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PLANODETRABALHO 
 

1. IDENTIFICAÇÃODAENTIDADE 

NomedaOSC:ConfederaçãoBrasileiradeSaltosOrnamentais 

NomeFantasia:SaltosBrasil 

CNPJ:28.119.180/0001-44 Endereço:SCLN305BlocoCnº341ºAndar Parte01 

Complemento: Bairro/Cidade:AsaNorte/Brasília–DF CEP:70737-530 

Telefone:(61)98118-6740 Telefone:(DDD) 

E-mail:presidencia@cbso.org.br Site/RedesSociais:saltosbrasil.com 

ResponsáveldaOSC(Dirigente):RicardodeLimaMoreira 

CPF:704.300.471-34 RG/ÓrgãoExpedidor: 
1765762SSP/DF 

TelefonedoDirigente:(61)98118-6740 

EndereçodoDirigente:ML2CondomínioPrivê1Quadra3 
ConjuntoGCasa25LagoNorte,Brasília/DF 

CEP:71539-335 

 

 1.1  ACOMPANHAMENTODAPARCERIA 
 

Responsávelpeloacompanhamentodaparceria:EduardodeLimaMoreira 

Funçãonaparceria:Preposto 

RG/ÓrgãoExpedidor:1771225SSP/DF CPF:829.162.331-72 

TelefoneFixo: TelefoneCelular:(61)99143-0853 

E-maildo Responsável:emoreira2005@gmail.com 

 

 1.2 HISTÓRICODOPROPONENTE 

A Confederação Brasileira de Saltos Ornamentais (CBSO) é a única entidade nacional 

criadaexclusivamente para o desenvolvimento dos saltos ornamentais. Foi criada por representantes 

datotalidade dos clubes brasileiros, incluindo, mas não se limitando, os principais atletas, 

técnicos,árbitrosedirigentes. 

A CBSO é uma entidade sem fins lucrativos, sediada em Brasília e toda sua receita é 

destinadaa execução de suas atividades estatutárias. Entre as principais atividades realizadas nos 

últimos anos,podemosdestacar: 

- TrainingCampNacionalInfantildeSaltosOrnamentais–novembro/2017 

- CursoparaTreinadoresdeAltoNíveldeSaltosOrnamentais–novembro/2017 

- ParticipaçãonoCAMOInternationalInvitationalnoCanadá–dezembro/2017 

- TrainingCamp NacionalInfantildeSaltosOrnamentais–junho/2018 

- Campeonato BrasileiroGruposCeD–outubro/2018 

- TrainingCampNacionalJuvenildeSaltosOrnamentais–dezembro/2018 

- ParticipaçãonoCAMOInternationalInvitationalnoCanadá–dezembro/2018 
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- TroféuBrasildeSaltosOrnamentais –março/2019 

- CopinhaBrasildeSaltosOrnamentais–maio/2019 

- CampeonatoBrasileiro InterclubesSeletivaparaoPanAmericano–julho/2019 

- Participação no CampeonatoPanAmericanoJúniorno Canadá–setembro/2017 

- CampeonatoBrasileiro InterclubesJúniordeSaltosOrnamentais–novembro/2019 

- CBITaçaBrasil–dezembro/2019 

- CBISeletivaparaaCopadoMundodaFINA–fevereiro/2020 

- ClínicaOnlinedeSaltosOrnamentais-abriladezembro/2020 

- Campeonato Brasileiro OnlinedeSaltosOrnamentais-novembro/2020 

- SeletivaparaoCampeonatoMundialJúnior–setembro/2021 

- SeletivaparaosJogosPan-AmericanosJúnior–setembro/2021 

- Seletiva para o Campeonato Sul-Americano Júnior e Campeonato Pan-Americano Júnior -

setembro/2021 

- CopinhaBrasildeSaltosOrnamentais  –dezembro/2021 

- CampeonatoBrasileiroInterclubesdeSaltosOrnamentaisGruposCeD –dezembro/2021 

- CampeonatoBrasileiroInterclubesdeSaltosOrnamentaisGruposAeB–dezembro/2021 

- Campeonato Brasileiro InterclubesTroféuBrasil–dezembro/2021 

A CBSOassinourecentementeTermodeCompromissoeObrigaçõesRecíprocascom 

aConfederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), nos termos da regra C7.6 do Estatuto 

daFederação Internacional de Natação (FINA), onde se torna oficialmente a entidade responsável 

pelodesenvolvimentodos saltosornamentais nopaís. 

Todos os documentos mencionados acima se encontram na aba “Requisitos” da 

PlataformaMais Brasil e no sítio eletrônico da entidade (www.saltosbrasil.com), que preza pela 

transparênciatotal em sua gestão. Também se encontra publicada a Certificação da Secretaria Especial 

do Esporte,onde atesta ocumprimentodas exigências formais previstas nos artigos 18 e 18-A da Lei 

9.615/98 eda Portaria/MEno115de 03/04/2018. 

Apesardetodasasaçõesjárealizadaspelaentidade,suacapacidadetécnicapodesercomprovada,princ

ipalmente,pelaexperiênciadeseusDiretoreseMembrosdoConselhodeAdministração,tantona 

áreaesportiva comona áreadegestão. 
 

Foi ainda responsável pela implantação e coordenação do Centro de Excelência em 

SaltosOrnamentais da Universidade de Brasília, um dos principais legados olímpicos que se tornou 

umareferência na modalidade no país, onde treinam os principais atletas das categorias de base e 

daSeleçãoBrasileiradamodalidade. 
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O Conselho de Administração conta ainda com a participação de dois membros 

independentes,Ricardo Fort e Aurélio Araújo. Fort tem mais de 20 anos de atuação na área de 

marketing esportivo,tendo trabalhado na área de marketing e patrocínio em importantes empresas 

multinacionais, comoCoca Cola, Visa e Danone. Aurélio é consultor de políticas públicas para 

crianças e adolescentes,tendoocupadoocargode SecretáriodeEstadodoDF. 

Após os Jogos doRio,novos nomes tem surgidoe oBrasil tem conquistadoresultadosinéditos: 

Isaac Souza e Kawan Pereira levaram o Brasil a final da prova de plataforma sincronizada noúltimo 

Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos da Coréia e conquistaram a inédita medalha debronze 

para o Brasil na mesma prova, nos Jogos Pan Americanos de Lima. Nas categorias de base, oBrasil foi 

campeão sul americano juvenil por equipes em 2019, feito que não alcançava há mais de 15anos. 
 

Em2021naCopadoMundodeSaltosOrnamentaisoBrasilconquistouresultadosexpressivos e 

inéditos. Kawan Pereira e Ingrid Oliveira alcançaram a final e ambos terminaram na 

10ºcolocaçãoeLuana LiraeIsaacSouzaalcançaramasemifinalterminandoacompetiçãoem18º lugar. 

Os resultados alcançados nos últimos anos se devem, principalmente, aos investimentos 

queforam realizados nas estruturas de treinamento para a modalidade, principalmente aquelas 

reformadaspara receberatletasempreparaçãoparaasOlimpíadas doRio2016. 

O projeto será realizado nas instalações do Centro de Excelência em Saltos Ornamentais 

daUniversidade de Brasília, um dos principais legados olímpicos dos Jogos Rio 2016. O Centro 

foiinaugurado em março de 2014, com a principal finalidade de dar melhores condições de 

preparaçãopara os atletas da Seleção Brasileira de Saltos Ornamentais e oferecer boas condições de 

aclimataçãoparaequipesestrangeirasqueparticiparamdosJogosOlímpicosna cidade doRiode Janeiro. 

O Centro de Excelência em Saltos Ornamentais da UnB é parte integrante do Parque 

AquáticoWillian Passos, localizado no Centro Olímpico da Universidade de Brasília, no Campus 

UniversitárioDarcyRibeiro.CompõemaestruturadoCentro: 

• Piscinaaquecidamedindo17mx17me com5mdeprofundidade; 

• Plataformasde5,7½e10 metrosdealtura; 

• 4trampolinsde1metro e2trampolinsde3metros; 

• Saladeginásticaparatreinamentoespecíficonosecocom3trampolins,3camaselásticas,colchõe

sespeciaisefossodeespuma; 

 

 
2. DESCRIÇÃODOPROJETO 

 

Nomedo Projeto:CampeonatoBrasileiro deSaltosOrnamentais. 

Localderealização:CentrodeExcelênciaemSaltosOrnamentaisdaUnB,localizadonoCentroOlímpicodaU
nB,noCampusDarcyRibeironaAsaNorte,Brasília/DF, CEP:70910-900 

Períododeexecução: 11/04/2022a11/05/2022 

Períododerealizaçãodo Evento: 11/04/2022a16/04/2022 
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Enquadramento: ()participação()educacional(X)rendimento 

Previsãodebeneficiáriosdiretos:150pessoas 

Previsão depúblicoindireto:900 

Valor TotaldoProjeto:R$ 434.986,91 (Quatrocentos e Trinta e Quatro mil, novecentos e oitenta e seis 
reais e noventa e um centavos) 

Valor TotaldoTermodeFomento:R$433.926,91(Quatrocentos e trinta e três novecentos e vinte e seis 
mil reais eNoventaedoiscentavos) 

 

 2.1 OBJETODAPARCERIA 

RealizaçãodoCampeonatoBrasileirodeSaltosOrnamentais. 

