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ANEXO V DO EDITAL 

PLANO DE TRABALHO 

Este anexo é parte integrante e indissociável do Edital de Chamamento Público n° 02/2018 

SUPEL/SETUL 

 

 

A Secretaria de Estado de Esporte, Turismo e Lazer - SETUL propõe a 

realização do Prêmio Brasília Esporte 2018, que acontecerá no dia 12 de 

dezembro de 2018, ás 19h no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. 

O Prêmio Brasília Esporte é uma cerimônia de premiação da Secretaria 

Adjunta do Esporte e Lazer, que contempla anualmente os atletas profissionais, 

nas modalidades Olímpica e Paralímpica, com o prêmio de MELHOR ATLETA 

DE BRASÍLIA, na sua respectiva modalidade, em reconhecimento à excelência 

do trabalho e conquistas no contexto esportivo.  

 A produção do prêmio se faz em parceria com as entidades de 

administração esportiva (Federações), por entender-se que elas possuem um 

conjunto de competências e prerrogativas específicas da sua modalidade 

esportiva,  garantidas pelas entidades Nacionais e Internacionais nas quais são 

vinculadas. 

Nesse seguimento, contemplamos todas as Federações competentes 

por administrarem os esportes Olímpicos e Paralímpicos estruturados no 

Distrito Federal. 

Para concorrer aos prêmios de Melhor atleta Olímpico, Melhor atleta 

Paralímpico, Atleta Popular Olímpico, Atleta Popular Paralímpico e melhor  

Atleta da sua modalidade esportiva específica, que serão entregues na 

cerimônia formal, o atleta precisa ser filiado, registrado dentro do quadro de 

atletas da Federação.  

Ficará a cargo de cada Federação / Entidade esportiva indicar os três 

melhores atletas do calendário esportivo de competições do ano de 2018, 

aqueles que conseguiram os melhores resultados e desempenhos, bem como 

indicar o Atleta Popular.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cerim%C3%B4nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Premia%C3%A7%C3%A3o
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 Os três atletas indicados serão submetidos à apreciação de uma 

Comissão Julgadora que definirá, por meio de quesitos técnicos, o melhor 

atleta de cada modalidade. 

Os Prêmios de Melhor Atleta Olímpico e Melhor Atleta Paralímpico, 

também serão definidos, por meio de votação, realizados pela mesma 

Comissão de Julgadora. Irão concorrer á esses prêmios todos os atletas 

campeões em suas respectivas modalidades. 

Os vencedores dos Prêmios de Atleta Popular Olímpico e Atleta Popular 

Paralímpico serão definidos por meio de votação popular, disponibilizado no 

sítio eletrônico da SETUL, bem como nas suas redes sociais, por meio de link. 

As indicações dos três atletas por modalidade e do Atleta Popular serão 

feitas em formulário padrão elaborados pela SETUL para esse fim específico. 

Esse documento deverá ser preenchido corretamente e assinado pelo 

Presidente da Federação respectiva, comprovando a veracidade das 

informações prestadas para a indicação dos referidos atletas ao prêmio. 

Cabe a Federação, além de indicar os três melhores atletas,  

classificar hierarquicamente a sua indicação de forma a ordená-los por 

mérito técnico conforme  a seguinte pontuação:  

  1º (melhor atleta) = 5 pontos  

  2º (melhor atleta) = 3 pontos  

  3º (melhor atleta)  = 1 ponto.  

 

ATENÇÃO: Colocar a pontuação na frente do nome do atleta indicado no 

formulário. 

A Federação que não pontuar os seus atletas, a Secretaria de Esporte 

Turismo e Lazer, automaticamente dará 3 pontos para cada, por entender que 

todos os atletas possuem o mesmo mérito técnico.  
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OBJETIVO 

O PRÊMIO BRASÍLIA ESPORTE tem o objetivo de homenagear os 

atletas do Distrito Federal, que obtiveram os melhores resultados e 

desempenho técnico em suas modalidades esportivas no ano de 2018.  

É a coroação do trabalho realizado pelos melhores esportistas e técnicos 

do Distrito Federal, por meio de uma eleição popular e técnica.  

