PLANO DE TRABALHO

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

Nome da OSC: IMP - INSTITUTO MENINOS POR DO SOL
CNPJ: 22.422.062/0001-24
Complemento:

Endereço: SHPS QUADRA 303 LOTE 30
Bairro: SETOR HABITACIONAL
CEP: 72.238-200
POR SOL –DF
Telefone: (DDD)
Telefone: (61) 98637-1583

Telefone: (61) 3703-3882
E-mail: institutomeninosdoporsol@gmail.com /
Site: institutomeninospordosol.org
mvmj39@gmail.com
Responsável da OSC (Dirigente): ILÁRIO FERREIRA DA SILVA
CPF: 738.202.613-20
RG/ Órgão Expedidor: 2.875.882 SSP/DF
Endereço do Dirigente: SHPS QUADRA 106 CONJUNTO A CASA 10 Setor Habitacional Por do
Sol –DF
1.1 HISTÓRICO DO PROPONENTE
O Instituto Meninos do Pôr do Sol foi criado em 13/03/2015 como uma
organização sem fins lucrativos com o intuito de trabalharmos com transparência e
credibilidade.
O Intituto tem como principal objetivo, incentivar programas socioeducativos
voltados para a comunidade, oferecendo às crianças e adolescentes inclusão social por
meio das ações pautadas nas aulas de balé, música, capoeira, Modalidades esportivas e
do serviço social. 584
O IMP já realizou eventos das seguintes modalidades esportivas e culturais:
 Torneio Barbosa de Futsal Feminino nos anos de 2015, 2016, 2017 , 2018 e
2019;
 I Torneio Barbosa de Futsal Masculino, no dia 29 de outubro de 2017 no
Ginásio da Guariroba em parceria com a Administração Regional de Ceilândia.
 JOGO DO REI 12, com a estrela do futsal brasileiro Falcão, o melhor jogador de
Futsal de todos os tempos, considerado pela FIFA o atleta espetacular do Fustal
Mundial. O evento aconteceu no Ginasio do Cruzeiro no ano de 2019, com a
presença de mais de 2 mil pessoas, tendo durante o evento apresentações de
musica, dança e balé com as crianças que participam dos projetos sociais do
Instituto.
 Corrida Gloss Run na esplanada com a participação de aproximadamente
3.000 pessoas fortalecendo ainda mais a prática da modalidade corrida de rua
feminina no Distrito Federal no ano de 2019.
 Festival de Dança e Musica como evento de encerramento do ano através da
Secretaria de Cultura com a presença das crianças que praticam as aulas no
Instituto totalizando mais de 200 crianças que participaram com as suas famílias
no ano de 2019.
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2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

2.1 DADOS DO PROJETO
Nome do Projeto: APOIO À REALIZAÇÃO CORRIDA PURPLE RUN
Local de realização: GUARA II - Brasília
Período de execução: 21/12/2020 a 01/02/2021
Período de realização das etapas: 27/12/2020 – 17/01/2021 – 24/01/2021 – 31/01/2021
Período de realização das Ações custeadas pelo Fomento: 21/12/2020 a 01/02/2021
Nome do responsável técnico do projeto:
Nº do registro profissional: ILÁRIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 738.202.613-20
Telefone: 61986371583
E-mail: institutomeninosdoporsol@gmail.com
Nome do responsável pela execução do evento: Marcus Vinicius de Mendonça e Jacarandá
Telefone: 61999890813
E-mail: mvmj39@gmail.com atendimento@noplanoconsultoria.com

