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PLANO DE TRABALHO 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

Nome da OSC: Confederação Brasileira de Canoagem  

CNPJ : 92.893.155/0001-12 Endereço: R. Monsenhor Celso, 231 

Complemento: 6º andar Bairro: Centro CEP: 80010-150 

Telefone: (41) 3083-2600 Telefone: (DDD) Telefone: (DDD) 

E-mail: leonardo.maiola@canoagem.org.br Site: www.canoagem.org.br 

Responsável da OSC (Dirigente): João Tomasini Schwertner 

CPF: 239.853.990-34 RG/ Órgão Expedidor: 4009660269 
SSP/RS 
 

Endereço do Dirigente: Rua Albano Reis, 300 

 

1.1 HISTÓRICO DO PROPONENTE  

A Confederação Brasileira de Canoagem - CBCa, entidade nacional de administração do esporte é 

responsável pela realização, organização e homologação de eventos nacionais de Canoagem, 

podendo estes serem de várias categorias: Canoagem Velocidade, Paracanoagem, Canoagem 

Slalom, entre outras, e representação do Brasil nos eventos internacionais da modalidade. 

A CBCa, ao longo dos 30 anos de existência foi responsável por realizar e executar alguns 

importantes eventos de nível nacional e internacional, destaca-se pelo Mundial Junior, em 2003, 

Eventos Pan-americano e Sul-americanos em 2011 e 2012, chegando à excelência na organização 

de eventos nacionais ao longo dos últimos anos. 

Anualmente a CBCa realiza o Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade e Paracanoagem 

em Curitiba, desde o ano de 2011 contando com a parceira da SMELJ (Secretaria Municipal de 

Esporte, Laser e Juventude) e SMMA (Secretaria Municipal do Meio Ambiente), ambos de Curitiba, 

desta forma conseguimos autorização para utilização de espaço público auxílio com manutenção 

da estrutura ambiental, coleta de resíduos em algumas ocasiões. 

As medalhas ganhas pelos atletas Isaquias Queiroz, Erlon de Souza e Caio Ribeiro de Carvalho 

nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, fez com que a Canoagem Brasileira mudasse de patamar, 

inclusive ganhando holofotes que até então não havia. Neste sentido, o legado dos Jogos 

Olímpicos e Paralimpicos Rio 2016 foram importantes para a continuidade e expertise na realização 

de eventos por esta entidade. Após este evento, a CBCa contratou o gerente de esportes da 

organização do Rio 2016, Sebastian Cuattrin, que auxiliou a entidade na mudança de cenário na 

organização de eventos nacionais. 

Nos últimos três anos a CBCa realizou o evento com ótima estrutura e excelente repercussão, 

como pode ser observado nas matérias de imprensa nacional destacando o Campeonato Brasileiro 

de Canoagem Velocidade e Paracanoagem de 2016 (http://www.rededoesporte.gov.br//pt-

http://www.canoagem.org.br/
http://www.rededoesporte.gov.br/pt-br/noticias/campeonato-brasileiro-de-canoagem-velocidade-comeca-nesta-quinta-31-em-curitiba
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br/noticias/campeonato-brasileiro-de-canoagem-velocidade-comeca-nesta-quinta-31-em-curitiba , 

http://www.sudesb.ba.gov.br/2016/09/702/Bahia-conquista-segundo-e-terceiro-lugar-no-

Campeonato-Brasileiro-de-Canoagem-Velocidade-e-Paracanoagem-2016.html , 

https://paranaportal.uol.com.br/esportes/curitiba-sedia-o-brasileiro-de-canoagem/ ). Estas matérias 

são exemplos do bom encaminhamento e repercussão deste campeonato realizado logo após os 

Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. 

A Canoagem Brasileira continuou trilhando pelo sucesso em seus eventos, exemplo disto foram os 

eventos realizados em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes de Curitiba, foi a Copa 

Brasil de Canoagem Velocidade e Paracanoagem de 2017 (Curitiba – PR). Para este evento 

assinamos o termo de compromisso com o Ministério do Esporte, através de projeto de Lei de 

Incentivo ao Esporte, no valor de R$ 1.978.356,59 (Um milhão, novecentos e setenta e oito mil, 

trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos). A Confederação Brasileira de 

Canoagem preza sempre pela boa execução do evento e também pelo princípio da economicidade, 

desta forma conseguimos realizar com este termo de compromisso mais dois eventos, sendo eles a 

Copa Brasil de Canoagem Slalom 2017 – 3ª etapa (Tomazina – PR) e o Campeonato Brasileiro de 

Canoagem Slalom 2017 (Três Coroas – RS). Com o valor supracitado podemos realizar estes 3 

eventos por se tratarem de evento de porte menor ao que estamos propondo para este plano de 

trabalho.  

Os eventos de Canoagem Velocidade e Paracanoagem costumam ocorrer após o Campeonato 

Mundial da modalidade, rotina mantida desde 2015, o qual gera uma grande exposição em virtude 

da ativação do esporte no evento semanas antes ao evento nacional, em especial por conta dos 

bons resultados que o Brasil sempre consegue nos Campeonatos Mundiais de Canoagem 

Velocidade e Paracanoagem, exemplo disto foi os eventos realizados em 2018. 

Termo de Convênio com Comitê Paralímpico Brasileiro (TC 194 2018) e projetos junto ao Comitê 

Olímpico Brasileiro, fizeram com que o Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade e 

Paracanoagem 2018 obtivesse êxito, sobretudo tornando o evento muito eficiente para os atletas e 

membros de equipe a entidade teve um número recorde de participantes dos últimos 6 anos, 

totalizando 467 e teve destaque na mídia local https://www.bemparana.com.br/noticia/curitiba-

recebe-campeonato-brasileiro-de-canoagem#.XULnt-hKjIU . 

A CBCa teve um importante papel no Campeonato Mundial de Slalom 2018, em parceria com 

Abracan e do então Ministério dos Esportes, realizou o Campeonato Mundial 2018 ( 

http://www.rededoesporte.gov.br//pt-br/coberturas-especiais/mundial-de-canoagem-slalom-

2018/mundial-de-canoagem-slalom-2018-cobertura-em-tempo-real ). 

 

 

http://www.rededoesporte.gov.br/pt-br/noticias/campeonato-brasileiro-de-canoagem-velocidade-comeca-nesta-quinta-31-em-curitiba
http://www.sudesb.ba.gov.br/2016/09/702/Bahia-conquista-segundo-e-terceiro-lugar-no-Campeonato-Brasileiro-de-Canoagem-Velocidade-e-Paracanoagem-2016.html
http://www.sudesb.ba.gov.br/2016/09/702/Bahia-conquista-segundo-e-terceiro-lugar-no-Campeonato-Brasileiro-de-Canoagem-Velocidade-e-Paracanoagem-2016.html
https://paranaportal.uol.com.br/esportes/curitiba-sedia-o-brasileiro-de-canoagem/
https://www.bemparana.com.br/noticia/curitiba-recebe-campeonato-brasileiro-de-canoagem#.XULnt-hKjIU
https://www.bemparana.com.br/noticia/curitiba-recebe-campeonato-brasileiro-de-canoagem#.XULnt-hKjIU
http://www.rededoesporte.gov.br/pt-br/coberturas-especiais/mundial-de-canoagem-slalom-2018/mundial-de-canoagem-slalom-2018-cobertura-em-tempo-real
http://www.rededoesporte.gov.br/pt-br/coberturas-especiais/mundial-de-canoagem-slalom-2018/mundial-de-canoagem-slalom-2018-cobertura-em-tempo-real
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2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

2.1 DADOS DO PROJETO 

Nome do Projeto: Apoio à Realização do Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade e 
Paracanoagem 

Local de realização: Brasília – Lagoa Paranoá  

Período de execução: 21/08/2019 a 16/09/2019  

Período de realização do Evento: 28/08/2019 a 01/09/2019  

Período de realização das Ações 
custeadas pelo Fomento:  

21/08/2019 a 16/09/2019  

Nome do responsável técnico do 
projeto:Leonardo Maiola 

Nº do registro profissional: 
CREF 011599-G/PR 

 

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

Previsão de Atendimento/Público alvo com a faixa etária de cada categoria/modalidades: 
Menor 44 / Infantil 85 / Cadete 104 / Junior 46 / Senior 125 / MasterA 42 / MasterB 21 / 53 
equipe técnica 
TOTAL 
520 pessoas, podendo variar devido novos atletas de categorias de base. 

Previsão de público direto: 520 pessoas. 

Previsão de Beneficiários diretos e indiretos: 1000 pessoas, dentre atletas, equipe de trabalho 
RH, familiares dos atletas, equipes dos clubes, público de espectadores. 
Dessas 1000 pessoas, 520 são os participantes acima definidos, 120 da equipe de trabalho e 
360 de público. 

Valor Total do Projeto: 575.377,24 (quinhentos e setenta e cinco mil, trezentos e setenta e 
sete reais e vinte e quatro centavos) 

Valor Total do Termo de Fomento: R$ 424.768,80 (quatrocentos e vinte e quatro mil, 
setecentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos) 

 

2.2 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

Apoio à realização do Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade e Paracanoagem 2019 em 

Brasília/DF. 

 

2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

A Canoagem brasileira atravessa um momento de expansão e elevação do número de 

participantes, seja por meio do esporte, participação, educacional ou rendimento. Este 

desenvolvimento ocorre de uma forma linear, porém ainda muito centralizada nas regiões sul e 

sudeste do Brasil. Mesmo verificando esta descentralização da região central do país, sobretudo o 

Centro-oeste brasileiro sempre participa dos eventos nacionais, demonstrando o desenvolvimento 

regional e sua força local. 
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No tocante da Canoagem Velocidade e Paracanoagem, este cenário é similar e apesar de ter um 

grande desenvolvimento do esporte na região norte, sobretudo Bahia, onde surgiu os medalhistas 

olímpicos Erlon de Souza e Isaquias Queiroz, as modalidades ainda tem uma representatividade 

maior na região Sul e Sudeste. 

 

Estes dados podem estar atrelados a constante realização de eventos nacionais nesta região, de 

2009 a 2018, apenas em 2012 o Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade e 

Paracanoagem ocorreu em outra região, em Primavera do Leste – MT. A partir destas informações, 

verifica-se a importância da descentralização e de realizações de desenvolvimento do esporte em 

outras regiões. Este fato é reforçado por uma análise de que os últimos cinco eventos nacionais 

foram realizados em Curitiba, cidade onde não havia um clube e atualmente representam uma das 

maiores associações e tem uma grande representatividade no esporte nacional.  

 

Compreende-se que apenas a realização de evento não engaja e não caracteriza a ação como uma 

possibilidade de desenvolvimento da canoagem local, neste sentido é importante destacar as ações 

prévias e posteriores ao evento. 

 

Neste sentido, observa-se que a realização do Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade e 

Paracanoagem – 2019, em Brasília/DF reforçará a modalidade na região e também poderá iniciar 

um marco na Canoagem Brasileira, a qual consiste na oportunidade de realizar os eventos fora da 

região Sul. 

 

A Capital federal tem um dos maiores lagos artificial do Brasil, o Lago Paranoá tem 48 quilômetros 

quadrados de área, e tradicionalmente ocorrem regatas em diferentes regiões deste grande lago. 

 

O Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade e Paracanoagem têm a participação de jovens 

atletas, de categoria cadete, infantil e juniores, o que representa a participação de pessoas a partir 

de 12 anos, e inclui pessoas de categoria sênior e master, o qual não determina uma idade limite 

para tal, permitindo e oportunizando a inclusão de pessoas de alto nível e alto rendimento, pois 

neste evento estarão atletas que conquistaram ou estão em busca de vagas nos Jogos Olímpicos e 

Paralimpicos e inclusive aqueles que enxergam no esporte um modo participativo, como no caso da 

categoria master. 

 

Este evento em 2018 teve a participação de 467 atletas e 388 em 2017, e espera-se que se 

mantenha o número elevado para este ano. 

 

2.4 OBJETIVOS  

2.4.1 OBJETIVO GERAL: 
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✓ Realizar o Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade e Paracanoagem 2019, no 

Lago Paranoa - as margens do Clube Nipo - conforme calendário nacional das modalidades, 

possibilitando a participação dos clubes das cinco regiões brasileiras, estimando a maior 

visibilidade da canoagem brasileira. 

 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

✓ Fornecer a estrutura necessária para a realização de um evento nacional com 520 atletas de 

diferentes faixas etárias e equipe técnica, acima especificada e podendo variar de acordo 

com adesão de atletas. 

✓ Viabilizar toda acessibilidade e condições para a participação de 74 atletas de 

Paracanoagem. 

✓ Condicionar o evento as regras internacionais possibilitando a identificação de índices para 

eventos internacionais. 

✓ Possibilitar um legado da canoagem na região do Distrito Federal. 

 

2.5 METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO/ 

CUMPRIMENTO DAS METAS  

METAS QUANTITATIVAS 

Metas Indicadores Parâmetro(s) para aferição de 

cumprimento 

Aderência de 95% dos 

atletas inscritos  

Número de atletas participantes do 

evento / número de inscritos 

Inscrições no site e lista de 

participantes 

Aumento de 20% de atletas 

participantes, da cidade de 

Brasília/DF, em relação aos 

atletas participantes do 

Campeonato no ano de 

2018, que foram 12 atletas 

ao todo. 

Número de participantes no evento 

2019 sobre o número de 

participantes no evento 2018 (12 

atletas participantes em 2018). 

Inscrições no site e lista de 

participantes 2018 e 2019 

Exigido o mínimo de 3 

atletas de 2 estados 

diferentes para validação de 

100% das provas olímpicas 

e paraolímpicas. 

Número de provas olímpicas e 

paraolímpicas para realização de 

acordo com regras internacionais. 

Listas de largada das provas e seus 

resultados. 

Participação das cinco 

regiões do Brasil 

Número de regiões participantes do 

evento  

Resultado das provas 

Participação de 40 

clubes/associações 

Número de clubes/associações 

participantes do evento 

Resultado das provas 

Obter 90% de satisfação 

dos participantes do evento 

Número de pessoas que 

responderam / nota dada as ações 

Avaliação do evento entregue por meio 

de formulário eletrônico 
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METAS QUALITATIVAS 

Metas Indicador Parâmetro(s) para aferição de 

cumprimento 

Manter as provas em tempo 

e horários propostos em 

seus regulamentos e listas 

de largadas 

Horário de largada aferido com o 

cronograma de execução de 

provas. 

Cronometragem oficial do evento 

controlando os horários de largadas. 

Atrair para o evento a 

população do Distrito 

Federal, por ser um esporte 

não muito conhecido, 

principalmente alunos de 

escolas públicas. 

Alunos de pelo menos duas escolas 

públicas que serão levados ao 

evento com o auxílio do transporte 

de ônibus que será contratado por 

este Termo de Fomento. 

Realizar um Quiz (pequeno 

questionário) com simples perguntas e 

verificar o que conheceram do evento. 

 

2.6 CRONOGRAMA DO EVENTO 

Nome do Evento: Apoio à Realização do Campeonato Brasileiro de Canoagem 
Velocidade e Paracanoagem 

Descrição/Etapa: Campeonato Brasileiro de Canoagem – 1ª etapa 

Data do Evento: 28/08/2019 a 01/09/2019 Turno: Matutino / Vespertino 

Período Custeado 
pelo Fomento: 

21/08/2019 a 16/09/2019 Turno: Matutino / Vespertino 

Local: Lago Paranoá – Brasília - DF 

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

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

(...) Pátio      (...) Piscina 

(X) Ginásio  (X) Clube 

(...) Espaço Privado  
Qual?__________________ 

(X) Outro  
Qual? Orla Lago Paranoá 

Quantidade de participantes neste evento                          

Direto: 520 Indireto: 480 Total: 1.000 

 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(...) Local  

(...) Regional 

(X) Nacional 

 

Faixa etária Categorias/Data/Turno Qtd. 

(X) Crianças/Adolescentes (até 14 anos) 29/08 a 01/09/2019 
Matutino e Vespertino 

103 

(X) Jovens (15 a 24 anos) 
29/08 a 01/09/2019 
Matutino e Vespertino 

172 

(X) Adultos (entre 25 anos e 59 anos) 29/08 a 01/09/2019 
Matutino e Vespertino 

171 

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

(X) Pessoas portadoras de necessidades especiais 
(limitação física, mental, sensorial ou múltipla - inseridas 
na distribuição acima) 

29/08 a 01/09/2019 
Matutino e Vespertino 

74 
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Inscrição dos participantes  

(...) Escolas 

(...) Em centros comunitários 

(...) Na sede da entidade proponente 

(...) Na sede de entidades parceiras 

(X) Pela internet. Especifique (Via site extranet.canoagem.org.br menu associações) 

(...) Outros. Especifique 

 

2.7 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA) 

O projeto será desenvolvido em etapas: Divulgação, estruturação, competição, pós competição e 

prestação de contas. 

As etapas são estruturadas da seguinte maneira: 

 

Divulgação 

A divulgação será realizada inicialmente para a participação das equipes no evento. Esta será 

realizada via site e redes sociais da Confederação Brasileira de Canoagem, dentro desta fase se 

enquadra o período de inscrição que se encerrará aproximadamente 20 dias antes da realização do 

evento. 