Esta cerimonia Formal na qual os prêmios serão entregues reunirá os 

nomes de destaque do meio esportivo. A primeira edição deste evento 

aconteceu em 2016, consagrando-se como a melhor e maior  confraternização 

e congraçamento da comunidade desportiva do Distrito Federal.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

     

 Contribuir para o desenvolvimento social, autônomo e democrático 

estimulando o pleno exercício da cidadania por meio do esporte; 

 Reconhecer o esforço e dedicação dos atletas e técnicos do Distrito 

Federal; 

 Possibilitar a visibilidade de talentos esportivos no Distrito Federal; 

 Cooperar no fortalecimento de uma sociedade que preserva sua 

identidade esportiva como instrumento de superação de problemas 

sociais; 

 Incentivar os atletas e técnicos a se manterem registrados nos órgãos 

esportivos competentes do DF; 

 Contribuir para o reconhecimento de atletas e técnicos de modalidades 

esportivas menos populares; 

 Dar visibilidade e credibilidade ao esporte de rendimento no DF.  

 

O evento tem na mobilização de parcerias o seu ponto forte e para tanto, 

o faz articulando o poder público local, entidades comunitárias, lideranças, 

agentes do esporte, imprensa local, órgãos, agências e instituições para 

colaborarem no sucesso do evento.  
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São parceiros dos PREMIO BRASILIA ESPORTE 2018: 

  Federações do DF representantes das modalidades Olímpicas;  

  Entidades do DF representantes das modalidades Paralímpicas; 

 Regiões Administrativas do Distrito Federal; 

 Complexo Administrativo do Distrito Federal. 

 

O EVENTO 

Organizado pela Secretaria de Esporte Turismo e Lazer – SETUL, desde 

2016, a maior premiação do esporte do Distrito Federal presta homenagens 

aos principais atletas da Capital do país. O PRÊMIO BRASÍLIA ESPORTE 

enaltece os atletas, que se destacaram em suas modalidades, no ano de 2018. 

Local: 

 Mezanino ou Ala Sul do Centro de Convenções Ulysses Guimarães  

 

Data:  

 12 de dezembro de 2018 às 19h.  

 
 

 INDICAÇÕES E PREMIAÇÕES 

 

CATEGORIAS CONTEMPLADAS NA CERIMÔNIA FORMAL DO PRÊMIO BRASÍLIA 

ESPORTE 2018. 

 

A) MODALIDADES OLÍMPICAS 

 

1. Melhor atleta de Brasília Atletismo 

2. Melhor atleta de Brasília Badminton 

3. Melhor atleta de Brasília Basquete 

4. Melhor atleta de Brasília Beisebol 

5. Melhor atleta de Brasília  Softbol 

6. Melhor atleta de Brasília Boxe 

7. Melhor atleta de Brasília Canoagem Velocidade 

8. Melhor atleta de Brasília Canoagem Slalom 

9. Melhor atleta de Brasília Ciclismo BMX 
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10. Melhor atleta de Brasília Ciclismo Estrada 

11. Melhor atleta de Brasília Ciclismo Mountain Bike 

12. Melhor atleta de Brasília Esportiva 

13. Melhor atleta de Brasília Futebol 

14. Melhor atleta de Brasília Ginástica Artística 

15. Melhor atleta de Brasília  Ginástica Rítmica 

16. Melhor atleta de Brasília Ginástica Trampolim 

17. Melhor atleta de Brasília Golfe 

18. Melhor atleta de Brasília Handebol 

19. Melhor atleta de Brasília Hipismo Adestramento 

20. Melhor atleta de Brasília Hipismo CCE 

21. Melhor atleta de Brasília Hipismo saltos 

22. Melhor atleta de Brasília Hoquéi 

23. Melhor atleta de Brasília Judô 

24. Melhor atleta de Brasília Levantamento de Peso 

25. Melhor atleta de Brasília Luta Olímpica 

26. Melhor atleta de Brasília Natação 

27. Melhor atleta de Brasília Nado sincronizado 

28. Melhor atleta de Brasília Polo Aquático 

29. Melhor atleta de Brasília Pentatlo Moderno 

30. Melhor atleta de Brasília Saltos Ornamentais 

31. Melhor atleta de Brasília Maratona Aquática 

32. Melhor atleta de Brasília Remo 

33. Melhor atleta de Brasília Rugbi 

34. Melhor atleta de Brasília Taekwondo 

35. Melhor atleta de Brasília Tênis 

36. Melhor atleta de Brasília Tênis de Mesa 

37. Melhor atleta de Brasília Tiro com Arco 

38. Melhor atleta de Brasília Tiro esportivo 

39. Melhor atleta de Brasília Triátlon 

40. Melhor atleta de Brasília Vela 

41. Melhor atleta de Brasília Vôlei 
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42. Melhor atleta de Brasília Vôlei de Praia 

