ao 
clube. 
8 profissionais x 2 diárias = 
16 - Referência de Preço: 
Termo de Fomento (MROSC) 
N.º45/2021 - SEL + IGP-M 
(21 a 25/07) 
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1.1.4
9 

Serviço de limpeza, durante o 
evento, das áreas a serem 
utilizadas no ginásio principal e 
auxiliar, incluindo banheiros, área de 
competição propriamente dita, 
circulação e arquibancadas, além 
das salas dos árbitros. Deverá ser 
previsto o custo de todos os 
materiais, produtos de limpeza e 
higiene necessários.  
Carga horária de 12 horas. 
10 profissionais x 3 diárias = 30 
22 a 24/07 

Diária 3 30 
R$ 

192,57 
R$ 

5.777,10 

Para limpeza geral, durante 
o evento, de todos os 
ambientes a serem utilizados 
no ginásio principal e auxiliar, 
incluindo banheiros, área de 
competição, circulação e 
arquibancadas, durante o 
curso de árbitros e 
desmontagem. Durante o 
evento será feita manutenção 
da limpeza, reposição de 
materiais e cuidado com 
banheiros.  
10 profissionais x 3 diárias = 
30 - Referência de Preço: 
Termo de Fomento (MROSC) 
N.º45/2021 - SEL + IGP-M 
(22 a 24/07) 

1.1.5
0 

ECAD 

Diária  4 4 
R$ 

4.734,72 
R$ 

4.734,72 

Pagamento de direitos 
autorais. - Referência: 
Simulação no site do ECAD 
para eventos com som 
ambiente em área de 
1000m2 

Subtotal Etapa 1.1: R$ 494.225,84 

Etapa 1.2: Hospedagem, Alimentação e Transporte 

Item Descritivo 

Diária/ 
Mês/ Mts/ 
Serviço/ 
Unidade 

Qtde 
Tota

l 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

Justificativa e memória de 
cálculo 

1.2.1 

Aquisição de 8 tickets de passagens 
aéreas Ida e Volta. Unidade: 2 
trechos, Ida e Volta. Trechos para 8 
pessoas de SP>BSB>SP com 
previsão de franquia de bagagem 
despachada. 
Ida 17/07 
Retorno 25/07 

Passagem 
Ida/volda 

8 8 
R$ 

1.287,82 
R$ 

10.302,56 

Para dirigentes e árbitros da 
CBKW. 
8 pessoas - Referência de 
Preço: Termo de Fomento 
(MROSC) N.º45/2021  - SEL 
+ IGP-M 

1.2.2 

Aquisição de 7 tickets de passagens 
aéreas Ida e Volta. Unidade: 2 
trechos, Ida e Volta. Trechos para 7 
pessoas de SP>BSB>SP sem 
previsão de franquia de bagagem 
despachada. 
Ida 20/07 
Retorno 25/07 

Passagem 
Ida/volda 

7 7 
R$ 

1.026,76 
R$ 

7.187,32 

Para equipe técnica da 
CBKW. 
7 pessoas - Referência de 
Preço: Termo de Fomento 
(MROSC) N.º45/2021  - SEL 
+ IGP-M 

1.2.3 

Aquisição de 2 tickets de passagens 
aéreas Ida e Volta. Unidade: 2 
trechos, Ida e Volta. Trechos para 2 
pessoas de RJ>BSB>RJ sem 
previsão de franquia de bagagem 
despachada. 
Ida 20/07 
Retorno 25/07 

Passagem 
Ida/volda 

2 2 
R$ 

903,78 
R$ 

1.807,56 

Para equipe técnica da 
CBKW. 
2 pessoas - Referência de 
Preço: Termo de Fomento 
(MROSC) N.º45/2021  - SEL 
+ IGP-M 

1.2.4 

Aquisição de 2 tickets de passagens 
aéreas Ida e Volta. Unidade: 2 
trechos, Ida e Volta. Trechos para 2 
pessoas de POA>BSB>POA sem 
previsão de franquia de bagagem 
despachada. 
Ida 20/07 
Retorno 25/07 

Passagem 
Ida/volda 

2 2 
R$ 

1.282,98 
R$ 

2.565,96 

Para equipe técnica da 
CBKW. 
2 pessoas - Referência de 
Preço: Termo de Fomento 
(MROSC) N.º45/2021  - SEL 
+ IGP-M 
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1.2.5 

Aquisição de 1 ticket de passagens 
aéreas Ida e Volta. Unidade: 2 
trechos, Ida e Volta. Trechos para 1 
pessoa de CGR>BSB sem previsão 
de custeio de bagagem. 
Ida 20/07 
Retorno 25/07 

Passagem 
Ida/volda 

1 1 
R$ 

778,07 
R$ 778,07 

Para equipe técnica da 
CBKW. 
1 pessoa - Referência de 
Preço: Termo de Fomento 
(MROSC) N.º45/2021  - SEL 
+ IGP-M 

1.2.6 

Hospedagem Diária com café da 
manhã, Apartamentos Duplos para 
acomodar 10 pessoas no período de 
17 a 25/07. Preferência na região 
central de Brasília pela proximidade 
com aeroporto, locais de competição 
e centralização da rede hoteleira 
nessa região.  
 