Enquadramento: ( x ) participação ( x ) educacional ( ) rendimento
Previsão de Atendimento/Público alvo com a faixa etária de cada categoria/modalidades: Público
familiar e público em geral, faixa etária de 05 a 60 anos.
Previsão de beneficiários diretos: 3.000 pessoas
Previsão de público indireto: sem publico presente
Valor Total do Projeto: R$ 282.029,20 (duzentos e oitenta e dois mil, vinte e nove reais e vinte
centavos)
Valor Total do Termo de Fomento: R$ 282.029,20 (duzentos e oitenta e dois mil, vinte e nove
reais e vinte centavos)
2.2 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO
APOIO À REALIZAÇÃO CORRIDA PURPLE RUN.
2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO:
A atividade Física pode ser praticada como recreativa, profissional, educacional,
sociocultural ou como meio de melhorar a saúde, controle emocional, aumento da
autoestima, diminuição da ansiedade e melhora no humor.
Movimentar o corpo é essencial para saúde, hoje em dia vemos cada vez mais pessoas
se exercitando, por tanto a corrida é uma ótima maneira de aumentar o seu nível de
saúde, contribuindo para o emagrecimento, ajuda a queimar gorduras corporais,
melhora o humor, deixa os ossos mais fortes, ajuda a dormir melhor e conribui na
melhoria na respiração.
Tento em vista a importância da pratica esportiva o IMP tem o intuito de buscar
conscientização sobre epilepsia, através do evento “CORRIDA PURPLE RUN”, onde os
homenageados serão as pessoas que contém o estado da epilepsia.
Estudos recentes tem apresentado que praticar atividades físicas é altamente indicado
nesses casos de epilepsia, pois além de conter melhoria da qualidade de vida, também
pode proporcionar uma diminuição do risco de eventos cardiovasculares (como o infarto
agudo do miocárdio).
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A epilepsia que se caracteriza por uma predisposição permanente do cérebro em
originar crises epilépticas e pelas consequências neurobiológicas, cognitivas,
psicológicas e sociais destas crises, acometendo cerca de 50 milhões de pessoas, de
acordo com Organização Mundial de Saúde (OMS). Ainda assim, os pacientes enfrentam
diariamente o preconceito, que se origina, principalmente, da desinformação por parte
da maioria da sociedade.
Baseado nessa elucidação, pleiteamos essa parceria, com o intuito de realizar a
CORRIDA PURPLE RUN, sendo a cor roxa a identidade do evento, buscando com que a
população participe deste evento e saiba mais sobre a epilepsia, visando quebrar a
barreira da população com relação ao preconceito existente, pois muitos não conhecem
e não sabem como agir perto de uma pessoa epilética. Queremos mostrar que a
epilepsia é um estado e não uma doença. No Brasil já são realizados eventos , tais como
Purple Day, que marcam uma série de ações voltadas à conscientização sobre a
epilepsia. E esta corrida visa estabelecer um marco em Brasília acerca do tema.
O publico alvo para nosso evento é aberto à comunidade, com ou sem deficiência,
atletas de alto nível, bem como pessoas que praticam a corrida por lazer, público em
geral que tenha interesse em participar não só como corredor mas também das
atividades voltadas para o tema.
2.4 OBJETIVOS
2.4.1 OBJETIVO GERAL:
Realizar as etapas da CORRIDA PURPLE RUN na cidade de Brasília com intuito de
fortalecer, motivar e incentivar a população a participar de corridas e mostrar também
a importância de compreender e conscientizar que a epilepsia mesmo sendo uma
doença neurológica, precisamos entender melhor as formas de identificação de uma
pessoa com epilepsia.
2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
✔ Dar visibilidade e espaço para todos que participarem tenham interesse em
divulgar e aprender como conviver com a epilepsia;
✔ Oferecer para a população do Distrito Federal um evento esportivo para
toda a família;
✔ Proporcionar opção de lazer e práticas saudáveis para o público do Distrito
Federal.

2.5

METAS

QUALITATIVAS

E

QUANTITATIVAS

E

INDICADORES

DE

MONITORAMENTO/ CUMPRIMENTO DAS METAS

Metas (Qualitativas)
Contribuir para
conhecimento

o
e

Indicador
Reuniões e apresentações

Parâmetro (s) para aferição de
cumprimento das Metas
-

Lista

de

Presença

dos
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desmitificação
da
epilepsia com todos os
envolvidos.

envolvidos e certificado de

sobre a epilepsia.

participação;
- Registro fotográfico

Fomentar a prática de
atividade
esportiva
para toda população
participante
na
corrida.

Número de pessoas
presentes

- Inscrições e relatório de
praticantes efetivos;
- Registros Fotográficos

Metas (Quantitativas)

Indicador

Participação de 3.000
pessoas inscritas.
Participação de 5%
pessoas com epilepsia

Quantidade de
participantes inscritos

Parâmetro (s) para aferição de
cumprimento
- Ficha de inscrição
- Fotos

Quantidade de inscritos

- Ficha de inscrição

2.6 CRONOGRAMA DOS EVENTOS
Nome do
Evento:
Descrição/Etap
a:
Data do
Evento:
Período
Custeado pelo
Fomento (Se
for o caso):
Local:

APOIO À REALIZAÇÃO CORRIDA PURPLE RUN
ETAPA 1 CORRIDA DE RUA
27 de dezembro

Turno:

VESPERTINO/NOTURNO

21 a 28 de dezembro

Turno:

DIURNO/VESPERTINO/NOTU
RNO

GUARA II
(...) Quadra Poliesportiva
(...) Praça
(...) Pátio
(...) Piscina
Espaços Físicos
( ) Ginásio
(...) Clube
Disponíveis:
(...) Espaço Privado
( X ) outro
Qual?
Qual? CANTEIRO CENTRAL
Quantidade de participantes neste evento
Direto: 500
Indireto Total: 600
: 100
Quanto à abrangência (origem dos participantes)
(...) Local
(X) Regional
( ) Nacional
( ) INTERNACIONAL
Faixa etária
Categorias/Data/Turno
(...) Crianças/Adolescentes (até 14 anos)
(...) Jovens (15 a 24 anos)
( X ) Adultos/Crianças (entre 05 anos e 60
anos)
(...) Idosos (a partir de 60 anos)

Evento participativo

Qtd.