 

2.2  APRESENTAÇÃODOPROJETO 

 

OsSaltosOrnamentaisconstituemumamodalidadeesportivadegrandebelezaplástica,considerados

um dosesportescommaiordificuldadedeexecuçãopelosatletas.Osaltador,naverdade, é um grande artista, 

pois atrai para si a atenção do público com suas evoluções no ar,mantendoumestiloprópriodesaltar. 

 

Éum dos poucos esportes em que ocorpohumanodescreve uma trajetórianoarsem seutilizar de 

qualquer tipo de apoio. Apesar de considerado um esporte aquático, a superfície da águaserve apenas 

para a finalização do salto do atleta. É um esporte onde o completo domínio do corpo e anoção de 

espaço são necessários para a execução dos movimentos escolhidos. Aliado a isso, o atletadeve 

possuirforça,flexibilidadee boacoordenaçãomotora. 

 

Os saltos podem ser realizados de trampolins de um e três metros ou da plataforma, que 

possuialturas de cinco, sete e meio e dez metros. No Brasil As provas de saltos ornamentais são 

disputadasemtrampolinsde1e3metroseemplataformascomalturamínimade5metrosemáximade10metros.

Nasdisputasolímpicas,asprovasocorrememtrampolimde3metrosenasplataformas. 

 

Será realizado o Campeoanto Brasileiro de Saltos Ornamentais em Brasíliano período de 11 

a16 de abril de 2022 no Centro Olimpico da UNB, envolvendo atletas de vários estados e do 

DistritoFederal, que estãodisputandoas categoriasde E áA com idade de 10a 19 anos ou mais, que 

serviráde seletiva para as principais competições do calendário 2022, sendo elas: Jogos Sul 

Americanos daODERSUR,MundialJúnior,Gimnasiade,MundialFINA,Universíade e GrandPrix 

 

 2.3  JUSTIFICATIVADOPROJETO: 

 

A modalidade saltos ornamentais se refere a um esporte realizado em piscinas a partir 

deacrobacias – movimentos aéreos. Portanto, nessamodalidade, o/a atleta salta de uma 

plataformaelevada ou de um trampolim em direção à água, realizandomovimentos gímnicos com 

estéticasespecíficasom gênese tradicionalmente atribuída à GréciaAntiga,os saltos ornamentais 

remetem a práticasrecreativas e de lazer na natureza, ou seja, a saltos de rochedos para o fundo do 

mar, praticadosprincipalmente por moradores do litoral. Desse modo, a prática desse período não 

possuía caráteresportivo, e sim mais recreativo e lúdico. Logo, não integrava os Jogos Olímpicos da 

Antiguidade, porexemplo. 
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Um aspecto que altera essa característica é sua utilização para treinamento voltado à 

melhoradodesempenhoesportivoemoutrasmodalidades.Essafinalidadefoiatribuídaàpráticaprincipalmen

te a partir do século XVIII. Como efeito dessa atribuição surgiram escolas e métodos deensinoe 

treinamento gímnicovoltados aosetor esportivos,destacando-se os ginastas alemãesesuecos. 

Posteriormenteessesmétodosforamsendoincorporadoseaprimoradosemdiferentespaíses. 

OBrasil participoupelaprimeiravezdamodalidadeem 1920,nosJogosOlímpicosdeAntuérpia, na 

Bélgica, com o atleta Adolfo Wellisch, que se classificou em 8º lugar na prova deplataforma. Em 

2016, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o Brasil levou sua maior equipe, sendorepresentado por 

Hugo Parisi, Jackson Rondinelli, Ian Mattos, César Castro, Luiz Outerelo, GiovannaPedroso, Ingrid 

Oliveira, Tammy Galera e Juliana Veloso. Na última edição, Tóquio 2020, o 

Brasilteve4representantes,Luana Lira,IngridOliveira,Isaac Souza eKawanPereira. 

 

Brasília é o grande centro da modalidade, hoje os principais atletas surgem na cidade, tanto 

éque toda a seleção brasileira treina e compete pela cidade,   revelou atletas olímpicos como 

HugoParisi e Cesar Castro ganhou um centro dedicado aos saltos ornamentais em março deste ano. 

Voltadotanto para a Seleção Brasileira quanto para a formação de uma equipe de base, o Centro de 

Excelênciaé oprimeirodamodalidadenopaís 

 

Campeonato Brasileiro de Saltos Ornentais irá abrangeratletas das categorias de base até 

omaisaltonívelque estãodivididasdaseguinteforma: 

- CategoriaE– até9anos; 

- CategoriaD–10e11anos; 

- CategoriaC–12e13anos; 

- CategoriaB–14e15anos; 

- CategoriaA–16a18anos; 

- CategoriaAberta–19oumais. 

 

A realização da competição envolvendo todas as categorias é de extrema importância para 

osucessodoeventopordoismotivos:1)atraimaispúblicoechamaaatençãodamídiaquenormalmentedivulga

muitobemoevento;e2)ocontatoeconvíviodosatletasmaisnovosjuntoscom os atletas experientes, é 

justamente nessa troca de experiência que os ídolos do esporte sãocriadoseviramespelho. 

 

Aorealizar o Campeoanto de Saltosestaremos executandopolíticas públicas conformeobjetivos 

e missão dessa secretáriagarantindo a prática esportiva de crianças, jovens, adultos deacordocoma 

nossaconstituiçãoeLeiOrgânica doDistrito Federal. 

 

Oimpactocom arealizaçãodeste eventoserá relevantepara a promoçãoefomentodamodalidade 

não somente na região,mas em todo o território nacional, pois a repercussão de 

umeventodestamagnitudeatrai criançasejovens,quesãopúblicoalvoparadesenvolvimentodamodalidade, 

além das atenções de todo o público nacional. O apoio da Secretaria de Esporte e Lazerdo Distrito 

Federal será fundamental e proporcionará excelentes condições de competição aos atletasda 

modalidade. Trata-se de um dos mais importantes eventos mundiais da modalidade, pois servirá 

deSeletiva para as principais competições do calendário 2022, sendo elas: Jogos Sul Americanos 
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daODERSUR, Mundial Júnior, Gimnasiade, Mundial FINA, Universíade e Grand Prix. Também 

contarápontos para orankingdamodalidade,que define quem tem direitoou nãoaoBolsa Atleta 

doGoverno,principalprogramaesportivonopaís. 

 

Com a realização do Campeonato Brasileiro de Saltos Ornamentais em Brasília-DF, pretende-

seprospectaraparticipaçãopresencialde140atletasorigináriosdoDistritoFederaledeaproximadamente05e

stadosbrasileiros,alémda coordenação técnica e equipedejuízes 

 

 2.4 OBJETIVOGERAL: 

 

RealizaroCampeonatoBrasileirodeSaltosOrnamentaisde2022,aocorreremBrasília-DFno 

período de 11 a 16 de abril de 2022, para aproximadamente 140 (cento e quarenta)atletas de vários 

clubes do Brasil, com participação de quase todas as faixas etárias e transmissãoonline das 

competições. 

 

 2.4.1 OBJETIVOSESPECÍFICOS: 

• Contribuir para o desenvolvimento dos atletas participantes; 

• Viabilizar a participação dos atletas da modalidade em competições profissionais; 

• Massificar a modalidade diante à população; 

• Servir como alternativa saudável, pois a repercussão de um evento desta magnitude atrai crianças e 

jovens para que esse tempo não se torne ocioso; 

• Promover a divulgação desta modalidade esportiva, com a participação presencial de 140 atletas de 

aproximadamente 05 estados brasileiros e DF. 

 

2.5 METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS E NDICADORES 

DEMONITORAMENTO/CUMPRIMENTODASMETAS 
 

Metas Qualitativas Indicador 
Parâmetrosparaaferiçãodec

umprimento 

Oferecer aos participantes toda 

organização e logística para que 

possam se concentrar somente na 

competição 

Contratação de arbitragem, 

passagens, hospedagens , 

transporte , alimentação. 

-Fotos  

- Notas fiscais  

Propocionar toda estrutura para 

realização do evento  

Locação de tendas, guarda sol, 

mesa, podio, som, painel, box 

struss, tablet, carpete 

ambulância, gerador. 

 -Fotos  

 - Nota fiscais  

  Fornecer ampla cobertura, 

transmissão e filmagem do 

Campeonato Brasileiro de Saltos 

Ornamentais. 

Servico de 
streaming/transmissao ao 
vivo, link internet e serviço de 
filmagem. 

- Link das filmagens  

- publicidade das transmissões 
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MetasQuantitativas Indicador 
Parâmetrosparaaferiçãodec

umprimento 

Abranger todas as categorias, 

atendendo no minímo 140 atletas  
 Quantidade de incrição  

-Fichas de incrições  

-Sumúlas  

-Fotos  

Realizar um questionário relevante 

com 80% dos atletas e 80% 

comissão tecnica. 