5 apartamentos x 8 diárias = 40 

Diária 8 40 
R$ 

307,36 
R$ 

12.294,40 

Para dirigentes e árbitros da 
CBKW. 
5 apartamentos x 8 diárias = 
40 - Referência de preço: 
Termo de Fomento (MROSC) 
N.º 17/2019  - SEL + IGP-M 

1.2.7 

Hospedagem Diária com café da 
manhã, Apartamentos Duplos para 
acomodar 72 pessoas no período de 
20 a 25/07. Preferência na região 
central de Brasília pela proximidade 
com aeroporto, locais de competição 
e centralização da rede hoteleira 
nessa região. 
 
36 apartamentos x 5 diárias = 180 

Diária 5 180 
R$ 

307,36 
R$ 

55.324,80 

Para equipe técnica e atletas 
da CBKW. 
36 apartamentos x 5 diárias = 
180  - Referência de preço: 
Termo de Fomento (MROSC) 
N.º 17/2019  - SEL + IGP-M 

1.2.8 

Hospedagem Diária com café da 
manhã, Apartamentos Duplos para 
acomodar 28 pessoas no período de 
21 a 25/07. Preferência na região 
central de Brasília pela proximidade 
com aeroporto, locais de competição 
e centralização da rede hoteleira 
nessa região. 
 
14 apartamentos x 4 diárias = 56 

Diária 4 56 
R$ 

307,36 
R$ 

17.212,16 

Para árbitros da PAWF. 
14 apartamentos x 4 diárias = 
56 - Referência de preço: 
Termo de Fomento (MROSC) 
N.º 17/2019  - SEL + IGP-M 

1.2.9 

Hospedagem Diária com café da 
manhã, Apartamentos Single para 
acomodar 14 pessoas no período de 
17 a 25/07. Preferência na região 
central de Brasília pela proximidade 
com aeroporto, locais de competição 
e centralização da rede hoteleira 
nessa região. 
 
14 apartamentos x 8 diárias = 112 

Diária 8 112 
R$ 

249,73 
R$ 

27.969,76 

Para equipe técnica da 
PAWF. 
14 apartamentos x 8 diárias = 
112 - Referência de preço: 
Termo de Fomento (MROSC) 
N.º 17/2019  - SEL + IGP-M 
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1.2.1
0 

Refeição de almoço para 24 
pessoas por 8 diárias, 72 pessoas 
por 5 diárias e 28 pessoas por 4 
diárias em restaurante dentro do 
hotel. 
Cardápio mínimo: 2 carnes (bovina e 
frango ou peixe), 3 
acompanhamentos diversos (dentre 
arroz, feijão, macarrão, batata 
assada ou frita, legumes cozidos, 
ovos), 2 tipos de saladas (dentre 
folhas, legumes fatiados, molhos, 
etc.), 1 tipo de bebida por pessoa 
(água com ou sem gás, 2 sabores 
de sucos naturais ou 2 tipos de 
refrigerantes (com e sem açúcar). 
Dias 17 a 25/07 
 
24 refeições x 8 dias = 192 
60 refeições x 5 dias = 300 
38 refeições x 4 dias = 152 
192 + 300 + 152 = total 644 
refeições 

Unidade 664 664 
R$ 

77,00 
R$ 

49.588,00 

Para atender 24 pessoas por 
8 diárias, 72 pessoas por 5 
diárias e 28 pessoas por 4 
diárias. Para dirigentes, 
árbitros equipe técnica e 
atletas da CBKW, árbitros, 
equipe técnica e Comitê 
Executivo da PAWF. 
24 refeições x 8 dias = 192 
60 refeições x 5 dias = 300 
38 refeições x 4 dias = 152 
192 + 300 + 152 = total 644 
refeições  - Referência de 
Preço: proposta anexa. 