500
4

(...) Pessoas portadoras de necessidades
especiais (limitação física, mental, sensorial
ou múltipla - inseridas na distribuição acima)
Inscrição dos participantes
(...) Escolas
(...) Em centros comunitários
( ... ) Na sede da entidade proponente
(...) Na sede de entidades parceiras
(X) Pela internet. Especifique: NO SITE DO EVENTO: purplerun.com.br
(...) Outros. Especifique
Nome do
Evento:
Descrição/Etap
a:
Data do Evento:
Período
Custeado pelo
Fomento (Se for
o caso):
Local:

APOIO À REALIZAÇÃO CORRIDA PURPLE RUN
ETAPA 2 - CORRIDA DE RUA
17 de janeiro
15 e 18 de janeiro

GUARA II
(...) Quadra Poliesportiva
(...) Pátio
Espaços Físicos
( ) Ginásio
Disponíveis:
(...) Espaço Privado
Qual?
Quantidade de participantes neste evento
Direto: 500
Indireto: 100

Turno:
Turno:

VESPERTINO/NOTURNO
DIURNO/VESPERTINO/NOTUR
NO

(...) Praça
(...) Piscina
(...) Clube
( X ) outro
Qual? CANTEIRO CENTRAL
Total:

Quanto à abrangência (origem dos participantes)
(...) Local
(X) Regional
( ) Nacional
( ) INTERNACIONAL
Categorias/Data/Turn
Faixa etária
o
(...) Crianças/Adolescentes (até 14
anos)
(...) Jovens (15 a 24 anos)
( X ) Adultos/Crianças (entre 05
Evento participativo
anos e 60 anos)
(...) Idosos (a partir de 60 anos)
(...) Pessoas portadoras de
necessidades especiais (limitação
física, mental, sensorial ou múltipla
- inseridas na distribuição acima)

600

Qtd.

500

Inscrição dos participantes
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(...) Escolas
(...) Em centros comunitários
( ... ) Na sede da entidade proponente
(...) Na sede de entidades parceiras
(X) Pela internet. Especifique: NO SITE DO EVENTO: purplerun.com.br
(...) Outros. Especifique
Nome do
Evento:
Descrição/Etap
a:
Data do Evento:
Período
Custeado pelo
Fomento (Se for
o caso):
Local:

APOIO À REALIZAÇÃO CORRIDA PURPLE RUN
ETAPA 3 - CORRIDA DE RUA
24 de janeiro
22 a 25 de janeiro

GUARA II
(...) Quadra Poliesportiva
(...) Pátio
Espaços Físicos
( ) Ginásio
Disponíveis:
(...) Espaço Privado
Qual?
Quantidade de participantes neste evento
Direto: 1000
Indireto: 200

Turno:
Turno:

VESPERTINO/NOTURNO
DIURNO/VESPERTINO/NOTUR
NO

(...) Praça
(...) Piscina
(...) Clube
( X ) outro
Qual? CANTEIRO CENTRAL
Total:

1200

Quanto à abrangência (origem dos participantes)
(...) Local
(X) Regional
( ) Nacional
( ) INTERNACIONAL
Categorias/Data/Turn
Faixa etária
o
(...) Crianças/Adolescentes (até 14
anos)
(...) Jovens (15 a 24 anos)
( X ) Adultos/Crianças (entre 05
Evento participativo
anos e 60 anos)
(...) Idosos (a partir de 60 anos)
(...) Pessoas portadoras de
necessidades especiais (limitação
física, mental, sensorial ou múltipla
- inseridas na distribuição acima)

Qtd.