A divulgação também consistirá perante todos os stakeholders da CBCa, além de atletas e clubes 

conforme destacado para a inscrição, esta iniciativa privilegia a potencialização da marca e ações 

da canoagem brasileira, divulgando o evento a patrocinadores, apoiadores, órgãos institucionais 

parceiros da entidade, como COB, CPB e CBC. 

Estruturação 

A estruturação corresponderá a todo o ajuste operacional para a realização do evento. Neste 

contexto abrange a montagem da raia de competição, tendas e abrigos para atletas e organização 

do evento.  

Esta etapa é importante para o bom andamento do evento, uma vez que a montagem de raia deve 

ser iniciada com uma antecedência que pode variar de acordo com o local de realização do evento, 

em especial por conta das especificidades e da estrutura local já existente. 

Será realizado a montagem de 9 raias de 9 metros de largura e 1100 metros de comprimento, 

sendo necessária a amarração de cabos transversais que atravessam aproximadamente 250m de 

margens do lago. Estes cabos ficam submersos e darão o suporte para estas raias. 

As tendas, abrigos serão divididas de acordo com um “masterplan”, os quais atenderão diferentes 

grupos: atletas, imprensa, organização, arbitragem, adeptos e convidados. 

Iniciaremos os trabalhos de montagem da raia/pista de competição no dia 21/08/2019. 

A busca pela equipe de trabalho operacional, arbitragem, resgate, socorro médico, equipe técnica, 

cronometragem, auxiliares, operadores, dentre todos os profissionais do evento se inicia junto com 

o planejamento deste plano de trabalho, para podermos avaliar os candidatos com experiência e 

definirmos todo o corpo de RH, formalizando o processo de contratação mediante as execuções de 
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cada área específica, como por exemplo, contratar árbitros para o evento próximo a data do evento, 

desde que estes tenham sido escolhidos previamente. 

Separamos a equipe de trabalho interna da CBCa que irá participar no evento, após isso as 

contratações iniciam com um trabalho de averiguação dos interessados que já tenham trabalho no 

passado com Canoagem, depois prospectamos as outras pessoas das equipes de trabalho que 

possam contribuir nos diversos setores do evento.  

Solicitação de orçamentos para todas as contratações, compras, locações, serviços, etc, para o 

evento todo. 

Após os orçamentos aprovados, escolhidos os de menor valor prezando o princípio da 

economicidade, desde que tenham capacidade técnica / operacional para atender as necessidades 

do evento, dependendo o item de contratação será necessário a visita técnica em alguns 

fornecedores, para averiguar a capacidade de atender a estrutura pedida. 

Início da montagem das estruturas como tendas, implantação de banheiros químicos, containers, 

suportes para materiais de divulgação, dentre todos os demais itens estruturais para o evento, se 

dará no mínimo 8 dias antes do início das atividades no evento, sendo em torno do dia 21/08/2019. 

Esta etapa necessita de pelo menos dois colabores para definirem os locais corretos de distribuição 

estrutural bem como acompanhamento do andamento dos processos, evitando atrasos de entrega. 

Competição 

A Competição é quando o evento propriamente dito é executado, neste momento os principais 

objetivos e metas estipulados pelo projeto estarão sendo avaliados. 

Serão 4 dias de evento, com provas de 1000m, 500m e 200m de todas as categorias e gêneros. 

Para acessar ao regulamento da modalidade de Canoagem Velocidade, utilizado para nortear a 

competição e auxiliar na montagem do programa de provas, acesse o link a seguir: 

http://www.canoagem.org.br/arquivos/ckfinder/files/Regulamento%20Canoagem%20Velocidade%2

0e%20Paracanoagem(1).pdf 

O regulamento abrange diferentes aspectos da Canoagem Velocidade e Paracanoagem e está em 

acordo com o regulamento internacional da modalidade. Um dos temas abordados neste 

regulamento é a formação da equipe de arbitragem. A equipe será formada por quatorze árbitros 

que atuarão de acordo com responsabilidades descritas no regulamento e atuarão em todas as 

provas do evento. 

Para isto, é necessário um Árbitro de Largada; um Alinhador; dois Árbitros de Percurso; três 

Árbitros de Chegada, dois Cronometristas, dois Árbitros de Pesagem, três Controladores de 

embarque. 

Esta equipe é coordenada pelo chefe de arbitragem, que também é responsável por validação e 

homologação dos resultados. 

A partir deste regulamento é criado o boletim de competição, também tratado como convite. Nele 

estão detalhados todas as questões técnicas, agenda, período de inscrição e adendos e reforço de 

regulamento. Este boletim usualmente é publicado com antecedência de 60 dias ao evento, para 

que as equipes participantes do Campeonato possam realizar seu planejamento. 

http://www.canoagem.org.br/arquivos/ckfinder/files/Regulamento%20Canoagem%20Velocidade%20e%20Paracanoagem(1).pdf
http://www.canoagem.org.br/arquivos/ckfinder/files/Regulamento%20Canoagem%20Velocidade%20e%20Paracanoagem(1).pdf
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Este boletim pode ser encontrado no link http://www.canoagem.org.br/evento/index/eventos_id/1491. 

Podem ocorrer a publicação de boletins adicionais, quando houver informações, erratas ou 

mudanças de cronograma de provas. Este cronograma normalmente é alterado em virtude de 

mudança ou cancelamento de inscrição e o cronograma final de prova é informado na semana do 

evento com aprovação final na reunião de chefe de equipes. Enviamos anexo ao Plano de Trabalho 

o Cronograma de Provas do Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade e Paracanoagem 

2018. 

Pós competição 

Temos a fase de desmontagem e entrega de todos os equipamentos e estruturas locados para a 

realização do evento, esta etapa varia de acordo com o tempo que cada fornecedor demora pra 

retirar os itens do local, se fazendo necessário muitas vezes que fiquem de dois a três 

colaboradores no local, acompanhando todo o processo de desmontagem. Esse processo pode 

levar de 5 a 10 dias pós-evento. 

Prestação de contas 

Durante toda a realização do projeto, desde a montagem das estruturas, execução do evento e 

desmontagem, iremos tirando as fotos dos itens executados e fazendo relatórios das contratações / 

execuções / prestações de serviços. Após o término do evento, será feito a juntada de documentos, 

relatórios e fotos a fim de validar tudo o que foi contratado, prestando contas do projeto. 

 

2.8 RESULTADOS ESPERADOS 

✓ Entregar todos os materiais, pessoas e estruturas planejadas dentro dos prazos estipulados 

e cronograma aplicado. 

✓ Realizar o evento com acesso a todas as pessoas com deficiência em todos os locais 

possíveis, ou ainda possibilitar o deslocamento e acompanhamento destas pessoas de 

forma que não sejam discriminados em alguma ação. 

✓ Ter a participação de árbitros, classificadores funcionais e staffs preparados para o maior 

evento da canoagem brasileira. 

✓ Entrega de resultados oficiais em acordo com regulamento internacional (com photo finish, 

distancias regularmente parametrizadas e análise de vento), para que ocorra análise de 

índices de tempo de atletas. 

✓ Obter a participação de residentes em Brasília como voluntários do evento, para 

potencializar um legado local dando a chance de integração com Universidades / 

Faculdades com o esporte da Canoagem. 

 

 

 

 

 

http://www.canoagem.org.br/evento/index/eventos_id/1491
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2.9 CROQUI DO EVENTO  

 

 

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO EVENTO 

3.1 PROGRAMAÇÃO CONSOLIDADA DO PROJETO 

Programação Data 

Início da montagem da raia e das contratações 21 de agosto de 2019 

Início da montagem das estruturas 21 de agosto de 2019 

Montagem e acompanhamento de estruturas 

para atletas e equipes 

26 de agosto de 2019 

Classificação Funcional 28 de agosto de 2019 

Treinamentos 28 de agosto de 2019 

Reunião de chefes de equipe 28 de agosto de 2019 

Provas / Competição 29 de agosto a 01 de setembro de 2019 

Desmontagem - início do processo 02 de setembro de 2019 

Prestação de contas 02 a 20 de setembro de 2019 
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3.2 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES FINANCIADAS PELO FOMENTO 

Cronograma de Execução 

Descrição  Valor 
Duração 

Início Término 

Meta 1 - Serviços R$105.162,25 21/08/2019 06/09/2019 

Meta 2 - Estrutura R$44.825,00 21/08/2019 02/09/2019 

Meta 3 - Serviços R$243.068,95 21/08/2019 02/09/2019 

Meta 4 - Transporte / Locomoção R$113.104,68 21/08/2019 02/09/2019 

Meta 5 - Confecção R$77.865,00 21/08/2019 02/09/2019 

Meta 6 - Serviços gráficos R$60.107,60 21/08/2019 26/08/2019 

Meta 7 - Informática R$39.104,00 21/08/2019 26/08/2019 

Meta 8 - Materiais de consumo R$27.713,10 26/08/2019 02/09/2019 

Meta 9 - Hospedagem / Alimentação R$14.595,05 21/08/2019 02/09/2019 

Meta 10 - Serviços e contratações R$105.183,95 21/08/2019 20/09/2019 

Prestação de contas   02/09/2019 20/09/2019 

 

4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DAS ETAPAS FINANCIADAS PELO FOMENTO 

Cronograma de Desembolso 

       Mês  

Meta Etapa/Fase Especificação Agosto 

Meta 1 - Serviços 

Etapa 1.1 Saneamento Agosto 

Etapa 1.2 Operacionais Agosto 

Etapa 1.3 Equipamentos Agosto 

Meta 2 - Estrutura 

Etapa 2.1 Evento Agosto 

Etapa 2.2 Pista Agosto 

Etapa 2.3 Mobiliário Agosto 

Etapa 2.4 Socorro / Saúde Agosto 

Meta 3 - Serviços 

Etapa 3.1 Eq Eventos Agosto 

Etapa 3.2 Seguro Agosto 

Etapa 3.3 Sonorização Agosto 

Etapa 3.4 Cronometragem Oficial Agosto 

Etapa 3.5  Filmagem Técnica Agosto 

Etapa 3.6 Técnico - Partidores Automáticos Agosto 

Etapa 3.7 Técnico - Pista de Canoagem Velocidade Agosto 

Meta 4 - Transporte / Locomoção Etapa 4.1 Transporte Terrestre Agosto 

Meta 5 - Confecção 

Etapa 5.1 Uniformes Agosto 

Etapa 5.2 Brindes Agosto 

Etapa 5.4 Divulgação Agosto 

Etapa 5.5 Apoio Agosto 

Etapa 5.6 Premiação Agosto 

Meta 6 - Serviços gráficos 
Etapa 6.1 Serviços gráficos Agosto 

Etapa 6.2 Impressão Agosto 

Meta 7 - Informática 
Etapa 7.1 Equipamentos Agosto 

Etapa 7.2 Periféricos Agosto 
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Meta 8 - Materiais de consumo Etapa 8.1 Materiais de consumo Agosto 

Meta 9 - Hospedagem / Alimentação 

Etapa 9.1 Alimentação Agosto 

Etapa 9.2 Hidratação Agosto 

Etapa 9.4 Extras Agosto 

Meta 10 - Serviços e contratações 
Etapa 10.1 Equipe Agosto 

Etapa 10.2 Encargos Agosto 

TOTAL     Agosto 

 

5. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS (Plano de Aplicação) 

5.1 Planilha Global 

PLANILHA GLOBAL                

Meta 1 - Serviços               

Etapa 1.1 Saneamento               

Item Descrição Detalhada 
Un. de medida 
(diária/mês/mts

/serviço) 

Quan
t. 

Unid
ade 

Tot
al 

 Valor Unitário    Valor Total   Realização 

1.1.
1 

Locação de 
banheiros químicos - 
PNE - Para atender 
aos atletas, staff, 
espectadores e 
atletas com 
necessidades 
especiais durante os 
treinamentos e 
evento com 1 
limpeza diária, este 
será utilizado no 
meio da pista de 
competição por ter 
banheiros dentro do 
clube que dará o 
suporte. (2 unidades 
por 5 dias = 10) 

Unidades 2 5 10           100,00  
               

1.000,00  
Fomento 

1.1.
2 

Serviço Caçamba - 
Locação de caçamba 
de lixo (orgânica e 
reciclável). (2 
unidades por 5 dias = 
10) 

Unidades 2 5 10           400,00  
               

4.000,00  
INSCRIÇ

ÕES 

Valor Total Etapa 1.1           
                      
5.000,00  

  

Etapa 1.2. Equipamentos               
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Item Descrição Detalhada 
Un. de medida 
(diária/mês/mts

/serviço) 

Quan
t. 

Unid
ade 

Tot
al 

 Valor Unitário    Valor Total   Realização 

1.2.
1 

Prestação de serviço 
de internet de 20MB 
para download e 
upload, com modem 
para conexão de 
internet e roteador 
para distribuição de 
internet via cabo e 
via sem fio (também 
chamado de wireless 
ou Wifi), na pista de 
competição, sendo 
um ponto 
compartilhado para 
área de vídeo 
técnico, durante 
treinamentos e 
evento. (1 serviço 
por 5 dias  = 5). 

Serviço 1 5 5           900,00  
               

4.500,00  
Fomento 

Valor Total Etapa 1.2           
                      
4.500,00  

  

Valor Total Meta 1           
                      
9.500,00  

  

Meta 2 - Estrutura               

Etapa 2.1 Evento               

Item Descrição Detalhada 
Un. de medida 
(diária/mês/mts

/serviço) 

Quan
t. 

Unid
ade 

Tot
al 

 Valor Unitário    Valor Total   Realização 

2.1.
1 

Locação de gerador 
de energia para as 
principais áreas do 
evento com potência 
de 60 KVA, durante 
os treinamentos e 
eventos. Com 500m 
metros de cabo e 
caixa de distribuição 
e ART inclusa. (1 
unidade por 6 dias  = 
6 Gerador deverá ser 
disponibilizado a 
partir do dia 27/08, 
antes do início dos 
treinamentos para 
realização dos testes 

Unidade 1 6 6        1.050,00  
               

6.300,00  
Fomento 
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e retirado ao final do 
evento.) 

2.1.
2 

Locação de estrutura 
para arquibancada 
medindo 5m largura 
x 20m comprimento, 
com 4 níveis e 2 
acessos de 
escoamento, 
totalizando 100m2 
para os dias de 
evento. (1 unidade 
por 5 dias = 5 ), 
sendo de ferro, com 
assentos de madeira, 
sem encosto, a ser 
utilizada pelo público 
durante o 
treinamento e 
evento para 100 
pessoas de público. 

Unidade 1 5 5        1.800,00  
               

9.000,00  
Fomento 

2.1.
3 

Locação de estrutura 
metálica para 
backdrop de 
premiação, listas de 
largada e resultados 
em alumínio box 
truss Q30 (aço 
carbono revestido 
com zinco 
galvanizado), 
medindo 7m x 3m, 
durante o evento. (1 
unidade por 5 dias = 
5) 

Unidade 1 5 5           300,00  
               

1.500,00  
Fomento 

2.1.
4 

Locação de 15 
extintores de 
incêndio para 
atendimento a todas 
as áreas do evento. 
(15 unidades por 5 
dias = 75) 

Unidade 15 5 75             15,00  
               

1.125,00  
Fomento 
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2.1.
5 

Locação de grades 
divisórias, medindo 
2m x 1,20m cada, 
para demarcar a área 
dos atletas, área 
técnica e área de 
público, durante os 
treinamentos e 
evento. (200 
unidades por 5 dias = 
1000) 

Unidade 200 5 
10
00 

              1,50  
               

1.500,00  
Fomento 

2.1.
6 

Locação de lixeiras 
de coleta seletiva 
para separar 
orgânico e reciclável 
com capacidade 
mínima de 40 litros. 
(15 unidades por 5 
dias = 75) 

Unidade 15 5 75             20,00  
               

1.500,00  
Fomento 

2.1.
7 

Locação de 1 pórtico 
de entrada em 
alumínio box truss 
Q30 (aço carbono 
revestido com zinco 
galvanizado), para 
fixação da lona do 
evento, medindo 
06m x 02m, com 
sistema de fixação. 
(1 unidades por 5 
dias = 5) 

Unidade 1 5 5           350,00  
               

1.750,00  
Fomento 

2.1.
8 

Locação de estrutura 
metálica para quadro 
informativo de listas 
de largada, 
resultados e 
paracanoagem em 
alumínio box truss 
Q30 (aço carbono 
revestido com zinco 
galvanizado), 
medindo 3m x 2m, 
durante o evento. (1 
unidades por 5 dias = 
5) 

Unidade 1 5 5           290,00  
               

1.450,00  
Fomento 
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2.1.
9 

Locação de telão de 
led de 5m x 4m com 
controlador para 
ambiente externo, 
onde serão 
apresentadas as 
imagens, resultados 
oficiais do evento, 
considerando frete, 
hospedagem, 
estrutura, diárias. (1 
telão por 5 dias, de 
28/08 a 01/09 = 5) 

Diária 1 5 5        2.400,00  
             

12.000,00  
Fomento 

2.1.
10 

Locação de estrutura 
sendo 2 tendas 5x5m 
sem ar condicionado, 
sem fechamento 
lateral, com 
iluminação e 
estrutura elétrica 
para área de 
controle de entrada 
de barcos. (2 
unidades por 5 dias = 
5) 

Unidade 2 5 10           150,00  
               

1.500,00  
Fomento 

2.1.
11 

Locação de estrutura 
sendo tendas de 
5x5m sem ar 
condicionado com 
fechamento lateral 
em lona, rampa nos 
padrões de 
acessibilidade, 
iluminação, com piso 
com carpê, estrutura 
elétrica, disjuntor e 2 
tomadas em cada 
lateral para: Unidade 7 5 35           275,00  

               
9.625,00  

Fomento 

(1) central de 
informações técnicas 

(1) credenciamento 

(1) imprensa 

(1) Vídeo e som 

(3) central de 
classificação de 
paracanoagem e 
reunião técnica 

Durante 
treinamentos e 
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evento. (7 unidades 
por 5 dias = 35) 

2.1.
12 

Locação de estrutura 
sendo tendas de 
3x3m sem ar 
condicionado com 
fechamento lateral 
em lona, sem piso 
para: Unidade 2 5 10             80,00  

                  
800,00  

Fomento 
(1) largada 

(1) filmagem 

Durante 
treinamentos e 
evento. (2 unidades 
por 5 dias = 10) 

2.1.
13 

Locação de estrutura 
sendo tablado, 
medindo 7m x 4m, 
com altura de 30 
centímetros, com 
rampa de acesso 
para cadeirantes, 
coberto com tecido 
TNT preto. 