1.2.1
1 

Refeição de jantar para 24 pessoas 
por 8 diárias, 72 pessoas por 5 
diárias e 28 pessoas por 4 diárias 
em restaurante dentro do hotel. 
Cardápio mínimo: 2 carnes (bovina e 
frango ou peixe), 3 
acompanhamentos diversos (dentre 
arroz, feijão, macarrão, batata 
assada ou frita, legumes cozidos, 
ovos), 2 tipos de saladas (dentre 
folhas, legumes fatiados, molhos, 
etc.), 1 tipo de bebida por pessoa 
(água com ou sem gás, 2 sabores 
de sucos naturais ou 2 tipos de 
refrigerantes (com e sem açúcar). 
Dias 17 a 25/07 
 
24 refeições x 8 dias = 192 
60 refeições x 5 dias = 300 
38 refeições x 4 dias = 152 
192 + 300 + 152 = total 644 
refeições 

1 664 664 
R$ 

77,00 
R$ 

49.588,00 

Para atender 24 pessoas por 
8 diárias, 72 pessoas por 5 
diárias e 28 pessoas por 4 
diárias. Para dirigentes, 
árbitros equipe técnica e 
atletas da CBKW, árbitros, 
equipe técnica e Comitê 
Executivo da PAWF. 
24 refeições x 8 dias = 192 
60 refeições x 5 dias = 300 
38 refeições x 4 dias = 152 
192 + 300 + 152 = total 644 
refeições - Referência de 
Preço: proposta anexa. 

Subtotal Etapa 1.2: R$ 234.618,59 

Etapa 1.3: Salas e Ginásio 

Item Descritivo 

Diária/ 
Mês/ Mts/ 
Serviço/ 
Unidade 

Qtde 
Tota

l 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

Justificativa 
e memória de cálculo 

1.3.1 

Locação de Sala com capacidade 
para 60 pessoas, com cadeiras e 
mesas forradas com toalhas 
(montagem em formato "escolar"), ar 
condicionado e serviço de limpeza.                                              
Sala localizada dentro de hotel.   
21 a 22/07 

Diária 2 2 
R$ 

2.938,00 
R$ 

5.876,00 

Sala para realização de 
credenciamento dos 
participantes e 
estabelecimento de Office da 
CBKW. - Referência de 
Preço: proposta anexa.  
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1.3.2 

Locação de Sala com capacidade 
para 50 pessoas com cadeiras e 
mesas forradas com toalhas 
(montagem em formato "escolar"), ar 
condicionado e serviço de limpeza, 
contendo equipamento de 
audiovisual: Locação de 02 Telas 
138'' formato 16:9 (Dimensões: 3,06 
x 1,72 m). Em armação com 
elevação de até 1,50m com pano 
frontal; 02 Projetores 3000 ANSI 
lumens - multimídia - resolução HD 
WXGA - keystone vertical e 
horizontal 30o - lente; 02 Sist. 
Básico de sonorização - Mesa de 
som até 08 canais, até 02 caixas 
acústicas amplificadas, periféricos e 
cabeamentos e 02 microfones MIC 
Standard - Microfone tipo bastão 
sem fio, UHF multi-frequencial - 
pilhas inclusas 
fixa 1.47 - 1.77                                              
Sala localizada dentro de hotel.  
18 a 22/07 

Diária 5 10 
R$ 

4.026,58 
R$ 

40.265,80 

Sala para realização do curso 
de árbitros e realização do 
Congresso Técnico da 
competição e do Congresso 
da Federação Pan-americana 
de Wushu. - Referência de 
Preço: proposta anexa.                                                      
Valor diária da sala: 
R$2.288,25    Valor diária 
equipamentos audiovisual e 
link de internet: R$ 1.738,33 

1.3.3 

Locação de Sala com capacidade 
para 20 pessoas com cadeiras e 
mesas forradas com toalhas 
(montagem em formato "U"), ar 
condicionado e serviço de limpeza.                                         
Sala localizada dentro de hotel.  
21 e 22/07 

Diária 2 2 
R$ 

2.260,00 
R$ 

4.520,00 

Sala para realização de 
reuniões do Comitê Executivo 
da PAWF. - Referência de 
Preço: proposta anexa. 

1.3.4 

Locação de ginásio com quadra de 
no mínimo 44x24m, vestiários, 
banheiros para público, iluminação 
com 1.000lux, arquibancada. Local 
próximo ao hotel onde os atletas 
ficarão hospedados e de hospitais 
(plano piloto). 
21 a 24/07 

Diária 4 4 
R$ 

1.000,00 
R$ 

4.000,00 

Ginásio para a realização das 
competições de Sanda e 
Taolu. 
3 dias de competição + 1 dia 
montagem 
- Referência de Preço: Termo 
de Fomento (MROSC) 
N.º45/2021 - SEL + IGP-M 

1.3.5 

Locação de ginásio auxiliar com 
espaço de no mínimo 20x30m ao 
lado do ginásio principal. 
18 a 24/07 