1000

Inscrição dos participantes
(...) Escolas
(...) Em centros comunitários
( ... ) Na sede da entidade proponente
(...) Na sede de entidades parceiras
(X) Pela internet. Especifique: NO SITE DO EVENTO: purplerun.com.br
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(...) Outros. Especifique
Nome do
Evento:
Descrição/Et
apa:
Data do
Evento:
Período
Custeado
pelo
Fomento (Se
for o caso):
Local:

APOIO À REALIZAÇÃO CORRIDA PURPLE RUN
ETAPA 4 - CORRIDA DE RUA
31 de janeiro

Turno:

VESPERTINO/NOTURNO

29 de janeiro a 1 de
fevereiro

Turno:

DIURNO/VESPERTINO/NOT
URNO

GUARA II
(...) Quadra Poliesportiva
(...) Praça
(...) Pátio
(...) Piscina
Espaços
(
)
Ginásio
(...) Clube
Físicos
Disponíveis: (...) Espaço Privado
( X ) outro
Qual?
Qual? Canteiro Central
Quantidade de participantes neste evento
Direto: 1000
Indiret Total:
1200
o: 200
Quanto à abrangência (origem dos participantes)
(...) Local
(X) Regional
( ) Nacional
( ) INTERNACIONAL
Faixa etária
Categorias/Data/Turno
(...) Crianças/Adolescentes (até 14 anos)
(...) Jovens (15 a 24 anos)
( X ) Adultos/Crianças (entre 05 anos e
Evento participativo
60 anos)
(...) Idosos (a partir de 60 anos)
(...) Pessoas portadoras de necessidades
especiais (limitação física, mental,
sensorial ou múltipla - inseridas na
distribuição acima)

Qtd.

1000

Inscrição dos participantes
(...) Escolas
(...) Em centros comunitários
( ... ) Na sede da entidade proponente
(...) Na sede de entidades parceiras
(X) Pela internet. Especifique: NO SITE DO EVENTO: purplerun.com.br
(...) Outros. Especifique
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2.7 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA)
A Corrida contará com a participação de crianças, adultos e idosos a partir de 05 anos,
de todas as classes sociais e generos. Fisicamente espera-se contar com mais de 3.000
mil pessoas inscritas, das classes A, B, C, D, E, que serão os beneficiados diretos do
projeto. Entre os beneficiários indiretos, estima-se a presença dos pais e familiares das
crianças que acompanharão seus filhos um total de 4000.
Divulgação
A comunicação com o público será via contato website, e-mails e whatsap com
disparos semanais. Assim serão utilizados recursos audiovisuais, blogs especializados,
imprensa, materiais gráficos, redes sociais, além do sitio eletrônico da purple run, os
sites do Governo e rádios.
O gerenciamento de mídias sociais será pelo planejamento técnico de utilização dos
canais oficiais das redes sociais, canais do youtube, e-mails e WhatsApp, anúncios no
Google. A estratégia de lançamento de campanha para geração de leads, captação de
novos seguidores, coordenação da equipe de produção de conteúdo e publicação de
posts formado por texto e imagem configurados para diversos tipos de mídia (laptop,
computador, notebook e celular).
Com material especifico para despertar o interesse do publico com intuíto de
concientizar, esclarecer e principalmente dismitificar o estado da epilpesia, que será
apresentado no dia das ações, nas reuniões, na Secretaria de Esportes e nas entidades
sociais que apoiam o esporte.
Medição de resultado
Fichas de avaliação: será realizada pesquisa geral com os corredores através do site
do evento após a realização das provas com o objetivo de avaliar os pontos positivos e
negativos do andamento do evento. Servirão de norte para fazer alterações
adaptações durante o percurso. Serão utilizadas avaliações objetivas e subjetivas,
visando assim maior liberdade para o feedback dos participantes.
Nos dois casos o critério para implementação de ação corretiva será definido pelo
Comitê Gestor levando- se em conta os parâmetros da tabela a abaixo de avaliação
será:
Índice
< 75%
De 76 a 90%
De 90 a 100%