Unidade 1 5 5           200,00  
               

1.000,00  
Fomento 

Essa estrutura 
deverá ser montada 
junto com o 
backdrop de 
premiação, o pódio 
de premiação será 
colocado em cima 
desse tablado para 
poder nivelar o 
gramado. (1 unidade 
durante o período do 
evento de 5 dias) 

2.1.
14 

Locação de gerador 
de energia de 10 KVA 
como tomada 110v e 
220v para o partidor 
de provas, 
necessário para ligar 
o compressor que 
alimenta os pistões 
dos partidores. (1 
unidade por 5 dias  = 
5) Gerador deverá 
ser disponibilizado 1 
dia antes das provas, 

Unidade 1 5 5           750,00  
               

3.750,00  
LAP - 
CPB 
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para podermos 
instalar e testar no 
partidor, junto com o 
compressor. 

2.1.
15 

Aluguel de 
Compressor de ar de 
10 pés com 
alimentação elétrica 
de 220v, capacidade 
de 100 litros de ar 
para o partidor de 
provas, este serve 
para alimentar os 
pistões pneumáticos 
das unidades 
partidoras, sendo 9 
unidades partidoras 
ao todo, bivolt. (1 
unidade x 5 dias=5) 

Unidade 1 5 5           400,00  
               
2.000,00  

LAP - 
CPB 

Valor Total Etapa 2.1           
                    
54.800,00  

  

Etapa 2.2 Pista               

Item Descrição Detalhada 
Un. de medida 
(diária/mês/mts

/serviço) 

Quan
t. 

Unid
ade 

Tot
al 

 Valor Unitário    Valor Total   Realização 

2.2.
1 

Aquisição de boias 
médias de marcação 
para raia de 
competição em vinil, 
amarelas ou brancas, 
pesando 200 grs 
cada uma delas e 
medindo 15cm de 
diâmetro, com 
dispositivo para 
amarração de um 
cabo de nylon de 
04mm. (800 
unidades) 

Unidade 800 1 
80
0 

            20,40  
             

16.320,00  
Fomento 

Este item deve ser 
de aquisição devido 
a não ter locação 
desse tipo de 
material na 
quantidade 
solicitada devido ao 
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desgaste natural do 
produto. 

2.2.
2 

Aquisição de cabo de 
aço galvanizado de 
1/8" (3,2 mm) com 
presilhas prensadas 
com ilhós a cada 10 
metros para raia de 
competição, com 
bobina - 10 linhas de 
1050 m que formam 
09 raias sendo 10 
cabos de 1050m 
cada para formar 9 
raias. 

Unidade 1 10 10        1.900,00  
             

19.000,00  
Fomento 

Aquisição devido 
desgaste natural do 
produto, por esse 
motivo esse material 
não possui locação. 

2.2.
3 

Aquisição de cabo de 
aço galvanizado de 
5/16 polegadas 
(8mm) com presilhas 
prensadas com ilhós 
a cada 10 metros 
para raia de 
competição, com 
bobina - 01 cabo de 
320 metros sendo 
utilizado como cabo 
mestre para 
sustenção da raia de 
competição. 

Unidade 1 1 1        3.734,83  
               

3.734,83  
Fomento 

Aquisição devido 
desgaste natural do 
produto, por esse 
motivo esse material 
não possui locação. 

2.2.
4 

Aquisição de cabo de 
aço galvanizado de  
de 5/16 polegadas 
(8mm) com presilhas 
prensadas com ilhós 
a cada 10 metros 
para raia de 
competição, com 
bobina - 01 cabo de 

Unidade 1 1 1        5.946,00  
               

5.946,00  
Fomento 
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520 metros, sendo 
utilizado como cabo 
mestre para 
sustenção da raia de 
competição. 

Aquisição devido 
desgaste natural do 
produto, por esse 
motivo esse material 
não possui locação. 

2.2.
5 

Aquisição de bloco 
de isopor 60x60cm 
para identificação de 
numeral de raia, alta 
densidade, sendo 1 
por raia e também 
na raia 0 (zero) de 
retorno desta forma 
são 10 raias = 10 
blocos. 

Unidade 10 1 10             98,00  
                  

980,00  
Fomento 

Aquisição devido 
desgate natural do 
produto que a 
locação se torna 
inviável. 

2.2.
6 

Aquisição de 
esticador de cabo 
tipo olhal nas duas 
pontas, 3/4, 500 
mm, sendo 20 
unidades de 
esticador para 
alinhar todas as 10 
linhas de cabos, 1 
em cada ponta do 
cabo (20 esticadores) 

Unidade 20 1 20             70,00  
               
1.400,00  

LAP - 
COB 

2.2.
7 

Aquisição de 
mosquetões 
(gancho/trava 
simples) com furo 
para amarração de 
corda nylon de 5 x 
50mm. (1000 
unidades para 
prender cada boia e 
numerais) 

Unidade 
101

0 
1 

10
10 

              3,20  
               

3.232,00  
LAP - 
COB 

Aquisição devido 
desgaste natural do 
produto, por esse 
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motivo esse material 
não possui locação. 

2.2.
8 

Aquisição de capa 
para bloco de isopor 
60x60cm para 
identificação de 
numeral de raia, com 
corda na barra da 
capa para amarrar 
no isopor, sendo 1 
por raia e também 
na raia 0 (zero) de 
retorno desta forma 
são 10 raias = 10 
blocos. 

Unidade  10 1 10             40,00  
                  

400,00  
LAP - 
CPB 

Aquisição devido 
desgaste natural do 
produto que a 
locação se torna 
inviável. 

2.2.
9 

Aquisição de luvas 
de vaqueta cano 
curto com reforço - 
dorso em raspa (EPI - 
3 por montador x 4 
montadores de raia = 
12) 

Unidade 3 4 12             20,00  
                  

240,00  
INSCRIÇ
ÕES 

Aquisição por ser 
material de 
segurança básico 
utilizado para 
montagem da raia, 
material esse que 
possui desgate e 
pelas regras de 
segurança do 
trabalho não pode 
ser fornecido velho 
para o colaborador. 

Valor Total Etapa 2.2           
                    
51.252,83  

  

Etapa 2.3 Mobiliário               

Item Descrição Detalhada 
Un. de medida 
(diária/mês/mts

/serviço) 

Quan
t. 

Unid
ade 

Tot
al 

 Valor Unitário    Valor Total   Realização 
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2.3.
1 

Locação de cadeira 
plástica da cor 
branca certificada 
pelo inmetro para 
uso irrestrito, com 
capacidade de carga 
de 140 kg para 
atender a todas as 
áreas do evento. 
(400 unidades por 5 
períodos = 2000) 
Cadeiras utilizadas 
durante 
treinamentos e 
eventos para toda a 
equipe de trabalho 
do evento e 
distribuídas para uso 
dos atletas e equipes 
técnicas/acompanha
ntes 

Unidade 400 5 
20
00 

              0,75  
               

1.500,00  
Fomento 

2.3.
2 

Locação de mesas 
plásticas da cor 
branca com 
certificação do 
Inmetro, com 
capacidade de carga 
de 120 kg. (50 
unidades por 5 
períodos = 250 ) 
Mesas utilizadas 
durante 
treinamentos e 
eventos para toda a 
equipe de trabalho 
do evento e 
distribuidas para uso 
dos atletas e equipes 
técnicas/acompanha
ntes 

Unidade 50 5 
25
0 

              2,50  
                  

625,00  
Fomento 

2.3.
3 

Locação de mobília 
sendo cadeira tipo 
bistrô 33cm x 95cm 
para atendimento à 
área VIP do evento. 
(12 unidades por 5 
períodos = 60) 

Unidade 12 5 60               7,50  
                  

450,00  
Fomento 
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2.3.
4 

Locação de mobília 
sendo mesa tipo 
bistrô de 52cm x 
100cm para 
atendimento à área 
VIP do evento. (6 
unidade por 5 
períodos = 30) 

Unidade 6 5 30             10,00  
                  

300,00  
Fomento 

2.3.
5 

Locação de mobília 
sendo sofá de 02 
lugares, da cor preta 
em couro para 
atendimento às 
diversas áreas do 
evento. (2 unidades 
por 5 períodos = 10) 

Unidade 2 5 10             60,00  
                  

600,00  
Fomento 

Valor Total Etapa 2.3           
                      
3.475,00  

  

Etapa 2.4 Socorro / 
Saúde 

              

Item Descrição Detalhada 
Un. de medida 
(diária/mês/mts

/serviço) 

Quan
t. 

Unid
ade 

Tot
al 

 Valor Unitário    Valor Total   Realização 

2.4.
1 

Prestação de serviço 
de resgate aquático 
sem aluguel de 
transporte aquático, 
com 7 profissionais 
com todo 
equipamento 
(coletes, boias, 
cordas de resgate, 
roupa própria de 
mergulho) e mão de 
obra necessários 
durante os dias de 
treinamento e 
evento, os 
profissionais deverão 
utilizar roupas em 
Neoprene, sacos de 
resgate e coletes 
salva-vidas. (5 dias 
das 7h as 18h sendo 
7 pessoas por dia) 

Diárias / Por 
pessoa 

7 5 35           780,00  
             

27.300,00  
Fomento 

2.4.
2 

Ambulância tipo UTI 
completa durante o 
evento e 
treinamentos, com 

Unidade 1 5 5        1.900,00  
               

9.500,00  
Fomento 
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ambulância reserva 
para cobertura do 
evento em caso de 
deslocamento 
emergencial da 
ambulância principal. 
(1 Unidade por 5 dias 
= 5) 

Valor Total Etapa 2.4           
                    
36.800,00  

  

Valor Total Meta 2            146.327,83                    

Meta 3 - serviços               

Etapa 3.1 Eq Eventos               

Item Descrição Detalhada 
Un. de medida 
(diária/mês/mts

/serviço) 

Quan
t. 

Unid
ade 

Tot
al 

 Valor Unitário    Valor Total   Realização 

3.1.
1 

Locação de rádios 
comunicadores com 
alcance de 2km e 10 
canais, com fone, 
microfone, bateria e 
carregador. (30 
unidades por 4 dias = 
120) 

Unidade 30 4 
12
0 

            35,00  
               

4.200,00  
Fomento 

3.1.
2 

Prestação de serviço 
de equipe de 
trabalho sendo 02 
pessoas para auxilio 
na central de 
informações por 4 
dias = 8 diárias; 

Serviço 2 4 8           182,00  
               

1.456,00  
Fomento 

3.1.
3 

Prestação de serviço 
de equipe de 
trabalho sendo 01 
pessoa para auxiliar 
no credenciamento 
por 6 dias=6 diárias, 
sendo que o 
credenciamento 
ocorre antes do 
início do evento a 
partir do dia 26/08 
até o penúltimo dia 
de provas sendo 
31/08; 

Serviço 1 6 6           182,00  
               

1.092,00  
Fomento 

3.1.
4 

Prestação de serviço 
de equipe de 
trabalho sendo 4 

Serviço 1 5 5           182,00  
                  

910,00  
Fomento 
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pessoas para 
serviços de limpeza e 
conservação sendo 1 
pessoa por 5 dias = 5 
diárias; 

1 pessoa no dia 
inicial pré evento 
para poder organizar 
o local da reunião de 
chefes de equipe, a 
tenda da 
Paracanoagem que 
os classificadores a 
atletas utilizaram e 
iniciar a limpeza do 
local do evento. 

3.1.
5 

Prestação de serviço 
de equipe de 
trabalho sendo 4 
pessoas para 
serviços de limpeza e 
conservação sendo 
03 pessoas por 4 dias 
= 12 diárias; 

Serviço 3 4 12           182,00  
               

2.184,00  
Fomento 

3 pessoas pra 
manter toda a 
estrutura limpa e 
coletando o lixo que 
é gerado a todo 
momento devido a 
grande quantidade 
de pessoas. 
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3.1.
6 

Prestação de serviço 
de equipe de trabalho 
sendo 5 carregadores 
por 10 dias = 50 
diárias; 
Os carregadores 
trabalharam com 
descargas de 
materiais, auxílio nos 
materiais de 
montagem e durante o 
evento, conforme 
essas datas: 
26/08 a 04/09 - 10 

diárias pra descarregar 

o restante dos 

materiais e iniciar os 

carregamentos de 

materiais de apoio.  

Serviço 5 10 50           182,00  
               

9.100,00  
Fomento 

3.1.
7 

Prestação de serviço 
de equipe de 
trabalho sendo 1 
eletricista por 
8dias=8 diárias; 
26/08 a 02/09 - 8 

diárias para poder 

iniciar a montagem e 

instalação da parte 

elétrica, auxiliar nos 

geradores e 

posterior ao evento 

desmontar toda a 

estrutura elétrica 

recolhendo cabos e 

outros itens 

elétricos. 

Serviço 1 8 8           315,00  
               

2.520,00  
Fomento 
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3.1.
8 

Prestação de serviço 
de equipe de 
trabalho sendo 1 
técnico de 
informática por 7 
dias=7diárias; 
26/08 a 01/09 - 7 

diárias para o técnico 

poder acompanhar 

instalações de 

sistema de 

cronometragem, 

internet, fazer 

ligação de rede nos 

setores do evento, 

atender a demandas 

técnicas que 

surgirem durante o 

período e posterior 

ao evento 

desmontar a 

estrutura de rede de 

informática. 

Serviço 1 7 7           312,75  
               

2.189,25  
Fomento 

3.1.
9 

Prestação de serviço 
de equipe de 
trabalho sendo 02 
pessoas para brigada 
de incêndio por 
quatro dias = 
8diárias; 

Serviço 2 4 8           250,00  
               

2.000,00  
Fomento 

29/08 a 01/09 - 4 
diárias por pessoa 
para os brigadistas 
acompanharem o 
evento todo 
distribuindo 
extintores, 
verificando áreas de 
risco, posicionando a 
ambulância em local 
adequado, 
prestando auxílio aos 
atendimentos. 

3.1.
10 

Prestação de serviço 
de equipe de 
trabalho sendo 03 

Serviço 3 3 9           182,00  
               

1.638,00  
Fomento 
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pessoas para auxílio 
durante a premiação 
por 3 dias=9 diárias; 

30/08 a 01/09 - 
período do evento 
onde ocorrem as 
fases finais e 
premiações das 
provas. 

3.1.
11 

Prestação de serviço 
de equipe de 
trabalho sendo 01 
recepcionista para 
área vip por 4 dias= 
4diárias; 

Serviço 1 4 4           182,00  
                  

728,00  
Fomento 

29/08 a 01/09 - 
durante o período do 
evento 
recepcionando e 
orientando na área 
VIP. 

3.1.
12 

Prestação de serviço 
de equipe de 
trabalho sendo 02 
pessoas para 
pesagem de barcos 
por 4 dias = 8 diárias. 

Serviço 2 4 8           182,00  
               

1.456,00  
Fomento 

29/08 a 01/09 - 4 
diárias por pessoa, 
durante o período do 
evento para auxiliar 
na retirada dos 
barcos da água, 
secagem dos barcos, 
colocar na balança 
para pesagem e 
retirar sempre 
auxiliando ao atleta. 

3.1.
13 

Prestação de serviço 
de segurança 
noturno conforme 
diárias abaixo 
descritas: 

Diária 1 28 28           215,35  
               

6.029,80  
Fomento 21/08 a 25/08 - 5 

diárias 

01 segurança, 20:00 
às 08:00 hrs. 

Motivo 
equipamentos de 



29 
 

pista. 

26/08 a 28/08 - 3 
diárias x 2 
seguranças = 6 
diárias 

02 Seguranças, 20:00 
às 08:00hrs 

Motivo 
equipamentos e 
partidor. 

29/08 a 01/09 - 4 
diárias x 3 
seguranças = 12 
diárias. 

3 seguranças, 20:00 
às 08:00hrs 

Motivo 
equipamentos, 
partidor e área dos 
atletas. 

02/09 a 06/09 - 5 
diárias 

 01 segurança, 20:00 
às 08:00hrs 

Motivo 
equipamentos pista 
na desmontagem 

Total 28 diárias 

3.1.
14 

Prestação de serviço 
de segurança 
noturno conforme 
diárias abaixo 
descritas: 

Diária 1 17 17           370,00  
               

6.290,00  
Fomento 

21/08 até 06/09 - 17   
diárias 

Ronda noturna em 
moto, em horários 
intercalados para 
servir de apoio aos 
seguranças que 
estarão no período 
noturno. 