Diária 7 7 
R$ 

1.000,00 
R$ 

7.000,00 

O ginásio auxiliar será 
utilizado para treino oficial 
das delegações e 
aquecimento dos atletas que 
participarão das competições, 
bem como para práticas 
obrigatórias do curso de 
árbitros. 3 dias de 
competição + 1 dia 
montagem + 3 dias 
aquecimento e treinos oficiais 
- Referência de Preço: Termo 
de Fomento (MROSC) 
N.º45/2021 - SEL + IGP-M 

1.3.6 

Locação de sala no setor de clubes 
sul com capacidade para 20 
pessoas, contendo mesas de apoio 
para coffee break, mesa diretora e 
cadeiras. 
23 a 24/07 

Diária 2 2 
R$ 

600,00 
R$ 

1.200,00 

Sala para as reuniões da 
equipe de árbitros de taolu 
nos intervalos das baterias de 
competição e ensaios de 
protocolo. - Referência de 
Preço: proposta AABB 

1.3.7 

Locação de sala no setor de clubes 
sul, com capacidade para 20 
pessoas, contendo mesas de apoio 
para coffee break, mesa diretora e 
cadeiras. 

Diária 2 2 
R$ 

500,00 
R$ 

1.000,00 

Sala para as reuniões da 
equipe de árbitros de sanda 
nos intervalos das baterias de 
competição e ensaios de 
protocolo. - Referência de 
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23 a 24/07 Preço: proposta AABB 

1.3.8 

Serviço completo de coffee para 
arbitragem com garrafas de café, 
chá e biscoitos secos, sendo 1 por 
turno (sem reposição) 
2 salas x 2 diárias x 40 pessoas = 
160 

Unidade 160 160 
R$ 

30,00 
R$ 

4.800,00 

Serviço de coffee para os 
árbitros durande a 
competição - Referência de 
Preço: Processo SEI 00220-
00001259/2021-43 + IGP-M 

1.3.9 

Serviço completo de coffee para 
arbitragem com garrafas de café, 
chá e biscoitos secos, sendo 1 por 
turno (sem reposição), para sala vip. 
 
2 diárias x 40 pessoas = 80 

Unidade 80 80 
R$ 

30,00 
R$ 

2.400,00 

Serviço de coffee para os 
convidados vip durande a 
competição. - Referência de 
Preço: Processo SEI 00220-
00001259/2021-43 

Subtotal Etapa 1.3: R$ 71.061,80 

Etapa 1.4: Contratação de Recursos Humanos (Prestação de Serviços / Equipes técnicas e de produção)  

Item Descritivo 

Diária/ 
Mês/Mts/
Serviço/U

nidade 

Qtd 
Tota

l 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

Justificativa e memória de 
cálculo 

1.4.1 

Contratação de 2 Produtores 
Executivos para evento de grande 
porte. Bilíngue. Evento presencial, 
incluindo custo de planejamento, 
visita técnica, concepção, 
operacialização completa (execução 
do cronograma, checagem dos 
fonecedores, intermediação e 
contratação de empresas), 
adequação do projeto técnico, 
seleção das equipes, gestão 
orçamentária, pré-produção, 
produção e pós-produção. 
Acompanhamento da ação de 
contrapartida. Profissionais com 
experiência em eventos 
esportivos de porte internacional 
e projetos de fomento 
governamental. 12h/dia na pré 
produção e dedicação exclusiva 
durante o evento. 

Mês  2 2 
R$ 

4.640,00 
R$ 

9.280,00 

Para intermediação e 
contratação de empresas, 
visitas técnicas, 
dimensionamentos, 
adequação do projeto 
técnica, seleção das equipes, 
gestão orçamentária, pré-
produção, produção e pós- 
produção. 
2 profissionais x 1 mês. 
Referência: Planilha 
FGV/IBRE, 2021 (Produtor 
Executivo (Natal) - R$ 
3.735,44 + IGM-M = R$ 
4.052,65 + 90%* = R$ 
7.700,03) * Valor referente a 
taxa de operacionalização no 
mesmo mês de execução, 
conforme tabela 2021 da 
ABEOC (Associação 
Brasileira de Empresas de 
Eventos) 
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1.4.2 

Contratação de 2 Assistentes de 
Produção bilíngues para apoio às 
atividades de produção do evento, 
agendamento e cancelamento de 
compromissos; prospecção de 
fornecedores; negociação e 
atendimento de fornecedores; 
conferência de prestação do serviço, 
regularidade de horários; 
conferência de transporte; 
checagem de ocupação e utilização 
de serviços da rede hoteleira 
contratada; recebimento das salas 
alugadas nos hoteis, 
acompanhamento da montagem das 
áreas de competição do evento, 
elaboração de atas e pautas, entre 
outros serviços correlatos. 
Profissionais com experiência em 
eventos esportivos de porte 
internacional e projetos de fomento 
governamental. 12h/dia na pré 
produção e dedicação exclusiva 
durante o evento. 