 Questionário com no minino 8 

perguntas relevantes com 

Padrão de qualidade do evento  

A questionario deverá observa; 

qualidade hospedagem, 

alimentação transporte e 

estrutura  

Realizar a premiação com medalhas 

e troféus para 100% dos vencedores 

de cada categoria  (1º 2º e 3º 

colocado 

Medalhas e troféu 
- Fotos da entrega 

- Notas fiscais 

 

 2.6  CRONOGRAMADETALHADODEATIVIDADESDOPROJETO 

Nomedo Evento: RealizaçãodoCampeonato Esportepara todos 

Descrição/Etapa: CampeonatodeSaltos Ornamentais 

Datado Evento: 11a16deabrilde2022 Turno: Matutino/Vespertino 

PeríodoCusteadopeloFo

mento(Seforocaso): 

11/04/2022a11/05/2022 Turno: Matutino/Vespertino 

Local: Centro Olimpico daUNB-ParqueAquático ProfessorWilliamPassos 
UniversidadedeBrasília(UnB) 

 
EspaçosFísicos

Disponíveis: 

(...)QuadraPoliesportiva (...)Praça 

(X)Pátio (X)Piscina 

(X)Ginásio (...)Clube 

(...)EspaçoPrivado 
Qual?  

(...)Outro 
Qual?  

Quantidadedeparticipantesnesteevento 

Diretos:150

Atletas:140 
ComissãoTécnica: 10 

 

Indiretos:900 

 

Total:1050 

Quantoàabrangência(origemdosparticipantes) 

(...) Local 

()Regional 

(X)Nacional 
 

Faixaetária 
Categoria-

Modalidade/Data/Turno 
Qtd. 

(X) Crianças/Adolescentes(até14anos) SaltosOrnamentais 

140 

(X) Jovens(15 a24 anos) 
SaltosOrnamentais 

(X)Adultos(entre 25anose 59anos) 
SaltosOrnamentais 

(...)Idosos(apartirde60anos)  

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

necessidadesespeciais(limitaçãofísica,mental,sensorialoumúl

tipla-inseridasnadistribuiçãoacima) 
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Inscriçãodosparticipantes 

(...)Escolas 

(...)Emcentroscomunitários 

(X) Nasededaentidadeproponente 

(...)Nasededeentidadesparceiras 

(X)Pelainternet.Especifique: www.saltosbrasil.com (dentro da área restrita de cada clube)  

(...)Outros.Especifique 
 

 2.7 FORMADEEXECUÇÃODASATIVIDADESOUPROJETOS(METODOLOGIA) 
 

A comunicação do projeto será feita através de 3 frentes, com a finalidade de atrair 

praticantespara se inscrever no Campeonato, divulgação para o público entusiasta sobre a 

possibilidade de assistiràstransmissõeseapromoçãoinstitucionaldoesportecomomeiopráticodebem-

estaresaúde. 

Inscrições:As inscrições para o evento estão disponíveis no site da Confederação Brasileira de 

Saltos Ornamentais (www.saltosbrasil.com), dentro da área restrita de cada clube, por meio do login e 

senha de acesso, onde cada Técnico/Atleta preenche a ficha de inscrição para a competição. 

A divulgação do evento é realizada pelo site da Confederação Brasileira de Saltos Ornamentais 

e informada para os Clubes por meio da  publicação dos Boletins Informativos (Boletim nº 04/2022 

que trata da competição). 

 

Divulgação em midia digital:a equipe de comunicação irá criar e implementar um plano 

deação, contatos com parceiros de mídias indoor,paineis de led e redes sociais Assessoria de 

imprensa:atravésdecontatorealizadocominstituiçãoparcera,umprofissional,queprovocarápautasespont

âneasdeatençãoaoesporteeaoCampeonatoqueserealizarájuntoàsmídiaslocaistradicionais. Instigará 

também a cobertura ao evento de veículos especializados de porte e 

visibilidadenacionaleinternacional. 

 

Transmissão das competições: será realizada a captação inloco das competições, 

realizadauma edição básica ao vivo, e transmitida em tempo real para canais online de transmissão e 

streamingofertando o acompanhamento dopúblicoque nãopoderá estar presencialmente 

noCampeonato.Poderãosernegociadosa retransmissãoemcanaisdemídiasparceiras. 

 

A sinalização institucional e de marcas será aplicada nos elementos visuais presentes no 

localdoevento,atravésdepainéisimpressos,paineldeLED,camisetasdasequipesemedalhasdepremiação. 

 

OCampeonatoBrasileirodeSaltosOrnamentaiséumacompetiçãonacionaloficialpromovidapelaC

onfederaçãoBrasileiradeSaltosOrnamentais-

CBSO,responsávelpelaorganizaçãodoCampeonatoBrasileirode SaltosOrnamentais. 

11/04: Preparação e Montagem do Evento 

De 11/04 a 16/04: Realização do Campeonato Brasileiro de Saltos Ornamentais 

Será realizada na data de 11 a 16 de abril de 2022 no Centro Olimpico da UNB. Ocorrerão 

asseguintescategorias : 

- CategoriaE– até9anos; 

- CategoriaD–10e11anos; 
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- CategoriaC–12e13anos; 

- CategoriaB–14e15anos; 

- CategoriaA–16a18anos; 

- CategoriaAberta–19oumais. 

 

De 17/04 a 11/05: Desmontagem do Evento, preparação e envio da prestação de contas do Evento para a 

Secretaria. Cronograma em anexo III a este Plano de Trabalho 

 
Os detalhes sobre regras de cada uma das categoriasestão dispostos no Boletim nº 04/2022 que 

se encontra em anexo. 

 

Todososatletasdeverãoapresentardocumentodeidentidadecomfotonamesadearbitragemda área 

decompetiçãoda respectivamodalidade. 

 

O atleta que competir em categorias de departamentos diferentes estará sujeito a ser 

chamadopara essas categorias simultaneamente. Neste caso, deverá optar por uma delas. Não serão 

realizadasmodificações ou acomodações no cronograma das competições para atender atletas que 

estejam nestasituação. 

 

Todas as Federações filiadas a CBSO estarão qualificadas a participar da competição,desde 

queestejamadimplentes. 

 NovasFederações,umavezquetenhamseusregistrosaceitos,podemserconvidadasa 

participardacompetição. 

 OscampeõesbrasileirosdaúltimaediçãodoCampeonatoBrasileiroestãoautomaticamentecl

assificadosparaascategoriasemque obtiveramoresultado. 

 OCampeoantoBrasileiroservirádeSeletivaparaasprincipaiscompetiçõesdocalendário20

22,sendoelas:JogosSulAmericanosdaODERSUR,MundialJúnior,Gimnasiade,MundialFINA,U

niversíadeeGrandPrix.Também contarápontos paraoranking da modalidade, que define quem 

tem direito ou não ao Bolsa Atleta do Governo,principalprogramaesportivonopaís 

 

Equipe de RH:  

 

COORDENAÇÃO TECNICA: Prestação de serviço para atuar com atribuições de 

coordenar a execução das atividades de toda equipe e controle de produção geral das 

atividades do evento, gerenciamento de todas as etapas de produção e seus respectivos 

cronogramas, envolvendo verificação de todas as instalações – atuar durante a pré-produção, 

produção e pós-produção. Outras atividades pertinentes: Coordenação geral das tarefas 

operacionais; Comunicação e contato permanente com o contratante; Participação nas 

reuniões internas e externas; Elaboração de cronogramasgerais. 

 

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA: Prestação de serviço administativo, formalizando 

contratações, solicitação de nota fiscal, pagamentos, controle da conta corrente com posterior 

conciliação bancária e prestação de contas.  

 

COORDENACAODE COMUNICAÇÃO: Realizar a coordenação das atividades da 

assessoria de imprensa, redação e aprovação de textos, atualização dos diferentes canais de 
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comunicação durante toda a execução do projeto (sites, comunicados internos, redes sociais e 

etc) coordena as atividades de elaboração das peças de comunicação para ativar a campanha 

ou a ação já programada, contribuir na formulação da estratégia e dos planos de trabalho de 

comunicação, coordenar a redação e edição de notícias, website e demais mídias, organizar 

eventos e gerenciar a produção de materiais gráficos. 

 

As atividades acima informadas serão contratadas na modalide de Prestação de Serviço, cujo 

o valor a ser pago é definido pelo serviço a ser realizado. Os profissionais envolvidos irão 

atuar desde o Pré-Evento, na estruturação, contratação de fornecedores, acompanhamento da 

montagem do evento, divulgação junto aos meios de mídia, etc. até o Pós-Evento, com a elaboração 

dos relatórios de consolidação das ações realizada e da prestação de contas, finalizando seus serviços 

após a entrega da Prestação de Contas do Evento. 

 

Em todos os Eventos da OSC em Brasília é utilizado as seguintes logos:  

- CBSO 

- UnB (dona do Centro Olímpico e Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania 

(Mantededora do Centro Olímpico e Parceiro da Confederação) 

- Somente Logos Institucionais de Entidades Públicas. 

 

2.7.1 Grade Horária  

A Grade Horária do Evento se encontra disponível no anexo I. 
 

 2.7.2 Equipe de RH 

 

 
 

Função 

 
 

Qnt. 

 

Forma 

decontrataç

ãodoRH 

Profissional 

aser 

contratadojá 

tem 

vínculocomaO

SC? 
Qual? 