 

B) MODALIDADES PARALÍMPICAS 

 

1. Melhor atleta de Brasília Paratletismo 

2. Melhor atleta de Brasília Parabadminton 

3. Melhor atleta de Brasília Basquete Cadeira de Rodas 

4. Melhor atleta de Brasília Bocha 

5. Melhor atleta de Brasília Esgrima em Cadeira de Rodas 

6. Melhor atleta de Brasília Paracanoagem Velocidade 

7. Melhor atleta de Brasília Paraciclismo 

8. Melhor atleta de Brasília Paraciclismo 

9. Melhor atleta de Brasília Futebol de 5 

10. Melhor atleta de Brasília Futebol de 7 

11. Melhor atleta de Brasília Goalbol 

12. Melhor atleta de Brasília Hipismo Adestramento 

13. Melhor atleta de Brasília Judô Paralímpico 

14. Melhor atleta de Brasília Levantamento de Peso Paralímpico 

15. Melhor atleta de Brasília Natação Paralímpica 

16. Melhor atleta de Brasília Remo Paralímpico 

17. Melhor atleta de Brasília Rugby em Cadeiras de Roda 

18. Melhor atleta de Brasília Tênis em Cadeira de Rodas 

19. Melhor atleta de Brasília Tênis de Mesa Paralímpico 

20. Melhor atleta de Brasília Tiro com Arco Paralímpico 

21. Melhor atleta Brasília Tiro Esportivo. 

22. Melhor atleta de Brasília Vela Adaptada 

23. Melhor atleta de Brasília Vôlei Sentado 

24. Melhor atleta de Brasília Parataekwondo 
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C) MELHOR ATLETA OLÍMPICO DE BRASÍLIA EM 2018  

É a principal categoria do Prêmio Brasília Esporte. 

1.   Feminino 

2.  Masculino 

 

D) MELHOR ATLETA PARALÍMPICO DE BRASÍLIA EM 2018 

É a principal categoria do Prêmio Brasília Esporte. 

1.   Feminino 

2.  Masculino 

 

E) ATLETA POPULAR MODALIDADE OLÍMPICA  

Prêmio entregue ao atleta que apresentar maior quantidade de 

exposição na mídia e representatividade social, dentro das 

modalidades olímpicas. O resultado final será decidido por 

votação popular através das redes sociais, 05 (cinco) dias antes 

da Cerimônia de Premiação. 

 

F)  ATLETA POPULAR MODALIDADE PARALÍMPICA  

Prêmio entregue ao atleta que apresentar maior quantidade de 

exposição na mídia e representatividade social, dentro das 

modalidades paralímpicas. O resultado final será decidido por 

votação popular através das redes sociais, 05 (cinco) dias antes 

da Cerimônia de remiação. 

 

G) PRÊMIO EXCELÊNCIA ESPORTIVA (CONVIDADO HOMENAGEADO)  

      .  

COMISSÃO JULGADORA 

A Comissão Julgadora será formada por 05 (cinco) membros, composta por: 

 01 (um) jornalista esportivo, indicado pela Associação Brasiliense de 

Cronistas Desportivos - ABCD; 

 01 (um) representante do esporte com notório saber esportivo; 

 01 (um) representante do Conselho Regional de Educação Física do 

Distrito Federal – CREF/DF; 
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 01 (um) representante do esporte paralímpico e 

 01 (um) ex-atleta olímpico. 

Obs: Todos os indicados para a Comissão Julgadora deverão ser moradores 

de Brasília e terão que estar à disposição para reunião e votação dos 

resultados nos dias 22 ou 27/11/2018 das 18h30 às 21h30. Este será um 

trabalho voluntário e sem vínculos com a SETUL. Todo processo será 

imparcial, impessoal e transparente. 

 

CRONOGRAMA 

Data Horário Órgão Ação 

 
30/10 (Terça) 17h 

  
 SETUL 

Divulgação do Regulamento 
Geral do Prêmio Brasília 

Esporte no site. 

07/11 (Quarta) 
Ate as 
17h30 

ABCD / CONEF / CREF 07 / 
FEDERAÇÕES/PARALIMPICO 

Prazo final para indicação dos 
nomes para compor a 
comissão julgadora. 