  Motivo 
equipamentos e 
pista com cabos que 
atravessam o Lago. 
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3.1.
15 

Prestação de serviço 
de segurança diurno 
conforme diárias 
abaixo descritas: 

Diária 1 21 21           218,33  
               

4.584,93  
Fomento 

21/08 a 25/08 - 5 
diárias 

  01 segurança, 08:00 
às 20:00hrs. 

  Motivo 
equipamentos de 
pista. 

26/08 a 28/08 - 3 
diárias 

  01 Segurança, 08:00 
às 20:00hrs 

  Motivo apoio 
partidor e 
equipamentos de 
dia. 

29/08 a 01/09 - 4 
diárias x 2 
seguranças = 8 
diárias 

  2 seguranças, 08:00 
às 20:00hrs 

  Motivo pista, 
equipamentos e 
controle de acesso 
área dos atletas. 

02/09 a 06/09 - 5 
diárias 

  01 segurança, 08:00 
às 20:00hrs 

  Motivo 
equipamentos e 
pista na 
desmontagem. 

Total 21 diárias 

Valor Total Etapa 3.1           
                    
46.377,98  

  

Etapa 3.2 Seguro               

Item Descrição Detalhada 
Un. de medida 
(diária/mês/mts

/serviço) 

Quan
t. 

Unid
ade 

Tot
al 

 Valor Unitário    Valor Total   Realização 

3.2.
1 

Contratação de 
serviço de seguro  de 
vida para 520 
atletas.  

Serviço 1 1 1        1.165,07  
               

1.165,07  
Fomento 
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Valor Total Etapa 3.2           
                      
1.165,07  

  

Etapa 3.3 Sonorização               

Item Descrição Detalhada 
Un. de medida 
(diária/mês/mts

/serviço) 

Quan
t. 

Unid
ade 

Tot
al 

 Valor Unitário    Valor Total   Realização 

3.3.
1 

Prestação de serviço 
de sonorização para 
aproximadamente 
400m2, com 6 caixas 
de som distribuídas, 
equipamentos de 
controle e DJ com 
músicas sem direitos 
autorais. (1 serviço 
por 5 dias = 5) 

Serviço 1 1 1        5.500,00  
               

5.500,00  
Fomento 

Valor Total Etapa 3.3           
                      
5.500,00  

  

Etapa 3.4 
Cronometragem Oficial 

              

Item Descrição Detalhada 
Un. de medida 
(diária/mês/mts

/serviço) 

Quan
t. 

Unid
ade 

Tot
al 

 Valor Unitário    Valor Total   Realização 

3.4.
1 

Prestação de serviço 
de cronometragem 
oficial nos 1000, 500 
e 200m, mão de obra 
especializada, 
experientes em 
Canoagem, software 
de gerenciamento 
completo, programa 
de provas, listas de 
largada e resultados 
(na internet/tempo 
real), geração de 
caracteres para 
softwares gráficos 
(tempo real), 
equipamentos e mão 
de obra necessários, 
equipamentos sendo 
de precisão como 
PhotoFinish, que 
fotografa a linha de 
chegada 
2000mil/segundo, a 
fim de calcular 

Serviço 1 1 1      27.890,00  
             

27.890,00  
Fomento 
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exatamente os 
tempos de chegada, 
visto que a diferença 
é de milésimos de 
segundo, também os 
computadores e 
materiais para 
comunicação de 
rede de informática 
para disponibilizar os 
resultados e listas de 
largada. (1 serviço) 

Valor Total Etapa 3.4           
                    
27.890,00  

  

Etapa 3.5 Filmagem 
Técnica 

              

Item Descrição Detalhada 
Un. de medida 
(diária/mês/mts

/serviço) 

Quan
t. 

Unid
ade 

Tot
al 

 Valor Unitário    Valor Total   Realização 

3.5.
1 

Prestação de serviço 
de filmagem técnica 
para todas as provas, 
em virtude da 
distância entre os 
competidores, 
árbitros, público e 
lâmina d’água, as 
imagens dPrestação 
de serviço de 
filmagem técnica 
para todas as provas, 
em virtude da 
distância entre os 
competidores, 
árbitros, público e 
lâmina d’água, as 
imagens devem estar 
disponíveis para 
todos, telão e 
internet em tempo 
real com divulgação 
dos apoiadores, 
sendo 3 câmeras 
(alta resolução) 
posicionadas no 
início, meio e fim do 
percurso, 1 drone 

Serviço 1 5 5        6.676,00  
             

33.380,00  
Fomento 



33 
 

com opção 
crosslocked que 
acompanha a prova 
como se fosse 
câmera cabo, 
cabeamento, mão de 
obra e equipamentos 
necessários de 
transmissão, 
incluindo mesa de 
corte e layouts para 
listas de largada e 
resultados em tempo 
real. (1 serviço por 5 
dias = 5) 

Valor Total Etapa 3.5           
                    
33.380,00  

  

Valor Total Meta 3           
                  
114.313,05 

  

Meta 4 - Transporte / 
Locomoção 

              

Etapa 4.1 Transporte 
Terrestre 

              

Item Descrição Detalhada 
Un. de medida 
(diária/mês/mts

/serviço) 

Quan
t. 

Unid
ade 

Tot
al 

 Valor Unitário    Valor Total   Realização 

4.1.
1 

Locação de carro 1.0, 
sem motorista, com 
ar condicionado 
sendo do dia 21/08 a 
02/09, para 
colaborador da CBCa 
o supervisor do 
evento (Eber) e 
coordenador do 
evento (a contratar) 
e o responsável pela 
montagem de pista 
(a contratar), 
assessor de imprensa 
(Fabio) fazerem o 
acompanhamento da 
montagem de pista, 
montagem das 
estruturas, 
organização inicial 
do evento. (1 carro 
de 21/08 a 02/09 = 
13 dias) 

diária 1 13 13           166,66  
               

2.166,58  
Fomento 
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4.1.
2 

Locação de 2 carros 
1.0, sem motorista, 
com ar condicionado 
sendo do dia 26/08 a 
02/09, para os 
colaboradores da 
CBCa, supervisor de 
marketing (Diego), 
supervisor de 
departamento 
técnico (Guilherme), 
supervisor de 
paracanoagem 
(Leonardo), 
supervisor de 
canoagem 
velocidade (Alvaro), 
credenciamento 
(Jessica), auxiliar do 
evento (Lucas), 
auxiliar geral do 
evento (Bruna) e 
auxiliar operacional 
(Walter)  iniciarem 
os trabalhos de 
organização e 
operação do evento. 
(2 carros de 26/08 a 
02/09 = 16 diárias) 

diária 2 8 16           166,66  
               

2.666,56  
Fomento 

4.1.
3 

Serviço de frete 
sendo locação de 
caminhão  para 
transporte terrestre, 
carreta tipo baú de 
12 metros para 
transporte de 
materiais 
pertencentes a CBCa. 

Locação 1 2 2      19.600,00  
             

39.200,00  
Fomento 

Trecho:  São José dos 
Pinhais, PR x Distrito 
Federal (1321 Km 
somente para ida) 
(2642 km ida e 
volta). (2 caminhões) 

1 viagem somente 
do partidor devido 
ao tamanho; 
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1viagem barcos, 
cabos de aço, boias, 
insumos de 
escritório, 
equipamentos de 
arbitragem, 
publicidade, insumos 
de limpeza, motor de 
barco a motor. 

4.1.
4 

Locação de van com 
16 lugares, 
executiva, ar 
condicionado, 
seguro passageiros, 
maleiro bagagem, 
para transporte de 
14 árbitros, 4 
membros da 
cronometragem e 
demais membros da 
organização que se 
fizerem necessários 
e que não utilizem os 
carros, durante 1 dia 
de preparação, 
período de 
treinamentos e 
evento e 1 dia pós 
evento para levar 
todos ao aeroporto 
e/ou rodoviária, nos 
dias definidos das 
06:30 as 20H, 
100km/dia (1 
unidade por 7 dias  = 
7) 

Unidade 1 7 7           598,00  
               

4.186,00  
Fomento 

4.1.
5 

Locação de ônibus 
tipo utilitário para 
até 45 passageiros, 
sendo 4 ônibus por 
dia para 5 dias de 
evento incluindo os 
treinamentos (4*5) 

Unidade 4 5 20           792,00  
             

15.840,00  
Fomento 

Este ônibus destina-
se aos 520 atletas 
que farão uso do 
serviço como 
transfer para 
deslocar-se dos 
hotéis para o local de 
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competição, indo e 
voltando 
diariamente. 

4.1.
6 

Gasolina carros 
alugados - Gasolina 
para carros alugados, 
levando 
consideração o 
consumo de 
aproximadamente 
10 litros/dia por 
carro em uma média 
de 100 km / dia 
rodados por carro, 
devido trajetos hotel 
e lagoa Paranoá, 
além de idas/vindas 
para retirada de 
materiais e 
equipamentos em 
alguns fornecedores 
quando necessário. 
(3 carros = 1x 10 dias 
= 10 dias*10litros + 
2x 8 dias = 
16dias*10litros = 260 
litros no total)  

Litro 1 260 
26
0 

              4,50  
               

1.170,00  
INSCRIÇ

ÕES 

4.1.
7 

Gasolina para barcos 
para montar e 
desmontar a raia de 
competição, para 
montagem da pista é 
necessário 200 litros 
durante a montagem 
em média de 8 horas 
por dia e 200 litros 
durante a 
desmontagem em 
média de 8 horas por 
dia. (400 litros) 

Litro 1 400 
40
0 

              4,50  
               

1.800,00  
INSCRIÇ

ÕES 

Valor Total Etapa 4.1           
                    
67.029,14  

  

Etapa 4.2 Transporte 
aéreo 
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4.2.
1 

"Passagem aérea 
nacionais para todos 
os profissionais 
contratados para as 
áreas técnicas, 
operação e 
autoridades do 
evento, residentes 
no Brasil, porém não 
residentes na cidade 
sede do evento. 
Trecho Ida e volta, 
considerando valor 
médio, para 31 
pessoas, conforme 
planilha anexa, 
equipe de trabalho. 

Unidade 1 31 31 
                            

1,600,00   
             

49.600,00  

CBC - 
Comitê 

Brasileiro 
de 

Clubes 

Valor Total Etapa 4.2           
                    
49.600,00  

  

Valor Total Meta 4           
                  
116.629,14  

  

Meta 5 - Confecção               

Etapa 5.1 Uniformes               

Item Descrição Detalhada 
Un. de medida 
(diária/mês/mts

/serviço) 

Quan
t. 

Unid
ade 

Tot
al 

 Valor Unitário    Valor Total   Realização 

5.1.
1 

Aquisição de 
camisetas  para os 
atletas. 

Unidade 2 467 
93
4 

            20,35  
             

19.006,90  
Fomento 

Descrição do 
material: camiseta 
de manga curta, gola 
redonda, 100% 
Poliamida, na cor 
azul, com aplicações 
de 3 cores, azul, 
branco e preto. 

(2 por pessoa para 
467 somente 
 atletas) 

5.1.
2 

Aquisição de 
camisetas  para 
organização - 
Camisetas para os 
membros que 
compõem 
arbitragem, 
cerimonial de 

Unidade 3 100 
30
0 

            20,35  
               

6.105,00  
Fomento 
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premiação, locução, 
assessoria de 
imprensa, segurança 
e demais áreas do 
evento 

Descrição do 
material: camiseta 
de manga curta, gola 
redonda, 100% 
Poliamida, na cor 
verde, com aplicação 
de 3 cores, verde, 
branco e preto. 

(3 por pessoa para 
100 pessoas) 

Valor Total Etapa 5.1           
                    
25.111,90  

  

Etapa 5.2 Brindes               

Item Descrição Detalhada 
Un. de medida 
(diária/mês/mts

/serviço) 

Quan
t. 

Unid
ade 

Tot
al 

 Valor Unitário    Valor Total   Realização 

5.2.
1 

Aquisição de 
squeeze de plástico 
do evento com 
capacidade de 500ml 
personalizado a com 
logo do evento e da 
CBCa para ser dada 
como forma de 
brinde aos atletas e 
equipe de trabalho 
(1 por pessoa para 
todos atletas 
participantes do 
evento e equipe de 
trabalho, 91 de 
equipe de trabalho + 
520  atletas/equipe = 
611) 

Unidades 611 1 
61
1 

              1,60  
                  

977,60  
Fomento 

Valor Total Etapa 5.2           
                          
977,60  

  

Etapa 5.3 
Credenciamento 

              

Item Descrição Detalhada 
Un. de medida 
(diária/mês/mts

/serviço) 

Quan
t. 

Unid
ade 

Tot
al 

 Valor Unitário    Valor Total   Realização 
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5.3.
1 

Credencial  em PVC e 
cordão, sendo uma 
para cada membro 
das equipes, equipe 
técnica, operacional 
e autoridades do 
evento 

Unidade 600 1 
60
0 

              4,90  
               

2.940,00  
Fomento Dimensões: 14cm  x 

10cm 

Espessura: 5mm 

Cordão: 85cm x 2cm 

(1 por pessoa para 
520 atletas e 80 
equipe = 600) 

Valor Total Etapa 5.3           
                      
2.940,00  

  

Etapa 5.4 Divulgação               

Item Descrição Detalhada 
Un. de medida 
(diária/mês/mts

/serviço) 

Quan
t. 

Unid
ade 

Tot
al 

 Valor Unitário    Valor Total   Realização 

5.4.
1 

Aquisição de blimps 
(também conhecido 
como balão) para 
proteção da raia (1 
para cada canto da 
raia x 4 quantos) unidade 1 4 4           920,00  

               
3.680,00  

Fomento 

Aquisição por ser 
material com logo 
aplicada que não 
pode ser locado por 
esse motivo 

5.4.
2 

Aquisição de Wind 
Banner, sendo 
banner em formato 
de vela, 3m x 1m, 
tecido 100% 
poliéster, resistente 
à água, em estrutura 
de aço com base 
circular para a 
identificação e 
divulgação do 
Projeto, do 
patrocinador e do 
Ministério do 
Esporte. (12 ao todo 
para distribuir por 
diversos locais do 

Unidade 1 12 12           248,75  
               

2.985,00  
LAP - 
CPB 
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evento, este será 
apresentado no 
MasterPlan) 

Aquisição por ser 
material 
personalizado não 
possível de ser 
locado; 

Valor Total Etapa 5.4           
                      
6.665,00  

  

Etapa 5.5 Apoio               

Item Descrição Detalhada 
Un. de medida 
(diária/mês/mts

/serviço) 

Quan
t. 

Unid
ade 

Tot
al 

 Valor Unitário    Valor Total   Realização 

5.5.
1 

Aquisição de 
numeral em PVC, 
 dimensão 18x18 cm, 
para identificação 
dos barcos, escrito o 
número dos dois 
lados, do 1 ao 9, 
sendo 20 jogos de 
cada devido a 
rotatividade das 
provas seguidas uma 
da outra com logo da 
CBCa. 

Unidade 20 9 
18
0 

              7,95  
               

1.431,44  
LAP - 
CPB 

180 unidade, sendo 
20 jogos x 9 números 

Aquisição por ser 
material específico 
da modalidade e 
com logo, o que 
impede de ser 
locado. 

Valor Total Etapa 5.5           
                      
1.431,44  

  

Etapa 5.6 Premiação               

Item Descrição Detalhada 
Un. de medida 
(diária/mês/mts

/serviço) 

Quan
t. 

Unid
ade 

Tot
al 

 Valor Unitário    Valor Total   Realização 
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5.6.
1 

Medalhas - 
Confecção de 
medalhas em metal 
(7cm de 
diâmetro) personaliz
adas com fita 
personalizada (2cm 
de largura x 90 cm 
de comprimento) 
para todas as provas 
finais do evento. 

Unidade 1 723 
72
3 

              6,10  
               

4.410,30  
Fomento 

Para cálculo das 
medalhas levamos 
em conta: 

Provas duplas C2, 
Provas duplas K2, 
Provas quádruplas 
K4,  

5.6.
2 

Troféu - Troféus 
 para as melhores 
equipes do evento, 
sendo 3 para 
Canoagem 
Velocidade e 3 para 
Paracanoagem 

Unidade 1 6 6             45,00  
                  

270,00  
Fomento Material: Troféus 

personalizado de 
madeira e acrílico, 
25cm de altura. 

(6 ao todo = 3 da 
Canoagem 
Velocidade e 3 da 
Paracanoagem) 

Valor Total Etapa 5.6           
                      
4.680,30  

  

Valor Total Meta 5           
                    
41.806,24  

  

Meta 6 - Serviços 
gráficos 

              

Etapa 6.1 Impressão               

Item Descrição Detalhada 
Un. de medida 
(diária/mês/mts

/serviço) 

Quan
t. 

Unid
ade 

Tot
al 

 Valor Unitário    Valor Total   Realização 

6.1.
1 

Aquisição de lona 
 para backdrop de 
premiação – 
Confecção e 
instalação de lona 
vinílica, 

Unidade 1 1 1           327,74  
                  

327,74  
Fomento 
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confeccionada em 
cor branca e com 
ilhós reforçado, com 
arte a ser enviada 
posteriormente, 
espessura 440grs, 
500 x 300 fios 
medindo 6,95m x 
2,95m para o 
backdrop de 
premiação. 