Profissional 

daOSCéremu

neradoouNão

Remunerado 

Cargahor

áriadetra

balhonaO

SC 

Cargahorária

queserádestin

adaaoprojeto 

CoordenaçãoTé
cnica 

01 Serviço Não - - 8H/DIA 

CoordenaçãoAd
ministrativa 

01 Serviço Não - - 8H/DIA 

Coordenaçãode
Comunicacao 

01 Serviço Não - - 8H/DIA 

 

 

  2.8  BENEFÍCIOSEIMPACTOSGERADOSAOPÚBLICOPELAPARCERIA 

 

1. O Campeoanto Brasileiro servirá de Seletiva para as principais competições internacionais 

do calendário 2022, sendo elas: Jogos Sul Americanos da ODERSUR, Mundial Júnior, Gimnasiade, 

Mundial FINA, Universíade e Grand Prix. Também contará pontos para o ranking da modalidade, que 

define quem tem direito ou não ao Bolsa Atleta do Governo, principal programa esportivo no país 

2. Melhora o nível técnico dos atletas através de experiências que somente eventos deste nível 

podem oportunizar; promovendo o intercâmbio cultural entre o Distrito Federal e os outros estados e 

países dos atletas participantes; 
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3. Realizar a transmissão online do evento para auxiliar na divulgação da modalidade junto à 

sociedade, uma vez que a 

SaltosBrasilacreditaqueoapoioparaarealizaçãodesteeventoteráumimpactosignificativoparaoSaltosOrna

mentaisdoDistritoFederal,gerandograndevisibilidadeetransformando a realidade de todos os atletas da 

região, benefício que será diretamente associadoimagemdaSecretaria 

deEsporteeLazerdoDistritoFederal. 

4. Possibilita que mais pessoas conheçam o esporte e dessa forma, através da prática esportiva, 

melhore a qualidade de vida através da transmissão ao vivo do evento; 

5. Dar visibilidade para atletas do Distrito Federal e entorno que participarão do evento, 

auxiliando na formação de ídolos locais, através da transmissão ao vivo; colocando em evidência o 

esporte. 

 2.9 CROQUIDOEVENTO 

O Croqui do Evento está disponível no anexo II. 

 

 2.10 CONTRAPARTIDA 

 

Serão oferecidos transporte para alunos do ensino fundamental (de 6 a 10 anos) do CEF 2 da 

Região Administrativa da Estrutural para assistirem ao campeonato. 

 

Serão transportadas 25 crianças no turno matutino (das 08:20h às 11:40h) e 25 crianças no 

turno vespertino (das 13:55h às 17:00h), sempre no contraturno escolar, de 12 e 13 de abril de 2022, 

totalizando 100 crianças, nos 2 dias. Será oferecido o transporte por Van Escolar, custeados com 

recursos próprios da OSC, que será comprovado mediante nota fiscal, o valor do transporte. 

 

Serão fornecidos lanche e almoço/jantar para todas as crianças, sendo custeado com recursos 

de Parceiro da Confederação Brasileira de Saltos Ornamentais, motivo pelo qual estes valores não 

entraram na contrapartida social. 

 

O intuito de levar estas crianças, é procurar despertar nelas o interesse na melhora da saúde, 

por intermédio da prática desportiva, além de despertar o interesse pela prática dos saltos 

ornamentais, uma vez que ocorrerá a Competição para os atletas iniciantes, que são da faixa etária 

dos 06 a 10 anos, bem como propriciar o acesso destas crianças à Atletas que compõe a Seleção 

Brasileira de diversas Categorias, incluindo os Atletas Olímpicos. 

 

3. CRONOGRAMADEEXECUÇÃODOPROJETO 

 

CronogramadeExecução 

Programação Valor 
Duração 

Início Térnino 

CAMPEONATO BRASILEIRO DE 
SALTOS ORNAMENTAIS 

R$433.926,91 11/04/2022 11/05/2022 

 

 

4. DESEMBOLSODAENTIDADE:PAGAMENTODERHEDEFORNECEDORES 

 

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

realizados.Cabe à entidade realizar a gestão das suas contratações visandoà correta aplicaçãode 

recursospúblicos. 
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Nos casos de projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses) 

énecessário que o pagamento das ações seja mensal, ou por atividade realizada (ex: pagamento 

dearbitragem por jogo; locação de equipamento por evento). A aquisição de materiais que visam 

odesenvolvimento pleno do objeto (material esportivo, lanche, uniforme, etc) deve ser 

fracionada,permitindoà OSCa identificaçãorealdoquantitativoa seradquirido. 

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

acontrataçãodeRecursosHumanosaEntidadeDeclararaterciênciadodispostonoparágrafo3ºe4ºdoart.30da

Portaria98/2020,a saber: 

 

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

finalísticasda OSC definidas no § 1º, devem ser executadas pessoalmente pela 

entidade, emcaráter "intuitu personae" da relação jurídica, sendo vedada à 

subcontrataçãonessescasos,excetoparaserviçosacessóriose complementares. 

§2ºConsidera-seatividadecontínuaaquelaqueultrapassartrêsmesesdeduração. 

 

Quantoamovimentaçãofinanceira, ressalta-sequenoDecretonº 37.843de13/12/2016,oqual 

regulamentaaaplicação daMROSCno DistritoFederal,no Artigo 38,estabelece: 

Art.38.Amovimentaçãoderecursosdaparceriaserárealizadamediantetransferênciael

etrônicasujeitaàidentificaçãodobeneficiáriofinaleospagamentos serão realizados 

por crédito na conta bancária dos fornecedores eprestadoresde serviços,usode 

boletobancárioouchequenominal. 

§1ºPoderáseradmitida,excepcionalmente,arealizaçãodepagamentoemespécie, 

limitado a R$ 1.000,00 por operação, quando configurada 

peculiaridaderelativaaoobjetodaparceriaouaoterritóriodedeterminadaatividadeou

projeto,desdeque: 

I -haja essa previsão no plano detrabalho aprovado;ou 

II - seja conferida autorização em decisão motivada do administrador público, 

apartirdesolicitaçãoformaldaorganizaçãodasociedade civil. 

 

Marcarasopçõesabaixo: 

(X)Douciênciadoacima informado 

(X)Nãohaverá pagamentoemespécie 

( )Haverápagamentoemespécie. Sendoasdespesasaseguir: 

 

4.1.CRONOGRAMADEDESEMBOLSODAENTIDADE 

 

CronogramadeDesembolso 

Meta Etapa/Fase Especificação Mês 

Meta 1 

1.1 RECURSOSHUMANOS 

Abril/2022 

1.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

1.3 LOGISTICA 

1.4 ESTRUTURA 

1.5 DIVULGAÇÃO/COMUNICAÇÃO 

1.6 PREMIAÇÃO 
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5. PLANILHADEMATERIAIS/SERVIÇOSNÃOCONTEMPLADOSPELOFOMENTO(FONTEDE 

RECEITADIVERSA) 

 

Descrição Detalhada Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

Fonte de 

Custeio 

Receita 

(O item 

contratado 

irá gerar 

receita? 

Indicar 

valor) 

Despesa  

(Se o item 

contratado 

gerar 

receita 

indicar o 

item em 

que o 

recurso 

será 

utilizado) 

Van Escolar para 

levar 100 (cem) 

crianças moradoras 

da Estrutural para 

verem a competição 

sendo 25 crianças por 

período, durante 2 

(dois) dias – 

Contrapartida social 

conforme memória de 

cálculo: 1 Van X 2 

Diárias X R$ 530,00 = 

R$ 1.060,00 

diária 2 
R$ 

530,00 

R$ 

1.060,00 
OSC Não Não 

VALOR TOTAL  R$ 1.060,00 

 



 
 

  

  

 

 

 5.1  PlanilhaTermodeFomento 

PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

Meta 1 Campeonato Brasileiro de Saltos Ornamentais 

Etapa 1.1 RECURSOS HUMANOS 

ITEM Descrição Detalhada  Unidade de Medida 
(Diária/Mês/Mts/Serviço/Unidade) 

Quant Total 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

Justificativa para 
aquisição/locação e 
memória de cálculo 

1.1.1 

1 COORDENACAO TECNICA: 

Prestação de serviço para atuar com 

atribuições de coordenar a execução das 

atividades de toda   equipe e controle de 

produção geral das atividades do 

evento, gerenciamento de todas as 

etapas de produção e seus respectivos 

cronogramas, envolvendo verificação 

de todas as instalações – atuar durante a 

pré-produção, produção e pós-

produção. Outras atividades 

pertinentes: Coordenação geral das 

tarefas operacionais; Comunicação e 

contato permanente com o contratante; 

Participação nas reuniões internas e 

externas; Elaboração de 

cronogramasgerais. 

Serviço 1 1 
R$ 

3.500,00 

R$ 

3.500,00 

Será responsável por toda 

coordenação técnica do evento, 

conforme a seguinte memória 

de cálculo: 1 profissional X R$ 

3.500,00 = R$ 3.500,00 

Com carga horária de 44 horas 

semanais. 