Mês  2 2 
R$ 

4.090,00 
R$ 

8.180,00 

Para intermediação e 
contratação de empresas, 
visitas técnicas, 
dimensionamentos, 
adequação do projeto 
técnica, seleção das equipes, 
gestão orçamentária, pré-
produção, produção e pós- 
produção. 
2 profissionais x 1 mês. 
Referência: Planilha 
FGV/IBRE, 2021 (Diretor de 
Produção (Natal) - R$ 
2.923,39 + IGM-M = R$ 
3.171,64 + 90%* = R$ 
6026,11) * Valor referente a 
taxa de operacionalização no 
mesmo mês de execução, 
conforme tabela 2021 da 
ABEOC (Associação 
Brasileira de Empresas de 
Eventos) 

1.4.3 

Contratação de 2 Diretores Técnicos 
fluentes em inglês e espanhol para 
intelocução com as delegações, 
layout de diretrizes técnicas das 
competições, assegurar o 
cumprimento dos regulamentos e 
práticas dos campeonatos 
internacionais, promover a 
padronização na prática do esporte. 
12h/dia na pré produção e 
dedicação exclusiva durante o 
evento. Profissionais com formação 
técnica na modalidade de Kungfu 
Wushu e ampla experiência em 
eventos de porte internacional. 

Mês  2 2 
R$ 

5.962,33 
R$ 

11.924,66 

Para intermediação e 
contratação de empresas, 
visitas técnicas, 
dimensionamentos, 
adequação do projeto 
técnica, seleção das equipes, 
gestão orçamentária, pré-
produção, produção e pós- 
produção. 
2 profissionais x 1 mês. 
Referência: Planilha 
FGV/IBRE, 2021 (Diretor 
Geral (Natal) - R$ 2.892,45 + 
IGM-M = R$ 3.138,07 + 90%* 
= R$ 5962,33) * Valor 
referente a taxa de 
operacionalização no mesmo 
mês de execução, conforme 
tabela 2021 da ABEOC 
(Associação Brasileira de 
Empresas de Eventos) 

1.4.4 

Contratação de 6 Coordenadores 
Técnicos das modalidades Taolu e 
Sanda, para implementar as 
diretrizes técnicas, criar os 
regulamentos das competições, 
acompanhar o campeonato, 
assessorar os árbitros, emitir 
pareceres sobre recursos, dentre 
outros. Dedicação exclusiva 
durante o evento. Profissional com 
ampla experiência em eventos de 
porte internacional. 
6 profissionais x 9 dias 
17 a 25/07 

Serviço 6 6 
R$ 

2.500,00 
R$ 

15.000,00 

Para implementar as 
diretrizes técnicas, criar os 
regulamentos das 
competições, acompanhar o 
campeonato, assessorar os 
árbitros, emitir pareceres 
sobre recursos, dentre 
outros. 
6 profissionais x 9 dias - 
Referência: Planilha de Mão 
de Obra FGV/IBRE, 2021 

Subtotal Etapa 1.4: R$ 44.384,66 

Etapa 1.5: Equipe de Comunicação 
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Item Descritivo 

Diária/ 
Mês/Mts/
Serviço/U

nidade 

Qtde 
Tota

l 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

Justificativa e memória de 
cálculo 

1.5.1 

Contratação de Supervisor de 
Comunicação. Elaboração dos 
estudos iniciais basilares para a 
confecção do Plano de 
Comunicação. Elaboração do Plano 
de Comunicação e dos sub planos 
de execução, tais quais: 
planejamento de captações, 
planejamento de cobertura, 
planejamento de transmissão, 
planejamento de publicações/design, 
planejamento de tráfego, 
planejamento de assessoria de 
imprensa. Responsável também 
pela mineração dos dados, e demais 
relatórios finais. Profissional sênior 
com ampla experiência em 
comunicação de eventos 
esportivos de artes marciais 

Serviço 1 1 
R$ 

7.725,00 
R$ 

7.725,00 

O planejamento de 
comunicação estratégico e os 
planos auxiliares garantem a 
organização, asseguram a 
execução e o engajamento 
com os públicos-alvo. O 
supervisor de comunicação é 
essencial por trazer uma 
visão geral de todas as 
atividades de comunicação e 
garantir que a execução 
esteja de acordo com o 
planejado. Garantir a 
supervisão das diversas 
áreas da comunicação 
necessárias para a realização 
do evento e realizar o 
fechamento das atividades 
com a elaboração dos 
relatórios finais, tais quais, de 
performance de redes sociais 
(planejamento de postagens 
e transmissão), de 
prospecção, de contato 
proativos de imprensa e 
pesquisa qualitativa para 
público interno. 
 - Referência de Preço: 
propostas em anexo. 