Aquisição de 
material 
personalizado, não 
sendo possível de ser 
locado. 

6.1.
2 

Aquisição de lona 
vinílica  para pórtico 
de entrada - 
Confecção de lona 
para pórtico de 
entrada do evento, 
na cor branca com 
ilhós reforçados, 
impressa com arte 
da logo do evento, 
espessura 440g, 
medindo 5,90m x 
1,90m.(1 lonas - 1 
para cada pórtico) 

Unidade 1 1 1           267,46  
                  

267,46  
Fomento 

Aquisição de 
material 
personalizado, não 
sendo possível de ser 
locado. 

6.1.
3 

Aquisição de lona 
 para placas de 
margem com 
estrutura em 
metalão - Confecção 
de lona vinílica para 
placas de margem, 
em 4 cores, 
espessura 440g, 
medindo 1,90 m x 
0,70m, com 
estruturas em 
metalão para a 
identificação e 

Unidade 1 10 10             60,00  
                  

600,00  
Fomento 
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divulgação do 
Projeto,  Ministério 
do Esporte . (10 
lonas) 

Aquisição de 
material 
personalizado, não 
sendo possível de ser 
locado. 

6.1.
4 

Aquisição de lona  - 
Testeiras - Confecção 
de lona vinílica, em 4 
cores medindo 
4,90m x 0,6m, 
espessura 440g, com 
ilhós com estruturas 
em metalão. Unidade 1 7 7           170,00  

               
1.190,00  

Fomento 
Aquisição de 
material 
personalizado, não 
sendo possível de ser 
locado. 

(1 por tenda para 7 
tendas de 5x5m) 

6.1.
5 

Aquisição de lona  - 
Quadro para listas de 
largada e resultados 
- Confecção de lona 
vinílica, espessura 
440g, com ilhós,  
para quadro 
informativo de 
largadas, resultados, 
4 cores, medindo 
2,90m x 1,90m. (1 
lona) 

Unidade 1 1 1           161,90  
                  

161,90  
Fomento 

Aquisição de 
material 
personalizado, não 
sendo possível de ser 
locado. 

Valor Total Etapa 6.1           
                      
2.547,10  

  

Valor Total Meta 6           
                      
2.547,10  

  

Meta 7 - Informática               

Etapa 7.1 Equipamentos               
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Item Descrição Detalhada 
Un. de medida 
(diária/mês/mts

/serviço) 

Quan
t. 

Unid
ade 

Tot
al 

 Valor Unitário    Valor Total   Realização 

7.1.
1 

Locação de 
impressoras, sendo 3 
impressoras 
multifuncionais laser 
com 2 tonners cada 
impressora, 1 para o 
Credenciamento, 1 
para Paracanoagem 
e 1 para a Central de 
Informações 
Técnicas; (3 
impressoras por 5 
dias de evento - de 
28/08 a 01/09) 

Diária 3 5 15             60,00  
                  

900,00  
INSCRIÇ
ÕES 

Valor Total Etapa 7.1           
                          
900,00  

  

Valor Total Meta 7           
                          
900,00  

  

Meta 8 - Materiais de 
consumo 

              

Etapa 8.1 Materiais de 
consumo 

              

Item Descrição Detalhada 
Un. de medida 
(diária/mês/mts

/serviço) 

Quan
t. 

Unid
ade 

Tot
al 

 Valor Unitário    Valor Total   Realização 

8.1.
1 

Aquisição de guarda 
sol (1,60m, estrutura 
em alumínio e 
cobertura em bagun) 
para a proteção de 
sol e chuva. 

Unidade 1 16 16           129,00  
               

2.064,00  
Fomento 

1 guarda por staff 
(10 árbitros, 3 
auxiliares de 
paracanoagem, 3 
classificadores 
funcionais) = 16 

Aquisição por não 
encontrarmos para 
locação. 

Valor Total Etapa 8.1           
                      
2.064,00  

  

Valor Total Meta 8           
                      
2.064,00  

  

Meta 9 - Hospedagem / 
Alimentação 
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Etapa 9.1 Alimentação               

Item Descrição Detalhada 
Un. de medida 
(diária/mês/mts

/serviço) 

Quan
t. 

Unid
ade 

Tot
al 

 Valor Unitário    Valor Total   Realização 

9.1.
1 

Alimentação  - Eq 
técnica, operacional 
e autoridades - 
Almoço com bebida 
não alcoólica para os 
membros da equipe 
técnica, operacional 
e autoridades do 
evento. 

Unidade 
115

6 
1 

11
56 

            12,00  
             

13.872,00  
Fomento 

Cardápio: arroz, 
feijão, macarrão, 
legumes refogados, 
salada, carne de 
frango ou carne de 
gado) 

(100 pessoas pelos 
dias definidos em 
planilha anexa 
chamada Equipe de 
Trabalho) 

9.1.
2 

Alimentação  - Eq 
técnica, operacional 
e autoridades - 
Jantar - Jantar com 
bebida não alcoólica, 
para os membros da 
equipe técnica, 
operacional e 
autoridades 

Unidade 222 1 
22
2 

            12,00  
               

2.664,00  
Fomento 

Cardápio: arroz, 
feijão, macarrão, 
legumes refogados, 
salada, carne de 
frango ou carne de 
gado) 

(31 pessoas pelos 
dias definidos em 
planilha anexa 
chamada "Equipe de 
Trabalho") 

9.1.
3 

Kit lanche –sendo 2 
frutas e 1 barra de 
cereal por kit, 
aproximadamente 

unidade 520 4 
20
80 

              3,00  
               

6.240,00  
Fomento 
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520 lanches por dia x 
4 dias = 2080 

Valor Total Etapa 9.1           
                    
22.776,00  

  

Etapa 9.2 Hospedagem               

9.2.
1 

Hospedagem - 
Quartos duplos - Eq 
técnica, operacional 
e autoridades - 
Hospedagem em 
hotel 3 estrelas, com  
café da manhã, em 
quartos duplos, para 
envolvidos na parte 
técnica, operacional 
e autoridades do 
evento . (31 pessoas, 
sendo 222 diárias ao 
todo, conforme 
planilha anexo, 
"Equipe de 
trabalho") 

Diária 1 222 
22
2 

          350,00  
             

77.700,00  

CBC - 
Comitê 

Brasileiro 
de 

Clubes 

Valor Total Etapa 9.2           
                    
77.700,00  

  

Valor Total Meta 9           
                  
100.476,00  

  

Meta 10 - Serviços e 
contratações 

              

Etapa 10.1 Equipe               

Item Descrição Detalhada 
Un. de medida 
(diária/mês/mts

/serviço) 

Quan
t. 

Unid
ade 

Tot
al 

 Valor Unitário    Valor Total   Realização 

10.
1.1 

14 Árbitros 
Nacionais, 
trabalhando por 
cinco dias (quarta a 
domingo), sendo a 
participação na 
quarta feira na 
reunião técnica 
antes do evento e 
participação durante 
o evento - estes se 
dividem em diversas 
funções, sendo elas 
largada, pista, 
chegada, pesagem, 
entrada na água, 
percurso, e outros. 

Diária 14 5 70           187,78  
             

13.144,60  
Fomento 
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Com carga horária 
de 10 horas por dia. 

10.
1.2 

1 Chefe de 
Arbitragem por 5 
dias - gerencia e 
coordena o trabalho 
de todos os árbitros, 
além de validade 
resultados, listas de 
largadas, programa 
de provas, 
acompanhar equipe 
de cronometragem 
oficial e responder 
oficialmente por 
toda a parte de 
provas do 
evento.Com carga 
horária de 10 horas 
por dia. 

Diária 1 5 5           425,00  
               

2.125,00  
Fomento 

10.
1.3 

1 Fotógrafo - 
contratação de 
serviços de 
fotografia oficial do 
evento, durante 
quatro dias.Com 
carga horária de 10 
horas por dia. 

Diária 1 4 4           575,00  
               

2.300,00  
Fomento 

10.
1.4 

1 Coordenador de 
Evento - pessoa de 
brasília responsável 
por efetuar todo o 
contato, visitas, 
assinaturas de 
contratos, compras, 
vistorias e dar todo o 
suporte para a CBCa 
na cidade de brasília, 
local de realização 
do evento.Com carga 
horária de 10 horas 
por dia  x 7 dias 
sendo esses do dia 
26/08 a 01/09, 
acompanhando toda 

Diária 1 7 7           322,50  
               

2.257,50  
Fomento 
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montagem e 
desenvolvimento do 
evento. 

10.
1.5 

2 Locutores - locução 
do evento para o 
público e atletas. Diária 2 4 8           511,75  

               
4.094,00  

Fomento 

Carga horária de 10 
horas / dia. 

10.
1.6 

1 Assistente de 
Paracanoagem - 
gerencia e coordena 
o trabalho dos 
auxiliares 
distribuindo tarefas - 
que são muitas. Com 
carga horária de 10 
horas por dia. 

Diária 1 5 5           150,00  
                  

750,00  
Fomento 

10.
1.7 

2 Auxiliares de 
Paracanoagem - 
atendem as 
demandas da 
paracanoagem 
colaborativamente 
com o assistente de 
paracanoagem. Com 
carga horária de 10 
horas por dia. 

Diária 2 5 10           120,00  
               

1.200,00  
Fomento 

10.
1.8 

4 Classificadores de 
Paracanoagem - 
fazem a classificação 
funcional técnica dos 
atletas que 
necessitam e 
acompanham os 
atletas durante o 
evento para 
confirmarem suas 
classificações 
funcionais. Com 
carga horária de 10 
horas por dia. 

Diária 4 5 20           250,00  
               

5.000,00  
Fomento 
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10.
1.9 

1 Chefe de 
classificação 
funcional de 
Paracanoagem - 
gerencia e coordena 
o trabalho dos 
classificadores, além 
de também atuar 
como 
classificador.Com 
carga horária de 10 
horas por dia. 

Diária 1 5 5           350,00  
               

1.750,00  
Fomento 

Valor Total Etapa 10.1           
                    
32.621,10  

  

Etapa 10.2 Encargos               

Item Descrição Detalhada 
Un. de medida 
(diária/mês/mts

/serviço) 

Quan
t. 

Unid
ade 

Tot
al 

 Valor Unitário    Valor Total   Realização 

10.
2.1 

Encargos 
Trabalhistas - 
Árbitros nacionais - 
Pagamento de 20% 
de INSS e 5% de ISS 
sobre o valor do RPA 
de todos os 
prestadores de 
serviço. (14 pessoas 
por 5 dias = 70) 

Encargos 14 5 70             46,95  
               

3.286,15  
Fomento 

10.
2.2 

Encargos 
Trabalhistas - Chefe 
de arbitragem - 
Pagamento de 20% 
de INSS e 5% de ISS 
sobre o valor do RPA 
de todos os 
prestadores de 
serviço. (1 pessoa 
por 5 dias = 5) 

Encargos 1 5 5           106,25  
                  

531,25  
Fomento 

10.
2.3 

Encargos 
Trabalhistas - 
Fotógrafo - 
Pagamento de 20% 
de INSS e 5% de ISS 
sobre o valor do RPA 
de todos os 
prestadores de 
serviço. (1 pessoas 
por 4 dias = 4) 

Encargos 1 4 4           143,75  
                  

575,00  
Fomento 
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10.
2.4 

Encargo - 
Cooordenador do 
Evento - Contratação 
durante 45 dias. (1 
pessoa por 7 dias = 
7) 

Encargos 1 7 7             80,63  
                  

564,38  
Fomento 

10.
2.5 

Encargos 
Trabalhistas - 
Locutor - Pagamento 
de 20% de INSS e 5% 
de ISS sobre o valor 
do RPA de todos os 
prestadores de 
serviço. (2 pessoas 
por 4 dias = 8) 

Encargos 2 4 8           127,94  
               

1.023,50  
Fomento 

10.
2.6 

Encargos 
Trabalhistas - 
Paracanoagem - 
Assistente - 
Pagamento de 20% 
de INSS e 5% de ISS 
sobre o valor do RPA 
de todos os 
prestadores de 
serviço. (1 pessoas 
por 5 dias = 5) 

Encargos 1 5 5             45,00  
                  

225,00  
Fomento 

10.
2.7 

Encargos 
Trabalhistas - 
Paracanoagem - 
Auxiliares - 
Pagamento de 20% 
de INSS e 5% de ISS 
sobre o valor do RPA 
de todos os 
prestadores de 
serviço. (2 pessoas 
por 5 dias = 10) 

Encargos 2 5 10             30,00  
                  

300,00  
Fomento 

10.
2.8 

Encargos 
Trabalhistas - 
Paracanoagem - 
Classificadores - 
Pagamento de 20% 
de INSS e 5% de ISS 
sobre o valor do RPA 
de todos os 
prestadores de 
serviço. (4 pessoas 
por 5 dias = 20) 

Encargos 4 5 20             62,50  
               

1.250,00  
Fomento 
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10.
2.9 

Encargos 
Trabalhistas - 
Paracanoagem - 
Chefe de 
Classificação - 
Pagamento de 20% 
de INSS e 5% de ISS 
sobre o valor do RPA 
de todos os 
prestadores de 
serviço. (1 pessoa 
por 5 dias = 5) 

Encargos 1 5 5             87,50  
                  

437,50  
Fomento 

Valor Total Etapa 10.2           
                      
8.192,78  

  

Valor Total Meta 10           
                    
40.813,88  

  

Valor Total TERMO DE 
FOMENTO 

          
                  
424.768,80 

  

                  

Valor Total GLOBAL           
                  
575.377,24  

  

 

 

5.2 Planilha Termo de Fomento 

PLANILHA TERMO DE 
FOMENTO 

              

Meta 1 - Serviços               

Etapa 1.1 Saneamento               

Item 
Descrição 
Detalhada 

Un. de medida 
(diária/mês/mt

s/serviço) 
Quant. Unid. Total 

 Valor 
Unitário   

  Valor Total   Memória Cálculo 

1.1.1 

Locação de banheiros 
químicos - PNE - Para 
atender aos atletas, 
staff, espectadores e 
atletas com 
necessidades especiais 
durante os 
treinamentos e evento 
com 1 limpeza diária, 
este será utilizado no 
meio da pista de 
competição por ter 
banheiros dentro do 
clube que dará o 
suporte. (2 unidades 
por 5 dias = 10) 

Unidades 2 5 10 

        
100,0

0  

              
1.000,00  

(2 banheiros 
químicos PNE 
por 5 dias = 

10) 

Valor Total Etapa 1.1           
                     
1.000,00  

  



52 
 

Etapa 1.2. Equipamentos               

Item 
Descrição 
Detalhada 

Un. de medida 
(diária/mês/mt

s/serviço) 
Quant. 

Unida
de 

Total 
  Valor 
Unitário   

  Valor Total   Memória Cálculo 

1.2.1 

Prestação de serviço de 
internet de 20MB para 
download e upload, 
com modem para 
conexão de internet e 
roteador para 
distribuição de internet 
via cabo e via sem fio 
(também chamado de 
wireless ou Wifi), na 
pista de competição, 
sendo um ponto 
compartilhado para 
área de vídeo técnico, 
durante treinamentos e 
evento. (1 serviço por 5 
dias  = 5). 

Serviço 1 5 5 

        
900,0
0  

              
4.500,00  

(1 serviço por 
5 dias  = 5). 

Valor Total Etapa 1.2           
                     
4.500,00  

  

Valor Total Meta 1           
                     
5.500,00  

  

Meta 2 - Estrutura               

Etapa 2.1 Evento               

Item Descrição Detalhada 
Un. de medida 
(diária/mês/mt

s/serviço) 
Quant. 

Unida
de 

Total 
  Valor 
Unitário   

  Valor Total   Memória Cálculo 

2.1.
1 

Locação de gerador de 
energia para as principais 
áreas do evento com 
potência de 60 KVA, 
durante os treinamentos 
e eventos. Com 500m 
metros de cabo e caixa 
de distribuição e ART 
inclusa. (1 unidade por 6 
dias  = 6 Gerador deverá 
ser disponibilizado a 
partir do dia 27/08, antes 
do início dos 
treinamentos para 
realização dos testes e 
retirado ao final do 
evento.) 

Unidade 1 6 6 

     
1.050,
00  

              
6.300,00  

(1 unidade 
por 6 dias  = 
6 Gerador 
deverá ser 

disponibilizad
o a partir do 
dia 27/08, 
antes do 
início dos 

treinamentos 
para 

realização 
dos testes e 
retirado ao 

final do 
evento.) 
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2.1.
2 

Locação de estrutura 
para arquibancada 
medindo 5m largura x 
20m comprimento, com 
4 níveis e 2 acessos de 
escoamento, totalizando 
100m2 para os dias de 
evento. (1 unidade por 5 
dias = 5 ), sendo de ferro, 
com assentos de 
madeira, sem encosto, a 
ser utilizada pelo público 
durante o treinamento e 
evento para 100 pessoas 
de público. 