05/11 (Segunda) 
a 16/11 (Sexta) 

Ate as 
17h30 

Federações 
Prazo final para as indicações 

dos nomes dos atletas. 

19/11 (Segunda) 11h SETUL 
Envio para publicação no SITE 

da SETUL a Comissão 
Julgadora 

22/11 (Quinta) 
ou 27/11 (Terça) 

18h30 SETUL 
Reunião da Comissão 

Julgadora para votação e 
definição dos resultados. 

19/11 (Segunda) 
a 23/11 (Sexta) 

15h SETUL 
Divulgação da lista tríplice 
com nomes/modalidades 

indicados. 

19/11 (Segunda)  
a 23/11( Sexta) 

15h SETUL 
Divulgação da lista para 

votação do Atleta Popular 

26/11 (Segunda) 
a 07/12 (Sexta) 

10h SETUL 
Período de votação para 
eleger o Atleta Popular. 

12/12 (Quarta) 19h 
ABCD / CONEF / SETUL / 

CREF 07 / Federações 
PREMIAÇÃO 

 

PREMIAÇÃO 

Serão oferecidas as seguintes premiações aos vencedores do Prêmio 

Brasília Esporte:  

 42 troféus com placas de identificação de “melhor atleta da modalidade 

olímpica” para os atletas de modalidades Olímpicas;  

 24 troféus com placas de identificação de “melhor atleta da modalidade 

paralímpica” para os atletas de modalidades Paralímpicas; 
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 02 troféus com placas de identificação de “melhor Atleta Geral Olímpico 

Feminino e Masculino” - melhor atleta geral para modalidades 

Olímpicas; 

 02 troféus com placas de identificação de “melhor Atleta Geral 

Paralímpico Feminino e Masculino” - melhor atleta geral para 

modalidades Paralímpicas  

 02 placas de homenagem com identificação para o Atleta Popular 

Olímpico e Atleta Popular Paralímpico; 

 10 placas de homenagem para Comissão Julgadora (05) e convidados 

homenageados (05). 

 

 

Serão oferecidos os seguintes Certificados (401 unidades): 

 126 (cento e vinte seis) atletas indicados nas modalidades olímpicas; 

 126 (cento e vinte seis) técnicos dos atletas indicados nas modalidades 

olímpicas; 

 72 (setenta e dois) atletas indicados nas modalidades paralímpicas; 

 72 (setenta e dois) técnicos dos atletas indicados nas modalidades 

paralímpicas; 

 05 (cinco) para a Comissão Julgadora.  

 

Obs: todos os atletas, os paratletas indicados e seus respectivos técnicos 

receberão Certificados.  

 

Serão oferecidas as seguintes Placas de Homenagem Identificadas (78 

unidades): 

 05 (cinco) placas para a Comissão Julgadora; 

 42 (quarenta e duas) placas para os técnicos dos atletas vencedores 

das modalidades olímpicas; 

 24 (vinte e quatro) placas para os técnicos atletas vencedores das 

modalidades paralímpicas; 
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 02 (duas) placas: uma  para o Atleta Popular Olímpico e uam para o 

Atleta Polpular Paralímpico; 

 05 (cinco) placas para convidados homenageados, incluindo o Prêmio 

Excelência Esportiva.  

Observação:  

Para quantificar o número de certificados e troféus, este projeto se 

baseou na quantidade de modalidades reconhecidas pelo Comitê Olímpico do 

Brasil – COB e Comitê Paralímpico do Brasil – CPB. Contudo, inferimos que 

existam modalidades que não possuem praticantes no Distrito Federal, 

baseados no número de participantes das edições anteriores. 

 Em virtude de só termos os dados concretos após o envio dos 

formulários pelas entidades esportivas, trabalharemos com a hipótese da 

quantidade máxima de esportes Olímpicos e Paralímpicos.  

  Importante ressaltar que nas duas últimas edições do Premio Brasília 

Esporte, foram contempladas em 2016 - 30 modalidades Olímpicas e 11 

modalidades Paralímpicas e na edição de 2017 – 34 modalidades Olímpicas e 

18 modalidades Paralímpicas, evidenciando um crescimento e interesse pelo 

evento.  

 

ITENS PARA A CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO 

 
Os itens descritos abaixo são apenas uma ideia do que deverá conter no 

Plano de Trabalho apresentado pela Organização da Sociedade Civil – OSC 

para a realização da Cerimônia de Premiação.  