1.5.2. 

Contratação de 2 Coordenadores de 
Comunicação, para executar o plano 
de comunicação, administrar o 
relacionamento com os parceiros, 
acompanhar as equipes de social 
media, de captação, de assessoria 
de imprensa, de transmissão e de 
publicações. Gerar insumos diários 
para a elaboração de relatório de 
mídia final a ser inserido no relatório 
de prestação de contas. 
Profissionais com ampla 
experiência em comunicação de 
eventos esportivos de artes 
marciais. 

Serviço 2 2 
R$ 

11.650,0
0 

R$ 
23.300,00 

O coordenador é o 
profissional que atua na 
execução/ no dia a dia do 
evento e na coordenação das 
micro ações apontadas nos 
planejamentos e subplanos. 
Coordena equipes de 
comunicação, define peças 
junto ao designer gráfico, 
executa cronograma de 
divulgação com social media, 
acompanha e orienta a 
assessoria de imprensa e 
auxilia na coleta de dados 
para os relatórios que serão 
elaborados pela supervisão. 
As ações serão realizadas 
antes, durante e após a 
competição. 
- Referência de Preço: 
propostas 



 

38 

 

1.5.3 

Contratação de 3 Designer para 
elaboração da identidade visual do 
evento, assim como seu manual de 
aplicação para as seguintes peças: 
70 para redes sociais, 10 templates 
para mídias digitais; 25 layouts para 
mídias e peças impressas, tais 
como: medalhas, aplicação em 
medalhas, placas de homenagem, 
fita de medalhas, mascote do 
evento, painel de boas vindas, 
backdrop dos atletas, backdrops de 
premiação, prismas, camisetas, 
papelaria (certificados de 
participação, pastas, papel timbrado 
da competição). Profissionais com 
ampla experiência em comunicação 
de eventos de porte similar. 

Serviço 3 3 
R$ 

9.000,00 
R$ 

27.000,00 

Para elaboração da 
identidade visual do projeto, 
assim como seu manual de 
aplicação. Elaboração e 
diagramação de todas as 
peças de publicidade digital, 
elaboração das peças a 
serem impressas (papelaria, 
lonas, painel de LED). As 
ações serão realizadas antes, 
durante e após a competição. 
 - Referência de Preço: 
propostas em anexo. 

1.5.4 

Contratação de 3 profissionais de 
Social media, para criação de 
cronograma de publicações, criação 
de estratégia de engajamento digital, 
adequação das peças gráficas aos 
formatos digitais, acompanhamento 
das redes sociais, elaboração de 
descritivos para os posts (70 peças 
de redes sociais), função de 
community manager 
(acompanhamento de todas as 
interações das redes sociais), 
levantamento dos relatórios 
qualitativos e quantitativos das 
atividades do projeto na internet. 
Profissionais com ampla 
experiência em comunicação de 
eventos esportivos de artes 
marciais 

Serviço 3 3 
R$ 

3.325,33 
R$ 

9.975,99 

Para divulgação e 
engajamento do evento. 
Contratação por "job", com 
ações como a criação de 
cronograma de publicações, 
criação de estratégia de 
engajamento digital, 
adequação das peças 
gráficas aos formatos digitais, 
acompanhamento das redes 
sociais, levantamento dos 
relatórios qualitativos e 
quantitativos das atividades 
do projeto na internet. O 
engajamento do evento vai 
ser trabalhado antes, durante 
e depois da competição, com 
imagens, destaques, 
resultados, quadro de 
medalhas por país, entre 
outras ações com vistas à 
divulgação do resultado da 
competição. 
 - Referência de Preço: 
propostas 

1.5.5 

Verba de divulgação online/redes 
sociais. Valor será utilizado para 
impulsionar as ações de 
comunicação online de divulgação e 
de transmissão do evento. 

Serviço 1 1 
R$ 

2.000,00 
R$ 

4.000,00 

Para impulsionamento de 
divulgação do projeto antes e 
durante o evento nas redes 
sociais - Referência de 
Preço: propostas em anexo. 

1.5.6 

Contratação de Assessor de 
Imprensa para contato e 
administração com as mídias de TV, 
rádio, canais fechados, jornais 
impressos e digitais do Distrito 
Federal e redes nacionais para 
divulgação do projeto, conforme 
orientações do Coordenador de 
Comunicação e do Produtor 
Executivo. Com fins à maior 
divulgação possível.  Profissional 
com ampla experiência em 
comunicação de eventos 
esportivos. 