 
 

  

1.1.2 

1 COORDENACAO 

ADMINISTRATIVA: Prestação de 

serviço administativo, formalizando 

contratações, solicitação de nota fiscal, 

pagamentos, controle da conta corrente 

com posterior conciliação bancária e 

prestação de contas. Com carga horária 

de 44 horas semanais 

Serviço 1 1 
R$ 

3.000,00 

R$ 

3.000,00 

Será responsável por toda área 

administrativa do projeto, 

conforme memória de cálculo: 

1 profissional X R$ 3.000,00 = 

R$ 3.000,00 

1.1.3 

1 COORDENACAO DE 

COMUNICACAO: Realizar a 

coordenação das atividades da 

assessoria de imprensa, redação e 

aprovação de textos, atualização dos 

diferentes canais de comunicação 

durante toda a execução do projeto 

(sites, comunicados internos, redes 

sociais e etc) coordena as atividades de 

elaboração das peças de comunicação 

para ativar a campanha ou a ação já 

programada, contribuir na formulação 

da estratégia e dos planos de trabalho 

de comunicação, coordenar a redação e 

edição de notícias, website e demais 

mídias, organizar eventos e gerenciar a 

produção de materiais gráficos. 

Serviço 1 1 
R$ 

3.050,00 

R$ 

3.050,00 

Será responsável por toda a 

comunicação do evento, 

conforme memória de cálculo: 

1 Profissional X R$ 3.050,00 = 

R$ 3.050,00 

Com carga horária de 44 horas 

semanais 

Valor Total da Etapa 1.1 R$ 9.550,00 



 
 

  

Etapa 1.2 Prestações de serviços 

1.2.1 

1 FOTOGRAFO: Serviço de 

fotografia a ser prestado para 

documentação dos bastidores e 

desenvolvimento do projeto. Em dias 

pré-definidos para composição ativa de 

material, durante o projeto. 

diária 1 6 R$ 486,50 
R$ 

2.919,00 

Será responsável por todo o 

registro do evento, conforme 

memória de cálculo: 1 

Profissional X 6 diárias X R$ 

486,50 = R$ 2.919,00 

Com carga horária de 44 horas 

semanais 

1.2.2 

15 ARBITRAGEM: Serviço de 

arbitragem onde todos os profissionais 

serão contratados por diárias sendo 

todos os árbitros devidamente 

credenciados junto à Confederação 

Brasileira de Saltos Ornamentais. 

diária 6 90 R$ 247,50 
R$ 

22.275,00 

Será responsável por avaliar os 

saltos de cada atleta durante a 

competição, conforme 

memória de cálculo: 15 

árbitros x 6 dias = 90 diárias.  

90 diárias X 247,50 = 

22.275,00  

1.2.3 

ASSESSORIA DE IMPRENSA – 

Assessoria 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 

evento. Com carga horária de 44 horas 

semanais 

Mês   
1 1 

R$ 

3.050,00 

R$ 

3.050,00 

Será responsável pelo 

relacionamento com os meios 

de comunicação acerca do 

Evento, confome memória de 

Cálculo: 1 X R$ 3.050,00 = 

3.050,00 

Serviço 



 
 

  

1.2.4 

8 STAFF responsáveis pela recepção e 

retorno dos participantes do evento, 

montagem e desmontagem do evento 

bem como dar todo o auxílio durante o 

evento. 
diária 8 48 R$ 150,00 

R$ 

7.200,00 

Será disponibilizado para  

apoio logistico e operacional 

do evento, conforme memória 

de cálculo: 8 Pessoas X 6 

Diárias = 48 diárias 

Com diária de 8 horas 48X R$ 150,00 = R$ 7.200,00 

Valor Total da Etapa 1.2 R$ 35.444,00 

Etapa 1.3 LOGISTICA 

1.3.1 

CREDENCIAIS Crachá em pvc de 

1mm (13,5 x 10cm) com impressão 

colorida e cordão para o pescoço, 

criação da arte final incluída 

Unidade 200 200 R$ 6,00 
R$ 

1.200,00 

Para atender a identificação 

dos atletas e comissão técnica, 

conforme memória de cálculo: 

200 crachás X R$ 6,00 = R$ 

1200) 

1.3.2 

HOSPEDAGEM   - 10 apt triplo de 

solteiro com café da manhã em Hotel 

Padrão 3 estrelas ou superior localizado 

no Setor Hoteleiro Sul ou Norte de 

Brasília Do dia 11 ao dia 17/04/22 

(Lembrando que nem todos entram e 

saem no mesmo período) 

diária   39 39 R$ 310,00 
R$ 

12.090,00 

Será necessário para a 

hospedagem dos atletas e 

Comissão Técnica no período 

da competicão, conforme 

memória de cálculo: 39diárias 

X R$ 310,00 valor da diária = 

R$ 12.090,00 (ver tabela 

anexa) 

1.3.3 

HOSPEDAGEM   - 20 apt duplo de 

solteiro com café da manhã em Hotel 

Padrão 3 estrelas ou superior localizado 

no Setor Hoteleiro Sul ou Norte de 

Brasília. Do dia 11 ao dia 17/04/22  

(Lembrando que nem todos entram e 

saem no mesmo período) 

diária   93 93 R$ 250,00 
R$ 

23.250,00 

Será necessário para a 

hospedagem dos atletas e 

Comissão Técnica no período 

da competicão, conforme 

memória de cálculo: 93 diárias 

X R$ 250,00 valor da diária = 

R$ 23.250,00 (ver tabela 

anexa) 



 
 

  

1.3.4 

HOSPEDAGEM   - 13 apt single com 

café da manhã em Hotel Padrão 3 

estrelas ou superior localizado no Setor 

Hoteleiro Sul ou Norte de Brasília  Do 

dia 11 ao dia 17/04/22  (Lembrando que 

nem todos entram e saem no mesmo 

período) 

diária   35 35 R$ 205,00 
R$ 

7.175,00 

Será necessário para a 

hospedagem dos atletas e 

Comissão Técnica no período 

da competicão, conforme 

memória de cálculo: 35diárias 

X R$ 205,00 valor da diária = 

R$ 7.175,00 (ver tabela anexa) 

1.3.5 

TRANSPORTE ONIBUS Ônibus 

executivo com 44 (quarenta e quatro) 

lugares, com  motorista  devidamente 

habilitado e uniformizado (portando 

celular), combustivel e ar condicionado 

com Km livre com diária de 12 horas.  

diária 1 6 
R$ 

1.500,00 

R$ 

9.000,00 

Será necessário para realizar o 

traslado dos atletas e Comissão 

Técnica no trajeto 

aeroporto/hotel/local 

competição/hotel/aeroporto no 

período do evento, conforme 

memória de cálculo: 1 onibus 

44 lugares X 6 dias X R$ 

1.500,00 = R$ 9.000,00   

1.3.6 

TRANSPORTE VAN  Van executiva 

com 15 (quinze) lugares, com  

motorista  devidamente habilitado e 

uniformizado (portando celular), 

combustivel e ar condicionado com Km 

livre com diária de 12 horas. 

diária 5 30 R$ 530,00 
R$ 

15.900,00 

Será necessário para realizar o 

traslado dos atletas e Comissão 

Técnica no trajeto aeroporto – 

hotel – local competição – 

hotel - aeroporto no período do 

evento, conforme memória de 

cálculo: 5vans X 6 dias = 

30diárias  

30 diárias X R$ 530,00 = R$ 

15.900,00   



 
 

  

1.3.7 

150 ALMOCOS Serviço de buffet 

completo (almoço), deverão ser 

providenciados, em espaço adequado, 

no local do evento e que observem, 

rigorosamente, as normas previstas pela 

vigilância sanitária, sistema “self-

service”, com serviço em sistema 

rotativo. 

Unidade 6 900 R$ 34,33 
R$ 

30.897,00 

Será disponibilizados para 

todos os atletas, Comissão 

Técnica e equipe de 

organização no período da 

competição, conforme 

memória de cálculo: 150 

pessoas X 6 dias = 900 

almoços 

Cardápio mínimo, sujeito à aprovação: 

Deverá conter por dia um buffet 

composto de, pelo menos, saladas 

variadas, dois pratos quentes a base de 

carne, frango ou peixe, com respectivas 

guarnições (arroz, feijão, legumes, 

batatas, etc.), um tipo massa, dentre 

outros, com opções para diabéticos, 

celíacos, hipertensos e intolerantes a 

lactose, caso necessário. 

900 almoços X R$ 34,33 = R$ 

30.897,00 

Bebidas: água mineral, sucos de frutas.   

Por se tratar de atletas, o cardápio a 

ser aprovado deverá ser 

nutricionamente adequado. 

  

Disponibilizar guardanapos, 

mexedores, adoçante e açúcar durante o 

almoço, bem como todos os utensílios 

necessários para o serviço (como 

louças, réchaud, talheres, copos e o que 

se fizer necessário). Obs.: Todo 

cardápio deverá ser aprovado 

previamente pela contratante. 

  



 
 

  

1.3.8 

150 JANTAR Serviço de buffet 

completo (jantar), deverão ser 

providenciados, em espaço adequado, 

no local do evento e que observem, 

rigorosamente, as normas previstas pela 

vigilância sanitária, sistema “self-

service”, com serviço em sistema 

rotativo. 