Unidade 1 5 5 

     
1.800,
00  

              
9.000,00  

(1 unidade 
por 5 dias = 
5 para 100 
pessoas) 

2.1.
3 

Locação de estrutura 
metálica para backdrop 
de premiação, listas de 
largada e resultados em 
alumínio box truss Q30 
(aço carbono revestido 
com zinco galvanizado), 
medindo 7m x 3m, 
durante o evento. (1 
unidade por 5 dias = 5) 

Unidade 1 5 5 

        
300,0
0  

              
1.500,00  

(1 unidade 
por 5 dias = 

5) 

2.1.
4 

Locação de 15 extintores 
de incêndio para 
atendimento a todas as 
áreas do evento. (15 
unidades por 5 dias = 75) 

Unidade 15 5 75 
          
15,00  

              
1.125,00  

(15 unidades 
por 5 dias = 

75) 

2.1.
5 

Locação de grades 
divisórias, medindo 2m x 
1,20m cada, para 
demarcar a área dos 
atletas, área técnica e 
área de público, durante 
os treinamentos e 
evento. (200 unidades 
por 5 dias = 1000) 

Unidade 200 5 1000 
            
1,50  

              
1.500,00  

(200 
unidades por 

5 dias = 
1000) 

2.1.
6 

Locação de lixeiras de 
coleta seletiva para 
separar orgânico e 
reciclável com 
capacidade mínima de 40 
litros. (15 unidades por 5 
dias = 75) 

Unidade 15 5 75 
          
20,00  

              
1.500,00  

(15 unidades 
por 5 dias = 

75) 
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2.1.
7 

Locação de 1 pórtico de 
entrada em alumínio box 
truss Q30 (aço carbono 
revestido com zinco 
galvanizado), para 
fixação da lona do 
evento, medindo 06m x 
02m, com sistema de 
fixação. (1 unidades por 
5 dias = 5) 

Unidade 1 5 5 

        
350,0
0  

              
1.750,00  

(1 unidades 
por 5 dias = 

5) 

2.1.
8 

Locação de estrutura 
metálica para quadro 
informativo de listas de 
largada, resultados e 
paracanoagem em 
alumínio box truss Q30 
(aço carbono revestido 
com zinco galvanizado), 
medindo 3m x 2m, 
durante o evento. (1 
unidades por 5 dias = 5) 

Unidade 1 5 5 

        
290,0
0  

              
1.450,00  

(1 unidades 
por 5 dias = 

5) 

2.1.
9 

Locação de telão de led 
de 5m x 4m com 
controlador para 
ambiente externo, onde 
serão apresentadas as 
imagens, resultados 
oficiais do evento, 
considerando frete, 
hospedagem, estrutura, 
diárias. (1 telão por 5 
dias, de 28/08 a 01/09 = 
5) 

Diária 1 5 5 

     
2.400,
00  

            
12.000,00  

(1 telão por 5 
dias, de 
28/08 a 

01/09 = 5) 

2.1.
10 

Locação de estrutura 
sendo 2 tendas 5x5m 
sem ar condicionado, 
sem fechamento lateral, 
com iluminação e 
estrutura elétrica para 
área de controle de 
entrada de barcos. (2 
unidades por 5 dias = 5) 

Unidade 2 5 10 

        
150,0
0  

              
1.500,00  

(2 unidades 
por 5 dias = 

5) 

2.1.
11 

Locação de estrutura 
sendo tendas de 5x5m 
sem ar condicionado 
com fechamento lateral 
em lona, rampa nos 
padrões de 
acessibilidade, 
iluminação, com piso 
com carpê, estrutura 
elétrica, disjuntor e 2 
tomadas em cada lateral 
para: 

Unidade 7 5 35 

        
275,0
0  

              
9.625,00  

(7 unidades 
por 5 dias = 
35) 
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(1) central de 
informações técnicas 

(1) credenciamento 

(1) imprensa 

(1) Vídeo e som 

(3) central de 
classificação de 
paracanoagem e reunião 
técnica 

Durante treinamentos e 
evento. (7 unidades por 5 
dias = 35) 

2.1.
12 

Locação de estrutura 
sendo tendas de 3x3m 
sem ar condicionado 
com fechamento lateral 
em lona, sem piso para: 

Unidade 2 5 10 
          
80,00  

                 
800,00  

(2 unidades 
por 5 dias = 
10) 

(1) largada 

(1) filmagem 

Durante treinamentos e 
evento. (2 unidades por 5 
dias = 10) 

2.1.
13 

Locação de estrutura 
sendo tablado, medindo 
7m x 4m, com altura de 
30 centímetros, com 
rampa de acesso para 
cadeirantes, coberto com 
tecido TNT preto. 

Unidade 1 5 5 

        
200,0
0  

              
1.000,00  

(1 unidade 
para 5 dias) 

Essa estrutura deverá ser 
montada junto com o 
backdrop de premiação, 
o pódio de premiação 
será colocado em cima 
desse tablado para poder 
nivelar o gramado. (1 
unidade durante o 
período do evento de 5 
dias) 

Valor Total Etapa 2.1           
                   
49.050,00  

  

Etapa 2.2 Pista               

Item Descrição Detalhada 
Un. de medida 
(diária/mês/mt
s/serviço) 

Quant. 
Unida

de 
Total 

  Valor 
Unitário   

  Valor Total   Memória Cálculo 
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2.2.
1 

Aquisição de boias 
médias de marcação 
para raia de 
competição em vinil, 
amarelas ou brancas, 
pesando 200 grs cada 
uma delas e medindo 
15cm de diâmetro, com 
dispositivo para 
amarração de um cabo 
de nylon de 04mm. (800 
unidades) 

Unidade 800 1 800 
          
20,40  

            
16.320,00  

(800 
unidades) 

Este item deve ser de 
aquisição devido a não 
ter locação desse tipo de 
material na quantidade 
solicitada devido ao 
desgaste natural do 
produto. 

2.2.
2 

Aquisição de cabo de aço 
galvanizado de 1/8" (3,2 
mm) com presilhas 
prensadas com ilhós a 
cada 10 metros para raia 
de competição, com 
bobina - 10 linhas de 
1050 m que formam 09 
raias sendo 10 cabos de 
1050m cada para formar 
9 raias. 

Unidade 1 10 10 

     
1.900,
00  

            
19.000,00  

10 cabos de 
1050m cada 
para formar 9 
raias 

Aquisição devido 
desgaste natural do 
produto, por esse motivo 
esse material não possui 
locação. 

2.2.
3 

Aquisição de cabo de aço 
galvanizado de 5/16 
polegadas (8mm) com 
presilhas prensadas com 
ilhós a cada 10 metros 
para raia de competição, 
com bobina - 01 cabo de 
320 metros sendo 
utilizado como cabo 
mestre para sustenção 
da raia de competição. 

Unidade 1 1 1 

     
3.734,
83  

              
3.734,83  

01 cabo de 
320 metros 

Aquisição devido 
desgaste natural do 
produto, por esse motivo 
esse material não possui 
locação. 
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2.2.
4 

Aquisição de cabo de aço 
galvanizado de  de 5/16 
polegadas (8mm) com 
presilhas prensadas com 
ilhós a cada 10 metros 
para raia de competição, 
com bobina - 01 cabo de 
520 metros, sendo 
utilizado como cabo 
mestre para sustenção 
da raia de competição. 

Unidade 1 1 1 

     
5.946,
00  

              
5.946,00  

01 cabo de 
520 metros 

Aquisição devido 
desgaste natural do 
produto, por esse motivo 
esse material não possui 
locação. 

2.2.
5 

Aquisição de bloco de 
isopor 60x60cm para 
identificação de numeral 
de raia, alta densidade, 
sendo 1 por raia e 
também na raia 0 (zero) 
de retorno desta forma 
são 10 raias = 10 blocos. 

Unidade 10 1 10 
          
98,00  

                 
980,00  

(10 raias com 
raia 0 (zero) 
de retorno 
que deve ser 
marcada 
também = 10 
blocos) Aquisição devido desgate 

natural do produto que a 
locação se torna inviável. 

Valor Total Etapa 2.2           
                   
45.980,83  

  

Etapa 2.3 Mobiliário               

Item Descrição Detalhada 
Un. de medida 
(diária/mês/mt
s/serviço) 

Quant. 
Unida

de 
Total 

  Valor 
Unitário   

  Valor Total   Memória Cálculo 

2.3.
1 

Locação de cadeira 
plástica da cor branca 
certificada pelo inmetro 
para uso irrestrito, com 
capacidade de carga de 
140 kg para atender a 
todas as áreas do evento. 
(400 unidades por 5 
períodos = 2000) 
Cadeiras utilizadas 
durante treinamentos e 
eventos para toda a 
equipe de trabalho do 
evento e distribuídas 
para uso dos atletas e 
equipes 
técnicas/acompanhantes 

Unidade 400 5 2000 
            
0,75  

              
1.500,00  

(400 
unidades por 
5 períodos = 

2000) 
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2.3.
2 

Locação de mesas 
plásticas da cor branca 
com certificação do 
Inmetro, com capacidade 
de carga de 120 kg. (50 
unidades por 5 períodos 
= 250 ) Mesas utilizadas 
durante treinamentos e 
eventos para toda a 
equipe de trabalho do 
evento e distribuidas 
para uso dos atletas e 
equipes 
técnicas/acompanhantes 

Unidade 50 5 250 
            
2,50  

                 
625,00  

(50 unidades 
por 5 

períodos = 
250 ) 

2.3.
3 

Locação de mobília 
sendo cadeira tipo bistrô 
33cm x 95cm para 
atendimento à área VIP 
do evento. (12 unidades 
por 5 períodos = 60) 

Unidade 12 5 60 
            
7,50  

                 
450,00  

(12 unidades 
por 5 

períodos = 
60) 

2.3.
4 

Locação de mobília 
sendo mesa tipo bistrô 
de 52cm x 100cm para 
atendimento à área VIP 
do evento. (6 unidade 
por 5 períodos = 30) 

Unidade 6 5 30 
          
10,00  

                 
300,00  

(6 unidade 
por 5 

períodos = 
30) 

2.3.
5 

Locação de mobília 
sendo sofá de 02 lugares, 
da cor preta em couro 
para atendimento às 
diversas áreas do evento. 
(2 unidades por 5 
períodos = 10) 

Unidade 2 5 10 
          
60,00  

                 
600,00  

(10 unidades 
por 5 

períodos = 5) 

Valor Total Etapa 2.3           
                     
3.475,00  

  

Etapa 2.4 Socorro / Saúde               

Item Descrição Detalhada 
Un. de medida 
(diária/mês/mt
s/serviço) 

Quant. 
Unida

de 
Total 

  Valor 
Unitário   

  Valor Total   Memória Cálculo 
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2.4.
1 

Prestação de serviço de 
resgate aquático sem 
aluguel de transporte 
aquático, com 7 
profissionais com todo 
equipamento (coletes, 
boias, cordas de resgate, 
roupa própria de 
mergulho) e mão de obra 
necessários durante os 
dias de treinamento e 
evento, os profissionais 
deverão utilizar roupas 
em Neoprene, sacos de 
resgate e coletes salva-
vidas. (5 dias das 7h as 
18h sendo 7 pessoas por 
dia) 

Diárias / 
Por pessoa 

7 5 35 

        
780,0
0  

            
27.300,00  

(5 dias das 7h 
as 18h sendo 
7 pessoas por 

dia) 

2.4.
2 

Ambulância tipo UTI 
completa durante o 
evento e treinamentos, 
com ambulância reserva 
para cobertura do evento 
em caso de 
deslocamento 
emergencial da 
ambulância principal. (1 
Unidade por 5 dias = 5) 

Unidade 1 5 5 

     
1.900,
00  

              
9.500,00  

(1 Unidade 
por 5 dias = 

5) 

Valor Total Etapa 2.4           
                   
36.800,00  

  

Valor Total Meta 2           
                
135.305,83  

  

Meta 3 - serviços               

Etapa 3.1 Eq Eventos               

Item Descrição Detalhada 
Un. de medida 
(diária/mês/mt
s/serviço) 

Quant. 
Unida

de 
Total 

  Valor 
Unitário   

  Valor Total   Memória Cálculo 

3.1.
1 

Locação de rádios 
comunicadores com 
alcance de 2km e 10 
canais, com fone, 
microfone, bateria e 
carregador. (30 unidades 
por 4 dias = 120) 

Unidade 30 4 120 
          
35,00  

              
4.200,00  

(30 unidades 
por 4 dias = 

120) 

3.1.
2 

Prestação de serviço de 
equipe de trabalho 
sendo 02 pessoas para 
auxilio na central de 
informações por 4 dias = 
8 diárias; 

Serviço 2 4 8 

        
182,0
0  

              
1.456,00  

02 pessoas 
para auxilio 

na central de 
informações 
por 4 dias = 8 

diárias; 
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3.1.
3 

Prestação de serviço de 
equipe de trabalho 
sendo 01 pessoa para 
auxiliar no 
credenciamento por 6 
dias=6 diárias, sendo que 
o credenciamento ocorre 
antes do início do evento 
a partir do dia 26/08 até 
o penúltimo dia de 
provas sendo 31/08; 

Serviço 1 6 6 

        
182,0
0  

              
1.092,00  

01 pessoa 
para auxiliar 

no 
credenciame

nto por 6 
dias=6 diárias 

3.1.
4 

Prestação de serviço de 
equipe de trabalho 
sendo 4 pessoas para 
serviços de limpeza e 
conservação sendo 1 
pessoa por 5 dias = 5 
diárias; 

Serviço 1 5 5 

        
182,0
0  

                 
910,00  

1 pessoa por 
5 dias = 5 
diárias 

1 pessoa no dia inicial 
pré evento para poder 
organizar o local da 
reunião de chefes de 
equipe, a tenda da 
Paracanoagem que os 
classificadores a atletas 
utilizaram e iniciar a 
limpeza do local do 
evento. 

3.1.
5 

Prestação de serviço de 
equipe de trabalho 
sendo 4 pessoas para 
serviços de limpeza e 
conservação sendo 03 
pessoas por 4 dias = 12 
diárias; Serviço 3 4 12 

        
182,0
0  

              
2.184,00  

03 pessoas 
por 4 dias = 
12 diárias 3 pessoas pra manter 

toda a estrutura limpa e 
coletando o lixo que é 
gerado a todo momento 
devido a grande 
quantidade de pessoas. 
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3.1.
6 

Prestação de serviço de 
equipe de trabalho 
sendo 5 carregadores por 
10 dias = 50 diárias; 
Os carregadores 
trabalharam com 
descargas de materiais, 
auxílio nos materiais de 
montagem e durante o 
evento, conforme essas 
datas: 
26/08 a 04/09 - 10 

diárias pra descarregar o 

restante dos materiais e 

iniciar os carregamentos 

de materiais de 

montagem. 

Serviço 5 10 50 

        
182,0
0  

              
9.100,00  

5 
carregadores 
por 10 
dias=50 
diárias 

3.1.
7 

Prestação de serviço de 
equipe de trabalho 
sendo 1 eletricista por 8 
dias=8 diárias; 

Serviço 1 8 8 

        
315,0
0  

              
2.520,00  

1 eletricista 
por 8 dias=8 
diárias; 

26/08 a 02/09 - 8 diárias 
para poder iniciar a 
montagem e instalação 
da parte elétrica, auxiliar 
nos geradores e 
posterior ao evento 
desmontar toda a 
estrutura elétrica 
recolhendo cabos e 
outros itens elétricos. 

3.1.
8 

Prestação de serviço de 
equipe de trabalho 
sendo 1 técnico de 
informática por 7 
dias=7diárias; 

Serviço 1 7 7 

        
312,7
5  

              
2.189,25  

1 técnico de 
informatica 
por 7 
dias=7diárias; 

26/08 a 01/09 - 7 diárias 
para o técnico poder 
acompanhar instalações 
de sistema de 
cronometragem, 
internet, fazer ligação de 
rede nos setores do 
evento, atender a 
demandas técnicas que 
surgirem durante o 
período e posterior ao 
evento desmontar a 
estrutura de rede de 
informática. 
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3.1.
9 

Prestação de serviço de 
equipe de trabalho 
sendo 02 pessoas para 
brigada de incêndio por 
quatro dias = 8 diárias; 

Serviço 2 4 8 

        
250,0
0  

              
2.000,00  

02 pessoas 
para brigada 
de incêndio 
por quatro 
dias = 8 
diárias; 

29/08 a 01/09 - 4 diárias 
por pessoa para os 
brigadistas 
acompanharem o evento 
todo distribuindo 
extintores, verificando 
áreas de risco, 
posicionando a 
ambulância em local 
adequado, prestando 
auxílio aos 
atendimentos. 

3.1.
10 

Prestação de serviço de 
equipe de trabalho 
sendo 03 pessoas para 
auxílio durante a 
premiação por 3 dias=9 
diárias; 

Serviço 3 3 9 

        
182,0
0  

              
1.638,00  

03 pessoas 
para auxílio 
durante a 
premiação 
por 3 dias=9 
diárias; 

30/08 a 01/09 - período 
do evento onde ocorrem 
as fases finais e 
premiações das provas. 

3.1.
11 

Prestação de serviço de 
equipe de trabalho 
sendo 01 recepcionista 
para área vip por 4 dias= 
4diárias; Serviço 1 4 4 

        
182,0
0  

                 
728,00  

01 
recepcionista 
para área vip 
por 4 dias= 
4diárias; 

29/08 a 01/09 - durante 
o período do evento 
recepcionando e 
orientando na área VIP. 

3.1.
12 

Prestação de serviço de 
equipe de trabalho 
sendo 02 pessoas para 
pesagem de barcos por 4 
dias = 8 diárias. 

Serviço 2 4 8 

        
182,0
0  

              
1.456,00  

02 pessoas 
para 
pesagem de 
barcos por 4 
dias = 8 
diárias. 