Classificação
Ruim
Bom
Excelente

Desse modo, ao final dos eventos, o impacto social, sociocultural e educativo será
demonstrado de forma verificável nos documentos de prestação de contas por meio
comprobatório dos relatórios de todas as atividades realizadas em xls, JPF, DVD e PDF.
Para composição do relatório executivo. Serão utilizadas as seguintes informações:
 Relatório nominal de inscritos;
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 Relatório nominal dos ganhadores;
 Relatório nominal daqueles que terminaram a prova e numero de
desistências;
 Relatório nominal da taxa de inscritos e participantes do evento;
 Relatório de busca de pesquisa na internet, comentários do público,
elogios, reclamação;
 Número de visitas nos sites de inscrição;
 Print das telas com numero de seguidores e compartilhamentos mais
relatório digital com quantidade de comentários;
 Prints dos relatórios do alcance da divulgação do evento nas redes sociais.
e dos sites dedivulgação;
A Corrida
Estrutura e Trânsito
Será montado tendas, que serão separados e montados por profissionais qualificados,
um palco principal, tendas de apoio, pódios, cones, cochos, mesas, pranchões e
materiais de sinalização.
A capital federal possui uma área de 5.802 km² urbanizada em formato do corpo de
um avião. São poucas as avenidas de ligação entre os centros regionais de bairros e
áreas extremas da cidade que apresentam bom porte físico. Por ser pequena a
extensão do sistema viário principal em relação a demanda de transito ( estima- se um
numero alto de veículos a frota em circulação nessas vias nas horas-pico da manhã) a
fluidez do trafego é prioridade nesse sistema, devendo ser garantida a fim de assegurar
o escoamento da comanda.
A corrida vai percorrer 5 km de via pública.
Devido a grande área física afetada pelo evento e também devido grande atração de
público, a corrida é também encarada como uma questão de segurança publica. Assim
todas as decisões operacionais sobre esquemas alternativos de circulação a serem
implantadas, serão tomadas em reuniões e acordadas entre os órgãos envolvidos
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, Departamento de Transito
do DF, Policia Militar, Departamento de Segurança Pública, departamento de
Transporte Publico DFTRANS e os organizadores do evento e Empresa de Assessoria
Esportiva e outros. Serão gerados relatórios das reuniões realizadas.
Arena e Percurso da Corrida
A provas serão realizadas por etapas em virtude da pandemia do covid 19. As arenas
de provas serão, na seguinte ordem:
Guara II – canteiro central (500pessoas);
Guara II – canteiro central (500 pessoas);
Guara II – canteiro central (1.000 pessoas); e
Guara II – canteiro central (1.000 pessoas),
Com percurso de uma caminhada de 2,5 km e corrida de 5 km.
Entendemos que nessa formatação conseguiremos com todos os protocolos de
saude que adotaremos realizar as provas com segurança.
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Importante destacar que alteramos alguns itens necessários para o bom controle
da logistica e de isolamento de areas e incluimos itens de protocolo de saúde.
Segue percurso de cada etapa:
GUARÁ II

TAGUATINGA:

 5km
A largada seguirá sentido guara 1, retorno será em frente ao residencial milao,
próximo a qi23, retornando para o ponto de largada.
 2,5 caminhada
A largada seguirá sentido sria 2 qi25, retorno retorno próximo ao edifício guara
master, retornando ao ponto de largada
2.8 RESULTADOS ESPERADOS
✔ Fortalecimento de ações esportivas relacionadas a modalidade de corrida
de rua;
✔ Mobilização da comunidade para conhecer e desmitificar a epilepsia como uma
doença contagiosa.
2.9 CROQUI DO EVENTO

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO EVENTO
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3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO EVENTO
3.1 PROGRAMAÇÃO CONSOLIDADA DO PROJETO
Programação

Data

Continuidade das Inscrições via site (
sem desembolso no Fomento)
Montagem das etapas
Entrega de Camisetas
Programação das provas validas para
todas as etapas:
- 07:00h abertura arena
- 07:30h concentração
- 8:00h largada corrida 5km
- 9:30h largada caminhada
- entrega de resultados
Desmontagem do evento

Turno

Dezembro 2020/janeiro
2021
Dezembro/2020/janeiro
2021
Dezembro 2020/Janeiro
2021

Diurno
Diurno
Diurno

Dezembro 2020/
Janeiro2021

Diurno

Dezembro 2020/Janeiro
2021

Diurno/Noturno

3.2. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DAS ETAPAS FINANCIADAS PELO FOMENTO

Cronograma de Execução
Descrição

Valor

Início

Duração Término

Recursos humanos
Serviços
Serviços gráfico
Locação de estruturas e
equipamentos
Alimentação
Premiação
Transporte
Protocolo de saúde
para etapas
Uniforme

R$ 5.890,00
R$ 45.383,21
R$ 11.000,00
R$103.792,58

DEZEMBRO/2020
DEZEMBRO/2020
DEZEMBRO/2020
DEZEMBRO/2020

JANEIRO/2020
JANEIRO/2020
JANEIRO/2020
JANEIRO/2020

R$ 15.565,63
R$26.820,00
R$1.913,32
R$ 16.134,46

DEZEMBRO/2020
DEZEMBRO/2020
DEZEMBRO/2020
DEZEMBRO/2020

JANEIRO/2020
JANEIRO/2020
JANEIRO/2020
JANEIRO/2020

R$ 55.530,00

DEZEMBRO/2020

JANEIRO/2020

Total do fomento

R$ 282.029,20
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4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DAS ETAPAS FINANCIADAS PELO FOMENTO