Unidade 6 900 R$ 34,33 
R$ 

30.897,00 

Será disponibilizados para 

todos os atletas, Comissão 

Técnica e equipe de 

organização no período da 

competição, conforme 

memória de cálculo: 150 

pessoas X 6 dias = 900 jantares 

Cardápio mínimo, sujeito à aprovação: 

Deverá conter por dia um buffet 

composto de, pelo menos, saladas 

variadas, dois pratos quentes a base de 

carne, frango ou peixe, com respectivas 

guarnições (arroz, feijão, legumes, 

batatas, etc.), um tipo massa, dentre 

outros, com opções para diabéticos, 

celíacos, hipertensos e intolerantes a 

lactose, caso necessário. 

900 jantares X R$34,33 = R$ 

30.897,00 

Bebidas: água mineral, sucos de frutas.   

Por se tratar de atletas, o cardápio a 

ser aprovado deverá ser 

nutricionamente adequado. 

  

Disponibilizar guardanapos, 

mexedores, adoçante e açúcar durante o 

almoço, bem como todos os utensílios 

necessários para o serviço (como 

louças, réchaud, talheres, copos e o que 

se fizer necessário). Obs.: Todo 

cardápio deverá ser aprovado 

previamente pela contratante. 

  



 
 

  

Valor Total da Etapa 1.3 R$ 130.409,00 

Etapa 1.4 ESTRUTURA 

1.4.1 

LOCAÇÃO DE 6 TENDAS 6x6 M 

com Pé direito 2,50m: Com de lonas 

impermeáveis, anti-chama e blackout, 

com estrutura em perfil de alumínio e 

calhada incluindo o transporte, a 

montagem, a desmontagem e a 

manutenção no período de realização 

do evento  Do dia 11 ao dia 17 /04/22 

diária 7 42 R$ 424,48 
R$ 

17.828,16 

Será necessário para cobertura 

das arquibancadas e área de 

descomprensão e alimentação 

dos atletas, Comissão Técnica 

e equipe de organização, 

conforme memória de cálculo: 

6 tendas X 7 dias = 42 diárias 

42 X R$ 424,48 = R$ 

17.828,16 

1.4.2 

200 LOCAÇÃO DE CADEIRA 

ESTOFADA: Fixa sem braço em cores, 

com encosto, estofadas em tecido ou 

similar, incluindo o tranporte para 

deixar e para retirar do local do evento  

Do dia 11 ao dia 17 /04/22 

diária 7 1400 R$ 10,00 
R$ 

14.000,00 

Será necessário para área de 

descomprensão e alimentação 

dos atletas, Comissão Técnica 

e equipe de  organizacao, 

conforme memória de cálculo: 

200 cadeiras X 7 dias = 1.400 

diárias 

1400 X R$ 10,00 = R$ 

14.0000,00 



 
 

  

1.4.3 

LOCAÇÃO DE 

PISOESTRUTURADO E CHAPADO 

DE MADEIRA, elevado até 10 cm em 

cores e instalado, com nivelamento. 

incluindo transporte, montagem , 

desmontagem e manutenção no período 

de realização do evento  Do dia 11 ao 

dia 17/04/22   

M²/periodo 600 600 R$ 35,00 
R$ 

21.000,00 

Será necessário para área de 

descomprensão e alimentação 

dos atletas, Comissão Técnica 

e equipe de organizacao, 

conforme memória de cálculo: 

600m² X R$ 35,00 = R$ 

21.000,00 

1.4.4 

LOCAÇÃO DE FECHAMENTOEM 

TS EM OCTANORM PARA AREA 

DE DESCOMPREENSAO E 

ALIMENTACAO DE TODAS AS 

EQUIPES, com 2,50 de altura na cor 

branca, incluindo o transporte, a 

montagem, a desmontagem e a 

manutenção durante a realização do 

evento.  Do dia 11 ao dia 17/04/22   

M²/periodo 600 600 R$ 75,00 
R$ 

45.000,00 

Será necessário para área de 

descomprensão e alimentação 

dos atletas, comissão técnica e 

equipe de organização, 

conforme memória de cálculo: 

600m² X R$ 75,00 = R$ 

45.000,00 

1.4.5 

20 LOCAÇÃO DE MESA 

REDONDA: composta de tampo de 

madeira de 1,40 m de diâmetro e pés de 

ferro, incluindo a o transporte, a 

montagem e a desmontagem. Do dia 11 

ao dia 16/04/2022   

diária 7 140 R$ 20,00 
R$ 

2.800,00 

Será necessário para área de  

descomprensão e alimentação 

dos atletas, comissão técanica e 

equipe de  organizacao, 

conforme memória de cálculo: 

20 mesas X 70dias = 140 

diárias 

140 X R$ 20,00 = R$ 2.800,00 



 
 

  

1.4.6 

LOCAÇÃO DE 4 TENDAS 10x10 M 

com Pé direito 2,50m: Com de lonas 

impermeáveis, anti-chama e blackout, 

com estrutura em perfil de alumínio e 

calhada incluindo o transporte, a 

montagem, a desmontagem e a 

manutenção no período de realização 

do evento.  Do dia 11 ao dia 17 /04/22 

diária 7 28 R$ 600,00 
R$ 

16.800,00 

Será necessário para cobertura 

das arquibancadas e área de 

descomprensão e alimentação 

dos atletas, Comissão Técnica 

e equipe de organização, 

conforme memória de cálculo: 

4 tendas X7 dias = 28 diárias 

28 X R$ 600,00 = R$ 

16.800,00 

1.4.7 

4 LOCAÇÃO DE TENDA 4x4 M com 

Pé direito 2,50m: Com de lonas 

impermeáveis, anti-chama e blackout, 

com estrutura em perfil de alumínio e 

calhada incluindo o transporte, a 

montagem, a desmontagem e a 

manutenção no período de realização 

do evento. Do dia 11 ao dia 17 /04/22 

diária 7 28 R$ 325,00 
R$ 

9.100,00 

Será necessário para cobertura 

das arquibancadas e área de 

descomprensão e alimentação 

dos atletas, Comissão Técnica 

e equipe de organização, 

conforme memória de cálculo: 

4 tendas X 7 dias = 28 diárias 

28 X R$ 325,00 = R$ 

9.100,00 



 
 

  

1.4.8 

SONORIZAÇÃODE MÉDIO PORTE 

AMBIENTE  EXTERNO Mesa de som 

com 12 canais, amplificador potência 

400WRMS, equalizador, mínimo de 4 

caixas acústicas de 200 WRMS com 

tripé e pedestal tipo girafa para 

microfone. Todo o cabeamento e 

pessoal necessário para o perfeito 

funcionamento do sistema de 

sonorização, 2 microfones sem fio, 

incluindo o tranporte, a montagem, a 

desmontagem e a manutenção no 

período de realização do evento . Do 

dia 11 ao dia 17 /04/22 

diária 7 7 
R$ 

2.389,11 

R$ 

16.723,77 

Para atender necessidades de 

sonorização para público 

presente e para transmissão das 

competições, conforme 

memória de cálculo: 1 Sistema 

de som X 7 diárias = 7 diárias 

7 X R$ 2.389,11 = R$ 

16.723,77 

1.4.9 

LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 

OUTDOOR (PARA AMBIENTE 

EXTERNO) PLACAR ELETRONICO 

MODELO  P 10mm medindo 

3,84m*1,92m, no tamanho de 7,4m², 

preparado para áreas externas podendo 

pegar chuva e sol, telão com tela em 

LED modular de alta resolução, RGB 

12/6 virtual, Brilho acima de 5000 nits, 

Processamento digital com entradas e 

saídas SDI, HDMI, VGA, computador 

e controller. 

diária 7 7 
R$ 

2.000,00 

R$ 

14.000,00 

Para atender necessidades de 

Mostrar e acompanhar as  

notas e resultados para público 

presente e para transmissão das 

competições, conforme 

memória de cálculo: 1 painel X 

7 diárias = 7 diárias 



 
 

  

Composto por sistema para o pleno 

funcionamento do painel. O painel deve 

oferecer imagens em alta resolução e 

poder funcionar por 21 horas por dia 

incluindo o tranporte, a montagem, a 

desmontagem e a manutenção no 

período de realização do evento. Do dia 

11 ao dia 17 /04/22 

7 diárias X R$ 2.000,00 = R$ 

14.000,00 

1.4.10 

LOCAÇÃO DE BOX STRUSS na 

espessura Q15 com pé, incluindo o 

transporte, a montagem, a 

desmontagem e a manutenção no 

período de realizaçaõ do evento.Do dia 

11 ao dia 17 /04/22 

metro/diária 60 420 R$ 20,00 
R$ 

8.400,00 

Será necessário a montagem do 

painel de led bem como a 

sinalização do evento, 

conforme memória de cálculo: 

60m X 7 dias = 420 m/dia 

420 m/dia X R$ 20,00 = R$ 

8.400,00 

1.4.11 

LOCAÇÃO DE 14 TABLET- Memória 

RAM 3 GB, Capacidade de 

armazenamento da memória de 64 GB, 

Tipo de Memória DDR4 SDRAM, 

Sistema operacional IOS,  Número de 

processadores  4, Interface do hardware 

Áudio 3,5 mm, Lightning, Bluetooth 5, 

802.11 ac/b/g/n, Tamanho da tela 7.9 

Polegadas, Resolução máxima 8 MP, 

Bateria inclusa   

diária 6 84 R$ 66,50 
R$ 

5.586,00 

Para atender necessidades da 

arbitragem na hora de dar as 

notas e resultados para público 

presente e para transmissão das 

competições, conforme 

memória de cálculo: 14 tablets 

X 6 diárias = 84 diárias. 