29/08 a 01/09 - 4 diárias 
por pessoa, durante o 
período do evento para 
auxiliar na retirada dos 
barcos da água, secagem 
dos barcos, colocar na 
balança para pesagem e 
retirar sempre auxiliando 
ao atleta. 
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3.1.
13 

Prestação de serviço de 
segurança noturno 
conforme diárias abaixo 
descritas: 
21/08 a 25/08 - 5 diárias 
01 segurança, 20:00 às 
08:00 hrs. Motivo: 
equipamentos de pista. 
26/08 a 28/08 - 3 diárias 
x 2 seguranças = 6 diárias 
02 Seguranças, 20:00 às 
08:00hrs - Motivo 
equipamentos e partidor. 
29/08 a 01/09 - 4 diárias 
x 3 seguranças = 12 
diárias 
3 seguranças, 20:00 às 
08:00hrs - Motivo 
equipamentos, partidor e 
área dos atletas. 
02/09 a 06/09 - 5 diárias 
01 segurança, 20:00 às 
08:00hrs - Motivo 
equipamentos pista na 
desmontagem 
Total 28 diárias. 

Diária 1 28 28 

        
215,3
5  

                     
6.029,80  

28 diárias de 
prestação de 
serviço 
conforme 
descrito 

3.1.
14 

Prestação de serviço de 
segurança noturno 
conforme diárias abaixo 
descritas: 
seguranças que estarão 
no período noturno. 
21/08 até 06/09 – 17 
diárias 
Motivo equipamentos e 
pista com cabos que 
atravessam o Lago. 
Total 17 diárias. 

Diária 1 17 17 

        
370,0
0  

                     
6.270,00  

17 diárias de 
prestação de 
serviço 
conforme 
descrito. 
Motivo 
equipamentos 
e pista com 
cabos que 
atravessam o 
Lago. 
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3.1.
15 

Prestação de serviço de 
segurança diurno 
conforme diárias abaixo 
descritas: 
21/08 a 25/08 - 5 diárias 
 01 segurança, 08:00 às 
20:00hrs. Motivo 
equipamentos de pista. 
26/08 a 28/08 - 3 diárias 
- 1 Segurança, 08:00 às 
20:00hrs 
Motivo apoio partidor e 
equipamentos de dia. 
29/08 a 01/09 - 4 diárias 
x 2 seguranças = 8 diárias 
2 seguranças, 08:00 às 
20:00hrs - Motivo pista, 
equipamentos e controle 
de acesso área dos 
atletas. 
02/09 a 06/09 - 5 diárias 
  01 segurança, 08:00 às 
20:00hrs 
  Motivo equipamentos e 
pista na desmontagem. 
Total 21 diárias 

Diária 1 21 21 

        
218,3
3  

                     
4.584,93  

21 diárias de 
prestação de 
serviço 
conforme 
descrito 

Valor Total Etapa 3.1           
                   
46.377,98  

  

Etapa 3.2 Seguro               

Item Descrição Detalhada 
Un. de medida 
(diária/mês/mt
s/serviço) 

Quant. 
Unida

de 
Total 

  Valor 
Unitário   

  Valor Total   Memória Cálculo 

3.2.
1 

Contratação de serviço 
de seguro  de vida para 
520 atletas.  

Serviço 1 1 1 

     
1.165,
07  

              
1.165,07  

(1 serviço) 

Valor Total Etapa 3.2           
                     
1.165,07  

  

Etapa 3.3 Sonorização               

Item Descrição Detalhada 
Un. de medida 
(diária/mês/mt
s/serviço) 

Quant. 
Unida

de 
Total 

  Valor 
Unitário   

  Valor Total   Memória Cálculo 

3.3.
1 

Prestação de serviço de 
sonorização para 
aproximadamente 
400m2, com 6 caixas de 
som distribuídas, 
equipamentos de 
controle e DJ com 
músicas sem direitos 
autorais. (1 serviço por 5 
dias = 5) 

Serviço 1 1 1 

     
5.500,
00  

              
5.500,00  

(1 serviço por 
5 dias = 5) 
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Valor Total Etapa 3.3           
                     
5.500,00  

  

Etapa 3.4 Cronometragem 
Oficial 

              

Item Descrição Detalhada 
Un. de medida 
(diária/mês/mt
s/serviço) 

Quant. 
Unida

de 
Total 

  Valor 
Unitário   

  Valor Total   Memória Cálculo 

3.4.
1 

Prestação de serviço de 
cronometragem oficial 
nos 1000, 500 e 200m, 
mão de obra 
especializada, 
experientes em 
Canoagem, software de 
gerenciamento 
completo, programa de 
provas, listas de largada 
e resultados (na 
internet/tempo real), 
geração de caracteres 
para softwares gráficos 
(tempo real), 
equipamentos e mão de 
obra necessários, 
equipamentos sendo de 
precisão como 
PhotoFinish, que 
fotografa a linha de 
chegada 
2000mil/segundo, a fim 
de calcular exatamente 
os tempos de chegada, 
visto que a diferença é 
de milésimos de 
segundo, também os 
computadores e 
materiais para 
comunicação de rede de 
informática para 
disponibilizar os 
resultados e listas de 
largada. (1 serviço) 

Serviço 1 1 1 

   
27.89
0,00  

            
27.890,00  

(1 serviço) 

Valor Total Etapa 3.4           
                   
27.890,00  

  

Etapa 3.5 Filmagem 
Técnica 

              

Item Descrição Detalhada 
Un. de medida 
(diária/mês/mt
s/serviço) 

Quant. 
Unida

de 
Total 

  Valor 
Unitário   

  Valor Total   Memória Cálculo 
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3.5.
1 

Prestação de serviço de 
filmagem técnica para 
todas as provas, em 
virtude da distância 
entre os competidores, 
árbitros, público e lâmina 
d’água, as imagens 
devem estar disponíveis 
para todos, telão e 
internet em tempo real 
com divulgação dos 
apoiadores, sendo 3 
câmeras (alta resolução) 
posicionadas no início, 
meio e fim do percurso, 
1 drone com opção 
crosslocked que 
acompanha a prova 
como se fosse câmera 
cabo, cabeamento, mão 
de obra e equipamentos 
necessários de 
transmissão, incluindo 
mesa de corte e layouts 
para listas de largada e 
resultados em tempo 
real. (1 serviço por 5 dias 
= 5) 

Serviço 1 5 5 

     
6.676,
00  

                   
33.380,00  

(1 serviço por 
5 dias = 5) 

Valor Total Etapa 3.5           
                   
33.380,00  

  

Valor Total Meta 3           
                
114.313,05  

  

Meta 4 - Transporte / 
Locomoção 

              

Etapa 4.1 Transporte 
Terrestre 

              

Item Descrição Detalhada 
Un. de medida 
(diária/mês/mt
s/serviço) 

Quant. 
Unida

de 
Total 

  Valor 
Unitário   

  Valor Total   Memória Cálculo 



67 
 

4.1.
1 

Locação de carro 1.0, 
sem motorista, com ar 
condicionado sendo do 
dia 21/08 a 02/09, para 
colaborador da CBCa o 
supervisor do evento 
(Eber) e coordenador do 
evento (a contratar) e o 
responsável pela 
montagem de pista (a 
contratar), assessor de 
imprensa (Fabio) fazerem 
o acompanhamento da 
montagem de pista, 
montagem das 
estruturas, organização 
inicial do evento. (1 carro 
de 21/08 a 02/09 = 13 
dias) 

diária 1 13 16 

        
166,6
6  

              
2.166,58  

(1 carro de 
21/08 a 

02/09 = 13 
dias) 

4.1.
2 

Locação de 2 carros 1.0, 
sem motorista, com ar 
condicionado sendo do 
dia 26/08 a 02/09, para 
os colaboradores da 
CBCa, supervisor de 
marketing (Diego), 
supervisor de 
departamento técnico 
(Guilherme), supervisor 
de paracanoagem 
(Leonardo), supervisor 
de canoagem velocidade 
(Alvaro), credenciamento 
(Jessica), auxiliar do 
evento (Lucas), auxiliar 
geral do evento (Bruna) e 
auxiliar operacional 
(Walter)  iniciarem os 
trabalhos de organização 
e operação do evento. (2 
carros de 26/08 a 02/09 
= 16 diárias) 

diária 2 8 16 

        
166,6
6  

              
2.666,56  

(2 carros de 
26/08 a 

02/09 = 16 
diárias) 

4.1.
3 

Serviço de frete sendo 
locação de caminhão 
 para transporte 
terrestre, carreta tipo 
baú de 12 metros para 
transporte de materiais 
pertencentes a CBCa. 

Locação 1 2 2 

   
19.60
0,00  

            
39.200,00  

 (2 
caminhões) 

Trecho:  São José dos 
Pinhais, PR x Distrito 
Federal (1321 Km 
somente para ida) (2642 
km ida e volta). (2 
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caminhões) 

1 viagem somente do 
partidor devido ao 
tamanho; 

1viagem barcos, cabos 
de aço, boias, insumos 
de escritório, 
equipamentos de 
arbitragem, publicidade, 
insumos de limpeza, 
motor de barco a motor. 

4.1.
4 

Locação de van com 16 
lugares, executiva, ar 
condicionado, seguro 
passageiros, maleiro 
bagagem, para 
transporte de 14 
árbitros, 4 membros da 
cronometragem e 
demais membros da 
organização que se 
fizerem necessários e 
que não utilizem os 
carros, durante 1 dia de 
preparação, período de 
treinamentos e evento e 
1 dia pós evento para 
levar todos ao aeroporto 
e/ou rodoviária, nos dias 
definidos das 06:30 as 
20H, 100km/dia (1 
unidade por 7 dias  = 7) 

Unidade 1 7 7 

        
598,0
0  

              
4.186,00  

(1 unidade 
por 7 dias  = 

7) 

4.1.
5 

Locação de ônibus tipo 
utilitário para até 45 
passageiros, sendo 4 
ônibus por dia para 5 
dias de evento incluindo 
os treinamentos (4*5) 

Unidade 4 5 20 

        
792,0
0  

            
15.840,00  

4 ônibus por 
dia para 5 
dias de 
evento 

Este ônibus destina-se 
aos 520 atletas que farão 
uso do serviço como 
transfer para deslocar-se 
dos hotéis para o local de 
competição, indo e 
voltando diariamente. 

Valor Total Etapa 4.1           
                   
64.059,14  

  

Valor Total Meta 4           
                   
64.059,14 
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Meta 5 - Confecção               

Etapa 5.1 Uniformes               

Item Descrição Detalhada 
Un. de medida 
(diária/mês/mt
s/serviço) 

Quant. 
Unida

de 
Total 

  Valor 
Unitário   

  Valor Total   Memória Cálculo 

5.1.
1 

Aquisição de camisetas  
para os atletas. 

Unidade 2 467 934 
          
20,35  

            
19.006,90  

(2 por pessoa 
para 467 
somente 
 atletas) 

Descrição do material: 
camiseta de manga 
curta, gola redonda, 
100% Poliamida, na cor 
azul, com aplicações de 3 
cores, azul, branco e 
preto. 

(2 por pessoa para 467 
somente  atletas) 

5.1.
2 

Aquisição de camisetas 
 para organização - 
Camisetas para os 
membros que compõem 
arbitragem, cerimonial 
de premiação, locução, 
assessoria de imprensa, 
segurança e demais 
áreas do evento 

Unidade 3 100 300 
          
20,35  

              
6.105,00  

(3 por pessoa 
para 100 
pessoas 
devido a 
equipe de 
trabalho 
necessitar 
trabalhar a 
semana 
inteira com a 
camiseta do 
evento) - 
incluindo 
voluntários 

Descrição do material: 
camiseta de manga 
curta, gola redonda, 
100% Poliamida, na cor 
verde, com aplicação de 
3 cores, verde, branco e 
preto. 

(3 por pessoa para 100 
pessoas) 

Valor Total Etapa 5.1           
                   
25.111,90  

  

Etapa 5.2 Brindes               

Item Descrição Detalhada 
Un. de medida 
(diária/mês/mt
s/serviço) 

Quant. 
Unida

de 
Total 

  Valor 
Unitário   

  Valor Total   Memória Cálculo 

5.2.
1 

Aquisição de squeeze de 
plástico do evento com 
capacidade de 500ml 
personalizado a com logo 
do evento e da CBCa 
para ser dada como 
forma de brinde aos 
atletas e equipe de 
trabalho (1 por pessoa 
para todos atletas 
participantes do evento e 
equipe de trabalho, 91 
de equipe de trabalho + 

Unidades 611 1 611 
            
1,60  

                 
977,60  

(1 por pessoa 
para todos 

atletas 
participantes 
do evento e 
equipe de 

trabalho, 91 
de equipe de 

trabalho + 
520 

 atletas/equi
pe = 611) 
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520  atletas/equipe = 
611) 

Não foi 
previsto para 

os 
voluntários. 

Valor Total Etapa 5.2           
                         
977,60  

  

Etapa 5.3 Credenciamento               

Item Descrição Detalhada 
Un. de medida 
(diária/mês/mt
s/serviço) 

Quant. 
Unida

de 
Total 

  Valor 
Unitário   

  Valor Total   Memória Cálculo 

5.3.
1 

Credencial  em PVC e 
cordão, sendo uma para 
cada membro das 
equipes, equipe técnica, 
operacional e 
autoridades do evento 

Unidade 600 1 600 
            
4,90  

              
2.940,00  

(1 por pessoa 
para 520 
atletas e 80 
equipe = 600) 

Dimensões: 14cm  x 
10cm 

Algumas 
funções da 
equipe de 
trabalho não 
necessitam 
credenciais 
devido a 
utilização de 
uniforme 
próprio. 

Espessura: 5mm  

Cordão: 85cm x 2cm  

(1 por pessoa para 520 
atletas e 80 equipe = 
600) 

 

Valor Total Etapa 5.3           
                     
2.940,00  

  

Etapa 5.4 Divulgação               

Item Descrição Detalhada 
Un. de medida 
(diária/mês/mt
s/serviço) 

Quant. 
Unida

de 
Total 

  Valor 
Unitário   

  Valor Total   Memória Cálculo 

5.4.
1 

Aquisição de blimps 
(também conhecido 
como balão) para 
proteção da raia (1 para 
cada canto da raia x 4 
quantos) unidade 1 4 4 

        
920,0
0  

              
3.680,00  

 (1 para cada 
canto da raia 
x 4 quantos) Aquisição por ser 

material com logo 
aplicada que não pode 
ser locado por esse 
motivo 

Valor Total Etapa 5.4           
                     
3.680,00  

  

Etapa 5.6 Premiação               
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Item Descrição Detalhada 
Un. de medida 
(diária/mês/mt
s/serviço) 

Quant. 
Unida

de 
Total 

  Valor 
Unitário   

  Valor Total   Memória Cálculo 

5.6.
1 

Medalhas - Confecção de 
medalhas em metal (7cm 
de 
diâmetro) personalizadas 
com fita personalizada 
(2cm de largura x 90 cm 
de comprimento) para 
todas as provas finais do 
evento. 

Unidade 1 723 723 
            
6,10  

              
4.410,30  

Conforme 
planilha 
inscrições e 
medalhas em 
anexo. Para cálculo das 

medalhas levamos em 
conta: 

Provas duplas C2, Provas 
duplas K2, Provas 
quádruplas K4,  

5.6.
2 

Troféu - Troféus  para as 
melhores equipes do 
evento, sendo 3 para 
Canoagem Velocidade e 
3 para Paracanoagem 

Unidade 1 6 6 
          
45,00  

                 
270,00  

(6 ao todo = 
sendo 3 por 
cada 
modalidade) 

Material: Troféus 
personalizado de 
madeira e acrílico, 25cm 
de altura. 

(6 ao todo = 3 da 
Canoagem Velocidade e 
3 da Paracanoagem) 

Valor Total Etapa 5.6           
                     
4.680,30  

  

Valor Total Meta 5           
                   
37.389,80  

  

Meta 6 - Serviços gráficos               

Etapa 6.1 Impressão               

Item Descrição Detalhada 
Un. de medida 
(diária/mês/mt
s/serviço) 

Quant. 
Unida

de 
Total 

  Valor 
Unitário   

  Valor Total   Memória Cálculo 

6.1.
1 

Aquisição de lona  para 
backdrop de premiação – 
Confecção e instalação 
de lona vinílica, 
confeccionada em cor 
branca e com ilhós 
reforçado, com arte a ser 
enviada posteriormente, 
espessura 440grs, 500 x 
300 fios medindo 6,95m 
x 2,95m para o backdrop 
de premiação. 

Unidade 1 1 1 

        
327,7
4  

                 
327,74  

1 lona por ser 
1 backdrop 
de premiação 
apenas 
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Aquisição de material 
personalizado, não sendo 
possível de ser locado. 

6.1.
2 

Aquisição de lona vinílica 
 para pórtico de entrada - 
Confecção de lona para 
pórtico de entrada do 
evento, na cor branca 
com ilhós reforçados, 
impressa com arte da 
logo do evento, 
espessura 440g, medindo 
5,90m x 1,90m.(1 lonas - 
1 para cada pórtico) 

Unidade 1 1 1 

        
267,4
6  

                 
267,46  

(1 lonas - 1 
para cada 
pórtico) 

Aquisição de material 
personalizado, não sendo 
possível de ser locado. 