Serviço 1 1 
R$ 

5.200,00 
R$ 

5.200,00 

Para contato e administração 
com as mídias de TV, rádio, 
canais fechados, jornais 
impressos e digitais do 
Distrito Federal e redes 
nacionais para divulgação do 
projeto, conforme orientações 
do Coordenador de 
Comunicação e do Produtor 
Executivo. Com fins à maior 
divulgação possível antes, 
durante e depois da 
realização do evento. 
- Referência de Preço: 
propostas em anexo. 
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1.5.7 

Contratação de apresentadores 
bilíngues com experiência em 
eventos esportivos de artes 
marciais. Profissionais responsáveis 
pela condução de toda a 
programação veiculada no Youtube. 
Realizam também a interação com o 
narrador técnico e a audiência 
presente de forma online, gerando 
engajamento e conexão com o 
público. Os apresentadores 
precisam falar inglês fluente, tendo 
capacidade de dialogar e interagir 
com o público. Carga horária de 10h 
por dia. 
4 profissionais x 3 diárias = 12 
22 a 24/07 

Diária 3 12 
R$ 

1.700,00 
R$ 

20.400,00 

Para a transmissão no 
Youtube se faz necessário ter 
dois apresentadores, um para 
o Sanda e um para o Taolu.  
4 profissionais x 3 diárias (22 
a 24/07) = 12 - Referência de 
Preço: propostas em anexo. 

1.5.8 

Contratação de mestres de 
cerimônia bilíngues com 
experiência em eventos 
esportivos de artes marciais. 
Cerimônia de abertura e 
encerramento da competição, 
anúncios em geral, cerimônia de 
premiação. Carga horária de 10h por 
dia. 
2 profissionais x 3 diárias = 6 
22 a 24/07 

Diária 3 6 
R$ 

2.600,00 
R$ 

15.600,00 

São dois mestres de 
cerimônia em razão da 
duração da competição, 
sendo um profissional 
responsável pela locução do 
evento e um para locução 
das premiações, que 
ocorrerão ao final de cada 
bateria. São ações 
simultâneas. O profissional 
que vai conduzir o evento 
como mestre de cerimônias 
precisa entender bem de 
eventos esportivos de artes 
marciais. Por se tratar de 
uma competição 
internacional, transmitida 
para todas as Américas, é 
necessário que o profissional 
tenha inglês fluente. Carga 
horária de 10h por dia. 
2 profissionais x 3 diárias (22 
a 24/07) = 6 - Referência de 
Preço: propostas em anexo. 

1.5.9 
Contratação de fotógrafos para 
registro de todo o evento. Carga 
horária de 8 horas por dia. 
1 profissional x 4 diárias = 4 
21 a 24/07 
3 profissionais x 3 diárias = 9 
22 a 24/07 

Diária 13 13 
R$ 

450,00 
R$ 

5.850,00 

Para registro das chegadas 
das delegações, pesagem, 
reconhecimento de área de 
competição, curso dos 
árbitros, cerimônias e 
solenidades. 1 profissional x 
4 diárias = 4 
21 a 24/07 
3 profissionais x 3 diárias = 9 
22 a 24/07 - Referência de 
Preço: propostas 

1.5.1
0 

Serviço de filmagem, tipo Vídeo 
Maker, para captação de vídeos 
diversos com diferentes tipos de 
equipamentos (câmeras de time-
lapse de montagem, drone, ronin, 
dji, dentre outros), com operadores. 
Carga horária de 6 horas por dia. 
3 profissionais x 4 diárias = 12 
21 a 24/07 

Diária 4 12 
R$ 

1.156,31 
R$ 

13.875,72 

Para registro das chegadas 
das delegações, pesagem, 
reconhecimento de área de 
competição, cerimônias e 
solenidades. Videomarker 
não registra o curso dos 
árbitros. 
3 profissionais x 4 diárias (21 
a 24/07) = 12 - Referência de 
Preço: propostas em anexo.  
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1.5.1
1 

Edição de vídeo. Serão necessários 
1 vídeo institucional do projeto 
(5min), 3 vídeos tipo teasers de 
divulgação (1 min), 1 aftermovie de 
montagem e produção (3min) e 20 
highlights de competição para uso 
em redes sociais, com 30 segundos 
de duração, cada um. 

Serviço 1 1 
R$ 

13.000,0
0 

R$ 
13.000,00 

A edição é necessária para 
finalização de todos os itens 
registrados pela equipe de 
filmagem, ele vai trabalhar o 
material bruto entregue pelos 
video makers e transformar 
em peças de comunicação. 
Para registros finais e 
produção de vídeos (after-
movies) institucionais, teasers 
de divulgação e highlights 
factuais. - Referência de 
Preço: propostas em anexo. 