Em virtude de um dos critérios ser a apresentação do projeto do evento 

dando a liberdade para a OSC inovar, fomentando a liberdade criativa para a 

produção da Cerimônia, os itens não possuem quantidade ideal, cabendo a 

OSC vencedora determinar sua necessidade.    

Somente terá que ser cumprido a quantidade dos itens para a 

Premiação, a saber:  

- certificados / pastas;                                   - cards / envelopes. 

- troféus; 

- placas de homenagem; 
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RECURSOS ENVOLVIDOS 

 

 

ITEM 

 

QTD. 

 

UNID. 

                           

                                                 ESPECIFICAÇÃO 

1.   UNID. Serviço de Cerimonial - Função de recepcionar e direcionar, os convidados no dia do               

Evento. No Pré evento, fará a confirmação de presenças dos 600 convidados.  

2.   UNID. Cadeiras - Locação de cadeiras com encosto e assento estofado. 

3.   UNID. Mesa – locação de mesa com tampo em madeira, redonda, com capacidade para 10 

Lugares.  

4.   UNID. Toalhas de Mesa Redonda - tolha em tecido Oxford, na cor preta e cobre mancha na cor a                  

ser definida pelo contratante, limpa e passada, sem manchas, sem rasgos, sem furos  e                   

sem costura se desfazendo.  

5.   UNID Serviço de Buffet – serviço de buffet a ser servido, com profissionais  

uniformizados e material de louça, talheres em inox e guardanapos em tecido.  

 Cardápio: salgados assados , salgados fritos , empratados.  

  Bebidas: água mineral com e sem gás, 02 tipos de refrigerantes (normal e dietético), 

 02 tipos de suco de frutas.   

6.    

M/LINEAR 

Box Truss - Contratação de empresa para locação de BOXTRUSS Q30 para instalação da  

Lona (ENTRADA DO EVENTO, com pé para sustentação.  

7.   M Painel de LED - Painel de Led- Alta resolução, P3 mm ou P4mm, medindo até 12 m x 3,00m,  

montado em estrutura de alumínio  Q 30, com tecido preto escondendo o alumínio.   

Com operador especializado.  

8.    

M² 

Painel Estrutura de Metalon – Montagem e desmontagem de estrutura em metalon com  

Lona para foto.   

9.   DIARIA Palco: Palco em praticável com carpete forração preto e fechamento em tecido preto na 

frente e laterais com rampa de acesso, atendendo as normas técnicas vigentes, incluindo 

transporte montagem e desmontagem, medindo até 12mx3m.  

10.   DIÁRIA Púlpito - Locação de 02 PÚLPITOS EM ACRÍLICO transparente (1,30 ALT X 0,4 PROF X 

0,5 cm LARG).  

11.   DIÁRIA Sonorização - Sistema de sonorização com para tender 600 pessoas em ambiente indoor: 

COM OPERADOR DE SOM.  

12.   UNID. Cenografia de Palco - decoração de palco composta por arranjos de impacto e folhagem. 

Incluso frete.   

13.   DIARIA 

 

Iluminação de Palco em ambiente indoor para atender o evento, com operador de som.  

14.   UNID Canhão de Luz 2000 watts 

15.   PARES  Iluminação do Hall de Entrada – par de LED ribalta de até 1m para iluminação da 

passarela.  

16.   PARES Refletores: locação de refletores par led 18x10w – RGBWA para iluminação da estrutura 

de box truss 3mx3m e estrutura de metalon .  

17.   UNID.  

 

Vaso ornamental grande para decoração do hall de entrada e corredores (plantas altas 

com até 1,80m com cachepô em madeira escura). Incluso frete.   

18.   UNID.  Arranjos para centro das mesas: arranjos de planta “ in natura” pequenos para 
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22.  

 

 

 

 

M2 Impressão de Adesivos e instalação - Contratação de empresa para confecção e 

instalação de adesivos variados, recortado com a logo do evento para instalação no púlpito 

(40 cm por 10 cm) e para sinalização no chão (50cmx 50cm) visando o atendimento ao 

Projeto Prêmio Brasília Esporte 2018. 

23.  

 

 

 

 

 

UNIDADE 

Camiseta: Camiseta gola polo malha piquet para Coordenação, na cor preta e logo do 

Prêmio Brasília Esporte -  4 cores. Impressão frente e costas. Tamanhos P, M e G. Arte a 

ser fornecida pelo contratante.  