4.1 Previsão de Desembolso da SEL para Entidade:
Cronograma de Desembolso
Meta

Meta 1
Planejamento e
Execução do
Evento

Etapa/Fase

Especificação

1.1
1.2
1.3

Mês
DEZEMBRO/2020
DEZEMBRO/2020
DEZEMBRO/2020
DEZEMBRO/2020

1.5

Recursos humanos
Serviços
Serviços gráfico
Locação de estruturas e
equipamentos
Alimentação

1.6
1.7
1.8
1.9

Premiação
Transporte
Protocolo de saúde para as etapas
Uniforme

DEZEMBRO/2020
DEZEMBRO/2020
DEZEMBRO/2020
DEZEMBRO/2020

1.4

DEZEMBRO/2020

4.2 Previsão de Desembolso da Entidade: pagamento de RH e de fornecedores
O cronograma de desembolso da entidade diz respeito à periodicidade dos
pagamentos que serão realizados. Cabe à entidade realizar a gestão das suas
contratações visando à correta aplicação de recursos públicos.
Nos casos de projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03
meses) é necessário que o pagamento dos Recursos Humanos seja mensal, ou por
atividade realizada (ex: pagamento de arbitragem por jogo; locação de equipamento
por evento). A aquisição de materiais que visam o desenvolvimento pleno do objeto
(material esportivo, lanche, uniforme, etc) deve ser fracionada, permitindo à OSC a
identificação real do quantitativo a ser adquirido.
Ademais, o Decreto nº 37.843 de 13/12/2016, o qual regulamenta a aplicação da
MROSC no Distrito Federal, no Artigo 38, estabelece:
Art. 38. A movimentação de recursos da parceria será
realizada mediante transferência eletrônica sujeita à
identificação do beneficiário final e os pagamentos serão
realizados por crédito na conta bancária dos fornecedores e
prestadores de serviços, uso de boleto bancário ou cheque
nominal.
§ 1º Poderá ser admitida, excepcionalmente, a realização de
pagamento em espécie, limitado a R$ 1.000,00 por operação,
quando configurada peculiaridade relativa ao objeto da
parceria ou ao território de determinada atividade ou
projeto, desde que:
I - haja essa previsão no plano de trabalho aprovado; ou
II - seja conferida autorização em decisão motivada do
administrador público, a partir de solicitação formal da
organização da sociedade civil.
Marcar as opções abaixo:
12

( x ) Dou ciência do acima informado
( x ) Não haverá pagamento em espécie
( ) Haverá pagamento em espécie. Sendo as despesas a seguir:
5. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS (Plano de Aplicação)

5.1 Planilha de Materiais/Serviços NÃO contemplados pelo Fomento (FONTE DE
RECEITA DIVERSA)

O Instituto ATESTA que contará apenas com o recurso do Termo de Fomento.
5.2 Planilha Termo de Fomento
PLANILHA TERMO DE FOMENTO
APOIO À REALIZAÇÃO CORRIDA PURPLE RUN
Meta 1 – Planejamento e Execução do Evento
Etapa 1.1 – RECURSOS HUMANOS
Unidade
de
Descrição
Medida
Item
Qnt. Und.
Detalhada
(Diária/
Mês/Mts
/Serviço)
Coordenador
geral:
Responsável por
toda a montagem
e desmontagem
do evento. Fazer
a divisão das
1.1.1
diária
05 01
funções feita por
setores, alinhar
com
fornecedores
conforme
cronograma
Diária de 8hs

Total

05

Valor
Unt.

R$295,00

Valor Total

Justificativa para
aquisição/locaçã
o com memória
de cálculo

R$ 1.475,00

1 Coordenador X
5 dias (tempo
necessarios para
o alinhamentos
dos
Fornecedores) =
05 Diárias X
R$295,00= R$
1.475,00
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Produtor de
Eventos
Esportivos:
Profissional
responsável pela
coordenação e
execução
do
evento,
apresentar
planejamento
realizar
supervisão
da
1.1.2 montagem
e
desmontagem
das estruturas e
controle
de
produção
de
material(Material
de
sinalização)
conduzir
e
participar
das
reuniões com os
fornecedores e
contratantes.
Diária de 8hs
Coordenador
técnico:
Profissional
responsável por
coordenar
e
controlar todas
1.1.3 as
atividades
realizadas, pela
coordenação e
suporte técnico a
todas as áreas
envolvidas.
Diária de 8hs

diária

diária

05

05

1

1

05

05

R$584,50 R$ 2.922,50

1 Profissional X 5
Diárias (Tempo
necessário para
realizar os
planejamentos do
evento e
supervisão da
montagem e
desmontagem) =
05 DiáriasX R$
584,50= R$
2.922,50