 
 

  

84 X R$ 66,50 = R$ 5.586,00 

1.4.12 

IMPRESSAO EM LONALona vinílica 

380 gr com impressão em policromia 

4/0 com acabamento em ilhós, 

impressão de 70m² 

M2 1 60 R$ 35,00 
R$ 

2.100,00 

Será utilizado para a 

divulgação dos parceiros no 

local do evento e sinalização 

do mesmo, conforme memória 

de cálculo: 60m² X R$ 35,00 = 

R$ 2.100,00. 

1.4.13 

CARPETELocação, transporte, 

instalação e desinstalção de carpete 

vermelho  para cobertura do piso 

durante o periodo do evento do dia 11 

ao dia 17 /04/22 

M²/periodo 600 600 R$ 25,00 
R$ 

15.000,00 

Será necessário para área  de 

descomprensão e alimentação 

dos atletas, comissão técnica e 

equipe de organização, 

conforme memória de cálculo: 

600m² X 25,00 p/m² =  R$ 

15.000,00 

1.4.14 

1 AMBULÂNCIA TIPO UTE Móvel 

para serviços de primeiros socorros e 

remoção para hospital, com respirador 

de oxigênio, maca, colar cervical, 01 

socorrista e 01 enfermeiro, com diária 

de 12 horas 

Diária 6 6 
R$ 

1.000,00 

R$ 

6.000,00 

Será necessário para a 

realização dos primeiros 

socorros e remoção ao hospital 

em caso de acidentes ou em 

caso de alguém passar mal 

envolvendo atletas, comissão 

técncica e equipe da 

organização, conforme 

memória de cálculo: 1 

ambulância X 6 diárias X R$ 

1000,00 = R$ 6.000,00 



 
 

  

1.4.15 

1 GERADORDE USO CONTÍNUO 

115 KVA´S - COM OPERADOR E 

ATERRAMENTO: Locação de grupo 

gerador em container   silenciado e de 

uso contínuo, com cabeamento até o 

quadro de distribuição. Durante todo o 

evento deverão estar cercados com 

alambrado atendendo as exigências do 

corpo de bombeiros. Com passa cabo, 

aonde houver necessidade. O quadro de 

energia deverá estar devidamente 

instalado com proteção. Com operador 

durante todo o evento. Com 

aterramento elétrico. 

diária 6 6 
R$ 

1.119,00 

R$ 

6.714,00 

Será necessário para garantir o 

bom funcionamento do evento 

bem como sua transmissão, 

conforme memória de cálculo: 

1 Gerador X 6 diárias X R$ 

1.119,00 = R$ 6.714,00 

1.4.16 

LOCAÇÃO DE 1 PODIO de madeira, 

com as seguintes medidas: 1º lugar: 

90cm x 56cm; 2º lugar: 90cm x 36cm; e 

3º lugar: 90cm x 31cm sendo as três 

peças forradas com a parte de cima 

emborrachada, e com a frente adesivada 

e personalizada 

diária 6 6 R$ 250,00 
R$ 

1.500,00 

Será disponibilizado para as 

premiações do evento, 

conforme memória de cálculo: 

1 Pódio X 6 diárias X R$ 

250,00 = R$ 1.500,00 

Valor Total da Etapa 1.4 R$ 202.551,93 

Etapa 1.5DIVULGAÇÃO/COMUNICAÇÃO 



 
 

  

1.5.1 

SERVICO DE 

STREAMING/TRANSMISSAO AO 

VIVO Servico de streaming para 

transmissao online , realizado com 

mesa de corte com computador, 

operador de transmissão e diretor de 

corte. 

diária 6 6 
R$ 

3.138,33 

R$ 

18.829,98 

Será necessário para garantir a 

transmissão do evento, 

conforme memória de cálculo: 

6 Diárias X R$ 3.138,33 = R$ 

18.829,98 

Carga horária de 10H DIA com 

software que proporcione  entradas para 

• Câmeras de Vídeo – Capacidade para 

4K, HD e SD. Suporte para DeckLink, 

Intensity Pro, Webcams e muito mais. • 

Arquivos de vídeo - Suporte para todos 

os formatos populares, incluindo AVI, 

MP4, H264, MPEG-2, WMV e 

QuickTime 

• DVDs - Com menu de navegação 

• Arquivos de áudio - MP3 e WAV 

• Dispositivos de áudio - Misture várias 

fontes de áudio, como SoundCards e 

DeckLink Audio 

• PlayLists deVídeo e Áudio - Combine 

múltiplos arquivos de vídeo e/ou de 

áudio em uma única entrada 

• RTSP, PowerPoint, fotos, Flash, 

RTMP, Solid Colour e muito mais. 

Carga horária de 10H DIA 

1.5.2 1 LINK INTERNET - diária 6 6 R$ R$ Será necessário para garantir a 



 
 

  

no mínimo 100MB exclusivo ; banda 

100% garantida; garantia de Upload e 

Download com banda simétrica; IP 

Fixo (Operadora com endereçamento 

IPv4 e IPv6 próprio); Infraestrutura 

própria; Licenciada pela Anatel; Baixa 

latência e jitter; BGP e ASN 264892; 

para streaming/transmissão do evento 

nas redes sociais. 

1.090,00 6.540,00 transmissão do  evento, 

conforme memória de cálculo: 

6 diárias X R$ 1.090,00 = R$ 

6.540,00 

1.5.3 

SERVIÇO DE FILMAGEM. Com 4 

cameras 

diária 6 24 R$ 900,00 
R$ 

21.600,00 

Será necessário para garantir a 

transmissão do  evento, 

conforme memória de cálculo: 

4 cameras x 6 dias = 24 diárias 

Serviço de captação de áudio e vídeo 

com câmera de alta resolução com 

técnico para transmissão ao vivo para 

captação  das imagens a serem 

transmitidas ao vivo.  

24 diárias X R$ 900,00 = R$ 

21.600,00 

Resoluções de Filmagem: 12.288 x 

6.480, 11.520 x 6.480, 12.288 x 5.112, 

7.680 x 6.408, 8.192 x 4.320, 7.680 x 

4.320, 8.192 x 3.408, 5.120 x 4.272, 

6.144 x 3.240, 4.096 x 2.160, 4.096 x 

2.160, 3.840 x 2.160, 4.096 x 1.704, 

2.560 x 2.136. 

  



 
 

  

Taxa de quadro máxima do sensor 

dependente da resolução selecionada. 

Taxas de quadro de projeto de 23,98, 

24, 25, 29,97, 30, 50, 59,94 e 60 fps 

suportadas. 

  

Taxas de Quadro de Alta Velocidade 

12K 17:9 sensor completo em até 60 

fps, 12K 2.4:1 a até 75 fps 8K DCI 

sensor completo em até 120 fps, 4K 

DCI sensor completo em até 120 fps, 

8K 2.4:1 e 4K 2.4:1 em até 160 fps, 6K 

Super 16 em até 120 fps, 4K Super 16 

em até 240 fps Roda de filtros ND IR 

com quatro posições, incluindo Claro, 2 

stops, 4 stops e 6 stops. 

  

Botão “Focus” habilita o pico de foco, 

autofoco disponível ao utilizar lentes 

compatíveis. 
  

Anel de íris e deslizador na tela de 

toque para ajuste manual da íris em 

lentes controladas eletronicamente, 

botão “Iris” para configurações 

automáticas de íris em lentes 

compatíveis para que nenhum pixel seja 

perdido no modo filme. Autoexposição 

da média de cena no modo vídeo. 

  

Dimensões da Tela 4 polegadas.   

Tipo de Tela Tela de toque LCD 

capacitiva. 
  



 
 

  

Suporte a Metadados Dados de lente 

populados automaticamente com 

i/Technology em lentes PL e lentes EF 

eletrônicas compatíveis ao usar o 

encaixe EF opcional. Gravação 

automática das configurações de 

câmera e dos dados da claquete, como 

projeto, número de cena, tomada e 

notas especiais. 

  

Controles Menus sensíveis ao toque em 

tela de 4 polegadas. Botões de ação 

para outros comados. 3 teclas de atalho 

programáveis. 

  

Relógio de código de tempo de alta 

precisão. Desvio de menos de 1 quadro 

a cada 8 horas. 
  

Deverá ser considerado na contratação 

todo o cabeamento necessário para 

interligação de sinais, áudio, dmx 

(cabos dmx de diversos tamanhos para 

atender, com boa qualidade, a área 

principal do evento). 

  

1.5.4 

PLACA DE COMUNICACAO 

VISUAL COM IMPRESSAO EM 

LONA Placa de metalon com 

impressão em Lona vinílica 380 gr com 

impressão em policromia 4/0 com 

acabamento 1,50m X 70cm para borda  

da piscina 

Unidade 16 16 R$ 72,00 
R$ 

1.152,00 

Será utilizado para a 

divulgação dos parceiros no  

local do evento e sinalização 

do mesmo, conforme memória 

de cálculo: 16 Placas X R$ 

72,00 = R$ 1.152,00. 