Subtotal Etapa 1.5: R$ 145.926,71 

Etapa 1.6: Transmissão das competições 

Item Descritivo 

Diária/ 
Mês/Mts/
Serviço/U

nidade 

Qtd 
Tota

l 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

Justificativa e memória de 
cálculo 

1.6.1 

Serviço de filmagem para captação 
das imagens a serem transmitidas 
ao vivo. Com 5 câmeras com 
operadores, 4 tripés, 1 grua e 
cabeamentos. Carga horária de 10 
horas por dia. 
5 câmeras x 4 diárias = 20 
21 a 24/07 

Diária 4 20 
R$ 

900,00 
R$ 

18.000,00 

Para captação das imagens a 
serem transmitidas ao vivo. 4 
câmeras em tripé e 1 em grua 
para captação de 
transmissão e registros das 
competições das 2 áreas, 
com operadores. 
5 câmeras x 4 diárias = 20 
1 dia para montagem e testes 
+ 3 dias de competição 
Referência de preço: 
propostas em anexo. 

1.6.2 

Serviço de streaming/transmissão ao 
vivo para internet, realizado com 
mesa de corte com computador, 
operador de transmissão e diretor de 
corte. Carga horária de 10 horas por 
dia. 
1 serviço x 4 diárias = 4 
21 a 24/07 

Diária 4 4 
R$ 

5.000,00 
R$ 

20.000,00 

Para streaming/transmissão, 
com 2 canais diferentes 
sendo 1 para cada área / 
modalidade. Os 
equipamentos contemplam 
as equipes técnicas e 
narradores para as 
transmissões online. 
1 serviço x 4 diárias = 4  
1 dia para montagem e testes 
+ 3 dias de competição 
Referência de preço: 
propostas em anexo. 

1.6.3 

Fornecimento de Link de internet 
wireless e servidor, com capacidade 
de 50MB Full para 
streaming/transmissão do evento 
nas redes sociais. 
1 unidade x 4 diárias = 4 
21 a 24/07 

Diária 4 4 
R$ 

1.245,07 
R$ 

4.980,28 

Link de internet de 50MB full, 
para streaming/transmissão.  
1 unidade x 4 diárias = 4  
1 dia para montagem e testes 
+ 3 dias de competição 
Referência de preço: 
propostas em anexo. 

Subtotal Etapa 1.6: R$ 42.980,28 

 

 

 

6. DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO 
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A comunicação do projeto será feita através de quatro frentes, com a finalidade de atrair praticantes 
para se inscrever no campeonato, divulgação para o público entusiasta sobre a possibilidade de 
assistir às transmissões e a promoção institucional do esporte como meio prático de bem-estar e 
saúde. 

● Sinalização no local de competição: este projeto contempla ampla divulgação da 
logomarca da SEL/FAE na área de competição, nos prismas, backdrops, painéis de led, impressos, 
camisetas e em todos os vídeos institucionais transmitidos nos telões do evento. 

● Divulgação em plataformas online: a equipe de comunicação irá criar e implementar um 
plano de ação, contatos com parceiros de mídias, identificação e gerenciamento das plataformas e 
ferramentas, definição das marcas e objetivos, criação e aplicação de cronograma de divulgação. 

● Assessoria de imprensa: através de contato realizado por profissional contratado para o 
projeto, que provocará pautas espontâneas de atenção ao esporte e ao Campeonato que se 
realizará junto às mídias locais tradicionais. Instigará também a cobertura ao evento de veículos 
especializados de porte e visibilidade nacional e internacional. 

● Transmissão ao vivo em tempo real das competições: será realizada a captação in loco 
das competições, realizada uma edição básica ao vivo e transmitida em tempo real para canais on-
line de transmissão e streaming ofertando o acompanhamento do público que não poderá estar 
presencialmente no Campeonato. A retransmissão em canais de mídias parceiras poderá ser 
negociada. 
 

7. PREVISÃO DE RECEITAS 

 

PREVISÃO DE RECEITAS (inclusive recursos complementares) 

QTD. Nome Receitas 

1 CONFAE – Secretaria de Esporte do DF R$ 1.033.197,88 

1 Contrapartida R$ 12.225,00 

1 Inscrições - PAWF R$ 184.728,00 

Total R$ 1.230.150,88 

 
 
Brasília, 06 de julho de 2022. 
 
 

 
 

 

____________________________________ 

Rafael Rodrigues Uliani  

PRESIDENTE 

Confederação Brasileira de Kungfu Wushu 