R$298,50 R$ 1.492,50

1 Coordenador
Técnico X 5
diárias (Tempo
necessário para
controlar todas as
atividades
realizados pelos
colaboradores do
suporte técnico) =
5 Diárias X R$
298,50 = R$
1.492,50

Valor total da Etapa 1.1 R$ 5.890,00
APOIO À REALIZAÇÃO CORRIDA PURPLE RUN
Meta 1 – Planejamento e Execução do Evento
Etapa 1.2 – Serviços
Unidad
e de
Medida
Descrição
Item
(Diária/ Qnt. Und
Detalhada
Mês/M
ts/Servi
ço)

Total

Valor Unt.

Valor Total

Justificativa para
aquisição/locaçã
o com memória
de cálculo
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1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

Assessoria Design
Gráfico:
Desenvolvimento
de
linguagem
gráfica no evento,
criação artística e
serviço
aplicação
de
técnica de design
na produção dos
materiais
de
divulgação.
Assessoria de
Imprensa:
Contratação de
Assessoria de
Imprensa: Envio de
(release)
informações em
Serviço
formato de texto,
ou áudio quando
enviado para rádio,
follow up com
repórteres e
editores.
Fotografo:
Contratação de 1
fotógrafos com
experiência em
cobertura
fotográfica de
eventos esportivos
de rua. Deverá
diaria
possuir
equipamentos de
qualidade e
entregar as fotos
em resolução HD.
Diária de até 8
horas
Web designer:
Criação de site,
identidade visual
com sistema de
Serviço
inscrição
em
funcionamento,
criação de landing
page

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

4

1

R$1.890,00

R$1.500,00

R$716,14

R$2.000,00

R$ 1.890,00

1 ASSESSORIA X 1
SERVIÇO
(SERVIÇO
NECESSÁRIO
PARA CRIAÇÃO E
APLICAÇÃO NO
MATERIAL DE
DIVULGAÇÃO) =
R$ 1.890,00

R$ 1.500,00

1 ASSESSOR DE
IMPRENSA PARA
O DIA DO
EVENTO X R$
1.500,00 = R$
1.500,00

R$2.864,56

1 FOTOGRAFO X 4
DIARIAS X
R$716,14=
R$2.864,56,
NECESSÁRIO
PARA REGISTRO
DE TODAS AS
FASES DO
EVENTO NAS
SUAS ETAPAS,
DESDE ENTREGA
DE Camisetas,
MONTAGEM E
EVENTO

R$ 2.000,00

1 SERVIÇO Web
Designer X R$
2.000,00 = R$
2.000,00
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Segurança
Desarmado:
32
seguranças
desarmados
prestarão serviços
no dia do evento.
Toda equipe de
segurança deve se
apresentar
duas
horas antes da
abertura do evento
1.2.5 e
serão Diárias
responsáveis pelo
controle
de
acessos, revista do
público, controle
de
acesso,
orientação
e
segurança geral do
público presente.
Diária de até 8
horas.
Despachante:
Serviço
de
despachante para
obtenção
das
licenças do evento
como
AVCB
,
Planta
com
Caracterização,Memorial
Descritivo
1.2.6 Simplificado
- Serviço
Preenchimentos
dos Formulários;Planta com divisão
e
cálculo
de
público, cálculos de
saídas
de
emergências
e
notas
de
recomendações;RRT de Projeto.

32 SEGURANÇAS
DESARMADOS
PARA O DIA DO
EVENTO X
R$176,67=
R$5.653,44

32

1

1

1

32

1

R$176,67

R$2.482,50

Seguranças
necessários para
R$5.653,44 as 4 etapas que
serão realizadas,
média
de
8
seguranças, que
pode
variar
conforme
quantidade
de
atletas.

R$ 2.482,50

1 SERVIÇO DE
DESPACHANTE X
R$ 2.482,50 = R$
2.482,50
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Locutor:
Profissional
responsável
pela
apresentação
e
animação de todo
evento. Diária de até
8 horas. Referente ao
locutor,
importante destacar
que para o evento,
por
suas
especificidades, se
faz necessário que o
mesmo tenha total
1.2.7 conhecimento do
formato do evento,
sendo o anfitrião do
público presente. O
Locutor
faz em
conjunto com as
informações
repassadas
pela
coordenação
da
competição, dessa
forma, precisa ter
conhecimento
específico
do
regulamento
do
evento.