 
 

  

Valor Total da Etapa 1.5 R$ 48.121,98 

Etapa 1.6PREMIAÇÃO 

1.6.1 

Medalhas de Participação Medindo 

67mm 92mm de resina com fita 

personalizada Arte e molde incluídos. 

Unidade 150 150 R$ 11,00 
R$ 

1.650,00 

Será disponibilizado para as 

premiações do evento, 

conforme memória de cálculo: 

150 medalhas X R$ 11,00 = 

R$ 1.650,00 

1.6.2 

Medalhas (ouro, prata e bronze)  

Medindo 86mm 117 mm de resina com 

fita personalizada Arte e molde 

incluídos para atender as seguintes 

competições: 

Unidade 270   270 R$ 14,00 
R$ 

3.780,00 

Será disponibilizado para as 

premiações do evento, 

conforme memória de cálculo: 

90 de cada X 3 cores 

(ouro/prata/bronze) = 270 

medalhas 270 medalhas X R$ 

14,00 = R$ 3.780,00 Troféu Brasil: 6 provas individuais + 4 

provas sinronizada (dupla) = 14 

medalhas X 3 cores = 42 medalhas 

Grupos A e B: 12 provas individuais + 

4 sincronizadas (dupla)  - 20 medalhas 

X 3 cores = 60 medalhas 

Copinha Brasil: 40 provas individuais = 

40 medalhas X 3 cores = 120 medalhas 

10 técnicos X 1 medalha = 10 medalhas 

X 3 cores = 30 medalhas  



 
 

  

6 medalhas de reserva de cada cor para 

serem utilizadas em caso de empate em 

alguma prova ou em caso de haver a 

necessidade de reposição de alguma 

medalha (quebra ou defeito de 

fabricação) = 6 X 3 cores = 18 

medalhas 

Somatório das medalhas: 42 + 60 + 120 

+ 30 + 18 = 270 medalhas. 

1.6.3 

TROFEUS medindo 22 cm de altura 

com base, todo de resina personalizado. 

Arte e molde incluídos 

Unidade 22 22 R$ 110,00 
R$ 

2.420,00 

Será disponibilizado para as 

premiações do evento, 

conforme memória de cálculo: 

22 trófeus X R$ 110,00 = R$ 

2.420,00 

Valor Total da Etapa 1.6 R$ 7.850,00 

Valor Total do Termo de Fomento R$ 433.926,91 

 

 

 

6 DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO 

Divulgação em midia digital:a equipe de comunicação irá criar e implementar um plano deação, contatos com parceiros de mídias 

indoor,paineis de led e redes sociais Assessoria de 

imprensa:atravésdecontatorealizadocominstituiçãoparcera,umprofissional,queprovocarápautasespontâneasdeatençãoaoesporteeaoCampeona

toqueserealizarájuntoàsmídiaslocaistradicionais. Instigará também a cobertura ao evento de veículos especializados de porte e 

visibilidadenacionaleinternacional 

Transmissão das competições: será realizada a captação inloco das competições, realizadauma edição básica ao vivo, e transmitida em 

tempo real para canais online de transmissão e streamingofertando o acompanhamento dopúblicoque nãopoderá estar presencialmente 

noCampeonato.Poderãosernegociadosa retransmissãoemcanaisdemídiasparceiras 

 

 

 



 
 

  

7. PREVISÃO DE RECEITAS 

 

PREVISÃODERECEITAS(inclusiverecursoscomplementares) 

QTD. Nome Receitas 

1 EmendaParlamentardo Deputado Daniel Donizete R$433.926,91 

2 Contrapartida em bens e serviços (mensurar valor) – 
sehouver 

R$1.060,00 

Total R$434.986,91 

 
Brasília,11 de abril de 2022. 

 

 

 

RICARDO DELIMAMOREIRA 
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Anexo I – PROGRAMAÇÃO 
 

CAMPEONATO BRASILEIRO GRUPOS A E B, COPINHA BRASIL 

e TROFÉU BRASIL DE SALTOS ORNAMENTAIS 

 

10/04 – Congresso Técnico no hotel 18h 
 
11/04 - Segunda-Feira  
 
09h - 12h  
 
Iniciante 1 e 2 feminino F, E e D trampolim 
Experiente D e C masculino T3 
Iniciante 1 e 2 masculino F, E e D trampolim 
 
14h - 18h 
 
Experiente D e C feminino T3 
Iniciante 1 e 2 feminino C Plataforma 
Experiente D e C masculino T1 
Iniciante 1 e 2 masculino C plataforma 
 
12/04 Terça-Feira  
 
09h - 12h  
 
9h – Cerimônia de Abertura 
 
Iniciante 1 e 2 masculino F, E e D Plataforma 
Experiente D e C feminino T1 
Iniciante 1 e 2 feminino F, E e D Plataforma 
 
14h - 18h 
 
Iniciante 1 e 2 masculino C trampolim 
Experiente D e C feminino Plataforma 
Iniciante 1 e 2 feminino C Trampolim 
Experiente D e C Masculino Plataforma 
 
18h – Congresso Técnico TB e Brasileiro A e B 
 
13/04 Quarta-Feira  
 
09h - 12h 
 
SINCRO Plataforma Feminino categoria A e B e TB 
SINCRO 3m masculino categoria A e B e TB 
Plataforma feminino categoria A 
 
14h - 18h 
 
3m feminino categoria B 
SINCRO Plataforma masculino categoria A e B e TB 
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SINCRO 3m feminino categoria A e B e TB 
Plataforma masculino categoria A 
 
14/04 Quinta-Feira  
 
09h - 12h  
 
3m masculino categoria B 
1m masculino categoria A 
3m feminino categoria A 
 
14h - 18h 
 
1m feminino categoria B 
3m Masculino categoria A 
1m Feminino categoria A 
Plataforma masculino categoria B 
 
15/04 Sexta-Feira  
 
09h - 12h 
 
Plataforma feminino categoria B 
1m masculino categoria B 
TB Plataforma Feminino Semifinal 
TB 3m Masculino Semifinal 
 
14h - 18h 
 
TB Plataforma Feminino Final 
TB 3m Masculino final 
TB 1m feminino final 
TB 1m Masculino Final 
 
16/04 Sábado  
 
09h - 13h 
 
TB 3m Feminino Semifinal 
TB Plataforma Masculina Semifinal 
TB 3m Feminino Final 
TB Plataforma Masculino Final 
 

*Os horários das provas serão definidos de acordo com o número de inscritos. 

**Está programação pode sofrer alteração conforme o número de inscritos. 
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Anexo II – Croqui 
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Anexo III – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PÓS EVENTO 

 

 

DESCRIÇÃO DAS 

ATIVIDADES 
PERÍODO DE EXECUÇÃO JUSTIFICATIVA 

Montagem dos processos 

de pagamento 

(recebimento das NFs e 

CNDs) e realização dos 

mesmos para todos os 

Fornecedores do Evento 

17 a 20 de abril de 2022 

Prazo necessário para 

realização de todos dos 

pagamentos dos fornecedores 

do Evento 

Desmontagem do Evento 

– Retirada de mobiliário e 

desmontagem das tendas e 

retirada das tendas, piso, e 

retirada de mobiliário, de 

painel de LED e do 

sistema de som 

17 a 20 de abril de 2022 

Prazo necessário para 

desmontagem da estrutura 

utilizada no evento: tendas, 

piso e retirada do mobiliário, 

lembrando que a UnB só 

permite a retirada nos dias 

úteis. 

SEM ATIVIDADE 21 a 24 de abril de 2022 

Devido o feriado do 

Aniverário de Brasília no dia 

21/04 e o Decreto do GDF nº 

43.202/22 de 08/04/22 de 

Ponto Facultativo no dia 

22/04 e o final de semana (23 

e 24/04), a UnB estará 

fechada, não possibilitando 

continuar a desmontagem do 

evento. 

Desmontagem do Evento – 

Retirada da fibra óptica 

instalada para o Evento 

25 a 27 de abril de 2022 

Prazo necessário pois este 

serviço precisa ser 

acompanhado por 

profissionais da UnB (Centro 

Olímpico/Prefeitura), por 

mailto:saltosbrasil@cbso.org.br


saltosbrasil@cbso.org.br 
SALTOSBRASIL.COM 

SCLN305BlocoCn. 34,1º Andar• 

Parte1AsaNorte,Brasília,DF•CEP70737-

530 

CNPJ28.119.180/0001-44 

CONFEDERAÇÃOBRASILEIRADES

ALTOSORNAMENTAIS 

 
 

  

envolver a rede elétrica da 

UnB 

Elaboração dos relatórios 

de atividades e da 

prestação de contas 

28 de abril a 10 de maio de 2022 

Prazo necessário para 

elaboração dos relatórios 

técnico, financeiro e de 

comunicação, onde 

contemplará todas as 

atividades realizadas desde o 

pré-evento. 

Entrega da Prestação de 

Contas Final do Evento 
11 de maio de 2022  
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