6.1.
3 

Aquisição de lona  para 
placas de margem com 
estrutura em metalão - 
Confecção de lona 
vinílica para placas de 
margem, em 4 cores, 
espessura 440g, medindo 
1,90 m x 0,70m, com 
estruturas em metalão 
para a identificação e 
divulgação do Projeto,  
Ministério do Esporte . 
(10 lonas) 

Unidade 1 10 10 
          
60,00  

                 
600,00  

(10 lonas) 

Aquisição de material 
personalizado, não sendo 
possível de ser locado. 

6.1.
4 

Aquisição de lona  - 
Testeiras - Confecção de 
lona vinílica, em 4 cores 
medindo 4,90m x 0,6m, 
espessura 440g, com 
ilhós com estruturas em 
metalão. Unidade 1 7 7 

        
170,0
0  

              
1.190,00  

(1 por tenda 
para 7 tendas 
de 5x5m) Aquisição de material 

personalizado, não sendo 
possível de ser locado. 

(1 por tenda para 7 
tendas de 5x5m) 
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6.1.
5 

Aquisição de lona  - 
Quadro para listas de 
largada e resultados - 
Confecção de lona 
vinílica, espessura 440g, 
com ilhós,  para quadro 
informativo de largadas, 
resultados, 4 cores, 
medindo 2,90m x 1,90m. 
(1 lona) 

Unidade 1 1 1 

        
161,9
0  

                 
161,90  

(1 lona) 

Aquisição de material 
personalizado, não sendo 
possível de ser locado. 

Valor Total Etapa 6.1           
                     
2.547,10  

  

Valor Total Meta 6           
                     
2.547,10  

  

Meta 8 - Materiais de 
consumo 

              

Etapa 8.1 Materiais de 
consumo 

              

Item Descrição Detalhada 
Un. de medida 
(diária/mês/mt
s/serviço) 

Quant. 
Unida

de 
Total 

  Valor 
Unitário   

  Valor Total   Memória Cálculo 

8.1.
1 

Aquisição de guarda sol 
(1,60m, estrutura em 
alumínio e cobertura em 
bagun) para a proteção 
de sol e chuva. 
1 guarda por staff (10 
árbitros, 3 auxiliares de 
paracanoagem, 3 
classificadores 
funcionais) = 16 
Aquisição por não 

encontrarmos para 

locação. 

Unidade 1 16 16 

        
129,0
0  

              
2.064,00  

1 guarda por 
staff (10 
árbitros, 3 
auxiliares de 
paracanoage
m, 3 
classificadore
s funcionais) 
= 16 
somente 

para 10 

árbitros pois 

4 ficam em 

área coberta. 

 

Valor Total Etapa 8.1           
                     
2.064,00  

  

Valor Total Meta 8           
                     
2.064,00  

  

Meta 9 - Hospedagem / 
Alimentação 

              

Etapa 9.1 Alimentação               

Item Descrição Detalhada 
Un. de medida 
(diária/mês/mt
s/serviço) 

Quant. 
Unida

de 
Total 

  Valor 
Unitário   

  Valor Total   Memória Cálculo 
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9.1.
1 

Alimentação  - Eq 
técnica, operacional e 
autoridades - Almoço 
com bebida não alcoólica 
para os membros da 
equipe técnica, 
operacional e 
autoridades do evento. 

Unidade 909 1 909 
          
12,00  

            
10.908,00  

(100 pessoas 
pelos dias 
definidos em 
planilha 
anexa 
chamada 
Equipe de 
Trabalho) 

Cardápio: arroz, feijão, 
macarrão, legumes 
refogados, salada, carne 
de frango ou carne de 
gado) 

(100 pessoas pelos dias 
definidos em planilha 
anexa chamada Equipe 
de Trabalho) 

9.1.
2 

Alimentação  - Eq 
técnica, operacional e 
autoridades - Jantar - 
Jantar com bebida não 
alcoólica, para os 
membros da equipe 
técnica, operacional e 
autoridades 

Unidade 469 1 469 
          
12,00  

              
5.628,00  

(31 pessoas 
pelos dias 
definidos em 
planilha 
anexa 
chamada 
"Equipe de 
Trabalho") 

Cardápio: arroz, feijão, 
macarrão, legumes 
refogados, salada, carne 
de frango ou carne de 
gado) 

(31 pessoas pelos dias 
definidos em planilha 
anexa chamada "Equipe 
de Trabalho") 

9.1.
3 

Kit lanche –sendo 2 
frutas e 1 barra de cereal 
por kit, 
aproximadamente 520 
lanches por dia x 4 dias = 
2080 

unidade 520 4 2080 
            
3,00  

              
6.240,00  

520 lanches 
por dia x 4 
dias = 2080 

Valor Total Etapa 9.1           
                   
22.776,00  

  

Valor Total Meta 9           
                   
22.776,00  

  

Meta 10 - Serviços e 
contratações 

              

Etapa 10.1 Equipe               

Item Descrição Detalhada 
Un. de medida 
(diária/mês/mt
s/serviço) 

Quant. 
Unida

de 
Total 

  Valor 
Unitário   

  Valor Total   Memória Cálculo 
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10.1
.1 

14 Árbitros Nacionais, 
trabalhando por cinco 
dias (quarta a domingo), 
sendo a participação na 
quarta feira na reunião 
técnica antes do evento 
e participação durante o 
evento - estes se dividem 
em diversas funções, 
sendo elas largada, pista, 
chegada, pesagem, 
entrada na água, 
percurso, e outros. Com 
carga horária de 10 horas 
por dia. 

Diária 14 5 70 

        
187,7
8  

            
13.144,60  

14 árbitros x 
5 dias 

10.1
.2 

1 Chefe de Arbitragem 
por 5 dias - gerencia e 
coordena o trabalho de 
todos os árbitros, além 
de validade resultados, 
listas de largadas, 
programa de provas, 
acompanhar equipe de 
cronometragem oficial e 
responder oficialmente 
por toda a parte de 
provas do evento.Com 
carga horária de 10 horas 
por dia. 

Diária 1 5 5 

        
425,0
0  

              
2.125,00  

1 chefe x 5 
dias 

10.1
.3 

1 Fotógrafo - contratação 
de serviços de fotografia 
oficial do evento, 
durante quatro dias.Com 
carga horária de 10 horas 
por dia. 

Diária 1 4 4 

        
575,0
0  

              
2.300,00  

1 fotógrafo x 
4 dias 

10.1
.4 

1 Coordenador de Evento 
- pessoa de brasília 
responsável por efetuar 
todo o contato, visitas, 
assinaturas de contratos, 
compras, vistorias e dar 
todo o suporte para a 
CBCa na cidade de 
brasília, local de 
realização do 
evento.Com carga 
horária de 10 horas por 
dia  x 7 dias sendo esses 
do dia 26/08 a 01/09, 
acompanhando toda 
montagem e 
desenvolvimento do 
evento. 

Diária 1 7 7 

        
322,5
0  

              
2.257,50  

1 
coordenador 

x 7 dias 
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10.1
.5 

2 Locutores - locução do 
evento para o público e 
atletas. 

Diária 2 4 8 

        
511,7
5  

              
4.094,00  

2 locutor x 4 
dias (2 
locutores 
para que 1 
cubra o outro 
em idas ao 
banheiro 
devido ao 
volume de 
provas e 
pouco tempo 
de intervalo e 
para dar 
dinamicidade 
ao evento) 

Carga horária de 10 
horas / dia. 

10.1
.6 

1 Assistente de 
Paracanoagem - gerencia 
e coordena o trabalho 
dos auxiliares 
distribuindo tarefas - que 
são muitas. Com carga 
horária de 10 horas por 
dia. 

Diária 1 5 5 

        
150,0
0  

                 
750,00  

1 assistente x 
5 dias 

10.1
.7 

2 Auxiliares de 
Paracanoagem - 
atendem as demandas 
da paracanoagem 
colaborativamente com 
o assistente de 
paracanoagem. Com 
carga horária de 10 horas 
por dia. 

Diária 2 5 10 

        
120,0
0  

              
1.200,00  

2 auxiliarers x 
5 dias 

10.1
.8 

4 Classificadores de 
Paracanoagem - fazem a 
classificação funcional 
técnica dos atletas que 
necessitam e 
acompanham os atletas 
durante o evento para 
confirmarem suas 
classificações funcionais. 
Com carga horária de 10 
horas por dia. 

Diária 4 5 20 

        
250,0
0  

              
5.000,00  

4 
classificadore

s x 5 dias 

10.1
.9 

1 Chefe de classificação 
funcional de 
Paracanoagem - gerencia 
e coordena o trabalho 
dos classificadores, além 
de também atuar como 
classificador.Com carga 
horária de 10 horas por 
dia. 

Diária 1 5 5 

        
350,0
0  

              
1.750,00  

1 chefe de 
classificação 

x 5 dias 
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Valor Total Etapa 10.1           
                   
32.621,10  

  

Etapa 10.2 Encargos               

Item Descrição Detalhada 
Un. de medida 
(diária/mês/mt
s/serviço) 

Quant. 
Unida

de 
Total 

  Valor 
Unitário   

  Valor Total   Memória Cálculo 

10.2
.1 

Encargos Trabalhistas - 
Árbitros nacionais - 
Pagamento de 20% de 
INSS e 5% de ISS sobre o 
valor do RPA de todos os 
prestadores de serviço. 
(14 pessoas por 5 dias = 
70) 

Encargos 14 5 70 
          
46,95  

              
3.286,15  

20% INSS e 
5% ISS sobre 
valor da RPA 

acima 

10.2
.2 

Encargos Trabalhistas - 
Chefe de arbitragem - 
Pagamento de 20% de 
INSS e 5% de ISS sobre o 
valor do RPA de todos os 
prestadores de serviço. 
(1 pessoa por 5 dias = 5) 

Encargos 1 5 5 
        
106,2
5  

                 
531,25  

20% INSS e 
5% ISS sobre 
valor da RPA 

acima 

10.2
.3 

Encargos Trabalhistas - 
Fotógrafo - Pagamento 
de 20% de INSS e 5% de 
ISS sobre o valor do RPA 
de todos os prestadores 
de serviço. (1 pessoas 
por 4 dias = 4) 

Encargos 1 4 4 
        
143,7
5  

                 
575,00  

20% INSS e 
5% ISS sobre 
valor da RPA 

acima 

10.2
.4 

Encargo - Cooordenador 
do Evento - Contratação 
durante 7 dias. (1 pessoa 
por 7 dias = 7) 

Encargos 1 7 7 
          
80,63 
  

                 
564,38 

20% INSS e 
5% ISS sobre 
valor da RPA 

acima 

10.2
.5 

Encargos Trabalhistas - 
Locutor - Pagamento de 
20% de INSS e 5% de ISS 
sobre o valor do RPA de 
todos os prestadores de 
serviço. (2 pessoas por 4 
dias = 8) 

Encargos 2 4 8 
        
127,9
4  

              
1.023,50  

20% INSS e 
5% ISS sobre 
valor da RPA 

acima 

10.2
.6 

Encargos Trabalhistas - 
Paracanoagem - 
Assistente - Pagamento 
de 20% de INSS e 5% de 
ISS sobre o valor do RPA 
de todos os prestadores 
de serviço. (1 pessoas 
por 5 dias = 5) 

Encargos 1 5 5 
          
45,00  

                 
225,00  

20% INSS e 
5% ISS sobre 
valor da RPA 

acima 
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10.2
.7 

Encargos Trabalhistas - 
Paracanoagem - 
Auxiliares - Pagamento 
de 20% de INSS e 5% de 
ISS sobre o valor do RPA 
de todos os prestadores 
de serviço. (2 pessoas 
por 5 dias = 10) 

Encargos 2 5 10 
          
30,00  

                 
300,00  

20% INSS e 
5% ISS sobre 
valor da RPA 

acima 

10.2
.8 

Encargos Trabalhistas - 
Paracanoagem - 
Classificadores - 
Pagamento de 20% de 
INSS e 5% de ISS sobre o 
valor do RPA de todos os 
prestadores de serviço. 
(4 pessoas por 5 dias = 
20) 

Encargos 4 5 20 
          
62,50  

              
1.250,00  

20% INSS e 
5% ISS sobre 
valor da RPA 

acima 

10.2
.9 

Encargos Trabalhistas - 
Paracanoagem - Chefe de 
Classificação - 
Pagamento de 20% de 
INSS e 5% de ISS sobre o 
valor do RPA de todos os 
prestadores de serviço. 
(1 pessoa por 5 dias = 5) 

Encargos 1 5 5 
          
87,50  

                 
437,50  

20% INSS e 
5% ISS sobre 
valor da RPA 

acima 

Valor Total Etapa 10.2           
                     
8.192,78  

  

Valor Total Meta 10           
                   
40.813,88  

  

Valor Total TERMO DE 
FOMENTO 

          
                
424.768,80 

  

 

 

5.3 Equipe de RH 

Encargos Trabalhistas 

Função Qnt. Unid. Perfil Valor Unit Valor Total Realização 

Chefe de arbitragem 1 Encargo RPA 531,25 531,25 Fomento 

Árbitro nacional 14 Encargo RPA 274,73 3.286,15  Fomento 

Chefe de classificação funcional 1 Encargo RPA 437,50 437,50  Fomento 

Classificador 4 Encargo RPA 312,50 1.250,00  Fomento 

Assistente de Paracanoagem 1 Encargo RPA  225,00 225,00  Fomento 

Auxiliar de Paracanoagem 2 Encargo RPA 150,00 300,00 Fomento 

Fotógrafo 1 Encargo RPA 575,00 575,00  Fomento 

Locutor 2 Encargo RPA 511,75 1.023,50  Fomento 

Coordenador de evento 1 Encargo RPA 564,38 564,38 Fomento 

VALOR TOTAL DE RH   8.192,78   
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ATRIBUIÇÃO DA EQUIPE DE TRABALHO 

FUNÇÃO ATRIBUIÇÃO 

Chefe de arbitragem 

Irá coordenar toda a equipe de arbitragem; 
Cumprir e fazer cumprir o Programa de Competição, respeitando 
rigorosamente os horários ali estabelecidos. 
Gerenciar os profissionais que desempenharão as seguintes 
funções: árbitros de larga, árbitros de chegada, árbitros de 
percurso, cronometristas, alinhadores, controladores de 
embarque e árbitro de pesagem, bem como assegurar-se que 
cada um deles cumpra e siga rigorosamente o presente 
regulamento bem como o estatuto da CBCa. 
Homologar o resultado de cada prova após verificar que as 
regras foram integralmente cumpridas. 
Informar ao árbitro de pesagem quais embarcações deverão ser 
controladas após o término de cada prova. 

Árbitro nacional 

Serão subdivididos em Árbitro de Largada, Alinhador, Árbitros de 
Percurso, Árbitros de Chegada, Cronometristas, Árbitro de 
Pesagem, Controlador de Embarque, Secretário da Competição 
e Anunciador. 

Chefe de classificação 
funcional 

Além de atuar como classificador, também organiza todo o 
trabalho de classificação funcional, como agendamentos, recebe 
documentos, divide por grupos de atendimento. 

Classificador 

Irão atuar na classificação funcional, com o nivelamento entre os 
aspectos da capacidade física e competitiva, colocando as 
deficiências semelhantes em um grupo determinado. Isso 
permite oportunizar a competição entre indivíduos com várias 
sequelas de deficiência, pois o sistema de classificação eficiente 
é o pré-requisito para uma competição mais equiparada. 

Assistente de Paracanoagem 
Irão atuar no suporte/apoio da classificação funcional dos atletas 
da Paracanoagem e organiza os trabalhos dos assistentes de 
Paracanoagem 

Auxiliar de Paracanoagem Atua auxiliando o assistente de Paracanoagem com os atletas. 

Fotógrafo 
Fotografia profissional para o evento, visto que para as provas 
do evento é necessário equipamento específico. Esse serviço 
mostrará a boa aplicação e exposição dos patrocinadores. 

Locutor Irá atuar na narração das provas. 

Coordenador de evento 
Será responsável pelo planejamento, organização, 
administração, operacionalização, cumprimentos de prazos e 
prestação. 

 

 

6. DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO 

 

6.1DIVULGAÇÕES  

A CBCa deverá divulgar o evento dentro do site oficial da Confederação, dentro das redes sociais 

como Twitter, Instagram e Facebook, buscaremos parcerias com escolas, faculdades e cursos 
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para divulgar aos alunos podendo irem como espectadores, buscaremos parcerias para divulgação 

em outdoor, panfletagem, divulgação em rádio e carro de som. 

 

6.2 IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO 

A identificação visual do Projeto nos espaços físicos será feita por meio de placas e banners, tendo 

também WindBanner (tipo bandeiras), placas de margem, Blimps (na água), backdrop (lona 

impressa) de premiação, backdrop (lona impressa) de resultado. 

 

7. Previsão de Receitas  

PREVISÃO DE RECEITAS 

QTD. Nome Receitas 

1 Emenda Parlamentar R$ 424.768,80 

2 Inscrição R$ 8.110,00 

3 LAP – COB (Lei Agnelo Piva – Comitê Olímpico do 

Brasil) 

R$ 4.632,00 

4 LAP – CPB (Lei Agnelo Piva – Comitê Paralímpico 

Brasileiro) 

R$ 10.566,44 

5 CBC – Comitê Brasileiro de Clubes R$ 127.300,00 

Total R$ 575.377,24 

 

Brasília,20/08/2019 

_____________________________ 

Dirigente da Entidade 