24.   

75 

 

UNIDADE 

Troféu – Contratação de empresa para a confecção TROFÉUS para atendimento ao Projeto 

Prêmio Brasília Esporte 2018. Especificação: Troféu com base em madeira e corpo em 

acrílico. Medidas: 15x10x20cm. Arte a ser fornecida pelo contratante. 5 unidades de reserva 

técnica.  

25.   

410 

UNIDADE Certificado: Impressão de certificado de participação 4x0 - 

tamanho 21x15. Arte a ser fornecida pelo contratante. 

26.   

 

UNIDADE Livreto: Impressão de livreto em formato A5, contendo 80 páginas frente e verso, impressas 

em cor, com miolo colado – Papel offstet 90g e capa couché fosco 115g, 

lombada quadrada. Arte a ser fornecida pelo contratante. 

27.    UNIDADE Prisma: 1 Lâmina no formato 30 x 8 cm em papel Couché fosco com 300 g/m² impresso a 

4x0 cores. 01 lâmina por mesa para identificação dos lugares.  

28. 1

9 

401 UNIDADE Pastas: Confecção de pastas personalizadas com logomarca do evento e bolso interno. 

Arte a ser fornecida pelo contratante. 

29.   

78 

 

UNIDADE 

Placas de Homenagem: Confecção de placas de homenagem, em aço inox escovado, 

medindo 15x10 cm, gravada no processo de corrosão em baixo relevo e pintada até 04 

cores, acondicionada em estojo de veludo azul ou preto modelo livro. Arte a ser fornecida 

pelo contratante. 

30. 2

0 

 

  70 

UNIDADE Card de Premiação - Contratação de empresa para confecção de 100 (cem) fichas 

tamanho 15x21 cm, em papel Offset 180 gr, com 4/4 cores, e refilado. Arte a ser fornecida 

pelo contratante. 

31. 2

1 

 

  70 

UNIDADE Envelope para Card de Premiação - Contratação de empresa para confecção de 100 

(cem) envelopes 15x20 cm fechado Papel Offset 120gr com 4/0cores, Corte e Vinco, 

Colagem manual. Arte a ser fornecida pelo contratante. 

32.   UNIDADE Locação de notebook – aluguel de notebooks, com sistema operacional windows com 

mouse – diária de 12h.  

33.   DIÁRIA Impressora colorida a laser com toner (05 a 12/12/18) - Contratação de empresa para 

locação de 01 (UMA) IMPRESSORA COLORIDA com 01 (UM) conjunto de toners, pelo 

ornamentação das mesas redondas ou outro objeto que desempenhe a mesma função 

decorativa. Incluso frete. 

19.   DIARIA Gerador - gerador singular de 180kva, com alambrados para fechamento, 1 extintor de 

incêndio e ART - 12h.  

20.   CAIXAS Agua mineral - aquisição de 96 copos de água Mineral. O objeto deve ser entregue em 

caixa com 48 unidades de copo com 250 ml, sem gás, copo descartável, para atendimento 

ao Projeto Prêmio Brasília Esporte 2018. Águas serão distribuídas para os mestres de 

cerimônia e equipe de bastidores de palco. 

21.   M/LINEAR Lona Impressa - Contratação de empresa para confecção de lona impressa, PVC 380 gr 

com montagem e desmontagem de toda estrutura.  
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período de 07 (sete) dias para atendimento ao Projeto Prêmio Brasília Esporte 2018 – 

impressão de certificados.  

 
34.  

 

 

 

 

 

 

 

DIARIA 

 

Assistente de Produção - Contratação de 02 (DOIS) ASSISTENTES DE PRODUÇÃO para 

prestação de serviços. Profissional qualificado para atuar como assistente na Produção do 

evento, compreendendo a pré-produção, durante e o pós-evento. (27 de nov. A 12 de Dez.) 

Diária de 8h.  

35.   DIÁRIA Produtor - Com experiência comprovada na organização execução de eventos de grande 

porte, sujeito à prévia provação 

pela contratante, com a responsabilidade de acompanhar presencialmente os serviços 

alocados pela CONTRATADA, controlar horários, resolver imprevistos e corrigir situações 

adversas, de forma a garantir o perfeito desenvolvimento das 

atividades, em regime de dedicação exclusiva durante a realização dos eventos.  

Esse profissional deverá estar alinhado com o coordenador do evento.  (Máximo de 16 

diárias.  

36.  

 

 

 

 

DIARIA 

 

 Coordenador-Geral de Eventos , com experiência comprovada no planejamento e 

organização de grandes eventos, sujeito a prévia aprovação pela CONTRATANTE, (27 de 

nov. a 12 de Dez) Diária de 10h. 

37.   DIÁRIA Auxiliares (Staff) - Contratação de 12 profissionais para prestação de serviço no pré, 

durante e pós  evento. Diária de 08h.Memória de cálculo:  04 recepcionistas para entrega de 

troféus, 04 recepcionistas para auxiliar o coordenador de palco, 04 staffs de apoio.  

38.   DIÁRIA Seguranças Uniformizados – contratação de seguranças devidamente uniformizados e 

identificados. Diária de 6h. 07h às 19hSegurança 

39.   DIÁRIA Intérprete de Libras - Contratação de dupla de intérpretes (libras/português) para 

atendimento ao projeto Prêmio Brasília Esporte 2018. Diária de 6h. 

40.  

 

 

 

 

DIARIA 

 

 Assistente de Serviço de Limpeza - Serviço de limpeza dos ambientes a serem utilizados 

no local do evento. Deverá ser previsto o custo de todos os materiais, produtos de limpeza e 

higiene necessários - 16h às 22h. 

41.  

 

 

 

 

DIÁRIA 

Profissional  Especializado em vídeo projeção: Contratação de profissional especializado 

em vídeo projeção, com experiência em mapping e produção de conteúdo para telão de led  

- diária de 12h. 

42.   

 

 

 

 

DIARIA 

 

Designer Gráfico - Contratação de profissional de nível superior (Designer) para 

elaboração da identidade visual do evento e hot site. Para 15 dias de trabalho.  

43.   

 

 

DIARIA 

Fotografia - Contratação de 1 profissional de fotografia para registro de ângulos diferentes 

da cerimônia de premiação do Projeto Prêmio Brasília Esporte 2018. Entrega do material 

por meio digital (Pen drive e/ou DVD). Diária de 6h.  

44.   

 

 

DIARIA 

Mestre de Cerimônias - Contratação de  profissionais devidamente capacitados para 

realizar a Cerimônia do Projeto Prêmio Brasília Esporte 2018. Diária de 08h. (Ensaio turno 

da manhã, evento turno noturno). 

45.   DIÁRIA DJ - Profissional capacitado para operar, equipamento de médio porte e montar o set list 

das músicas destinado ao evento. Diária de 8h (Ensaio turno da manhã, evento turno 

noturno) 

46.   DIÁRIA Contratação de Atração Artística  contratação de artistas reconhecido para apresentação 

do Hino de Brasília e Hino Nacional.  
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47.   

  

 

DIARIA 

 

Ambulância - Ambulância tipo UTE - diária 6h 

48.   

 

 

DIARIA 

Brigadista - Contratação de brigadistas - diária 16h às 22h – diária de 6h. 

 
49.  

 

 

 

 

 

DIARIA 

SISTEMA DE VOTAÇÃO ONLINE: Contratação de empresa para o serviço de criação de 

sistema de votação online, com compartilhamento e administração da votação, com os 

resultados em percentuais.  

50.   DIÁRIA  Contratação de produtora de vídeo: contratação de empresa especializada na produção 

de 3 pequenos vídeos, de até 3 minutos, para a Abertura da Cerimônia, com conteúdo a ser 

definido pelo contratante.  

51.   UNID Pulseira de identificação: Texto previamente impresso nas pulseiras, Tipo material: papel 

sintético, macio e resistente, antialérgico, atóxico, uso pulso. Pulseira de Identificação para 

entrada no evento.  

52.   UNID Unifila – para fechamento de áreas.  

53.   UNID Carpete  para piso.  

54.   UNID Radio Comunicador 

 
 

 
Outras informações e dúvidas podem ser obtidas e-mail 

premiobrasiliaesporte@gmail.com, ou pelo telefone de (61) 3326.0153 ramal 

2746.  

Os casos omissos no Regulamento serão resolvidos pelo Comitê 

Organizador, sendo tais decisões soberanas e irrecorríveis. 

  

 
 

                                                                                                       Brasília, 13 de setembro de 2018. 

 

 

 

COMITÊ ORGANIZADOR 
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