Brigadista:
Responsáveis pela
prevenção e
combate a
incêndios e
processos de
1.2.8
evacuação e
prestação de
primeiros socorros,
caso necessário.
Diária de até 8
horas.
Staffs: pessoas que
prestarão serviços
de Staff durante a
realização do
evento e auxiliar
1.2.9
corpo técnico
durante o evento
no que for
necessário. Diária
de até 8 horas.

diária

diária

diária

1

10

35

4

1

4

4

10

140

R$616,89

R$170,00

R$126,60

R$2.467,56

R$1.700,00

R$17.724,00

1 Locutor x 4
diarias X
R$616,89=
R$2.467,56
1 diaria para cada
etapa realizada

10 Brigadista X
R$170,00=
R$1.700,00
Sendo necessário
para as 4 etapas
que realizaremos

35 STAFFS X 4
DIARIAS=140 X
R$126,60=
R$17.724,00
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Carregador
/Montador:
pessoas
que
prestarão serviço
de carregadores /
montador durante
1.2.10
os dias de evento,
Diária de até 8
horas.

diária

Batedores –
Motociclista:
Profissional
Responsável pela
segurança
do
percurso
em
espaço
público,
1.2.11
Diária
para
garantir
proteção,
abrir
caminho e
ou
desimpedir
o
trajeto
dos
percursos
das
provas. 8h.
Equipe de limpeza
– Percurso:
12 pessoas que
serão responsáveis
pela limpeza do
percurso, uma vez
que precisamos
manter a via limpa
1.2.12 e pela manutenção Diária
de todas as áreas
do espaço com
todo material de
consumo, durante
e ao final do
evento. Diária de
até 8 horas.

5

12

12

4

1

1

20

12

12

R$120,00

R$145,20

R$143,25

R$ 2.400,00

20 X R$120,00 =
R$
2.400,00 Sendo 4
PARA
AS
MONTAGENS
DAS PROVAS DE
500 PESSOAS E 6
PARA AS PROVAS
DE
1000
PESSOAS,
TOTALIZANDO 20
DIARIAS

R$1.742,40

12 BATEDORES X
4 DIA DE EVENTO
X R$145,20 =
R$1.742,40
Sendo necessário
para as 4 etapas
que realizaremos

R$ 1.719,00

12 PESSOAS PARA
LIMPEZA DA
ARENA X 12
DIARIAS X R$
143,25 = R$
1.719,00
Sendo necessário
para as 4 etapas
que realizaremos
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Equipe de limpeza
– Arena
09 pessoas que
serão responsáveis
pela limpeza da
arena e pela
manutenção de
1.2.13
todas as áreas do
espaço com todo
material de
consumo, durante
e ao final do
evento. Diária de
até 8 horas.

diaria

09

1

09

R$137,75

R$1.239,75

09
PESSOAS PARA
LIMPEZA X 1 DIA
DE EVENTO X
R$137,75 =
R$1.239,75
Sendo necessário
para as 4 etapas
que realizaremos

Valor Total da Etapa 1.2 R$ 45.383,21
APOIO À REALIZAÇÃO CORRIDA PURPLE RUN
Meta 1 – Planejamento e Execução do Evento
Etapa 1.3 – SERVIÇOS GRÁFICO
Unidad
e de
Justificativa para
Medida
Descrição
aquisição/locaçã
Item
(Diária/ Qnt. Und. Total Valor Unt. Valor Total
o com memória
Detalhada
Mês/M
de cálculo
ts/Servi
ço)
200 metros de
BANNERS:
lona instalada x
Confecção
de
R$ 55,00 = R$
banners em vinil
8.250,00
impresso
com
Testeiras
ilhós,
para
lonas, sendo 7
divulgação
de
testeiras com 5m
informações
e
x 0.50, 2 de 4m x
0,50, 2 de
sinalização
do
10mx0,50 1 de
evento. Cores 4/0
9m x 1,00m,
Todo material será
5x0,50 testeira
entregue
1.3.1
Metros 200 1
200 R$55,00
R$ 11.000,00
4x0,50 testeira
instalado.
10x0,50 testeira
Será necessário 200
identificação
metros de lona com
4x2,5 - 2 painel
de foto
diversos
3x1
- 4 abas
tamanhos a ser
laterais portico
definido
pela
10x1 - 2 testeira
produção
do
portico e demais
evento.
sinalizações
definidas pela
coordenação do
evento
Valor Total da Etapa 1.3 R$ 11.000,00
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APOIO À REALIZAÇÃO CORRIDA PURPLE RUN
Meta 1 – Planejamento e Execução do Evento
Etapa 1.4 LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS
Unidad
e de
Medida
Descrição
Item
(Diária/ Qnt. Und. Total Valor Unt. Valor Total
Detalhada
Mês/M
ts/Servi
ço)
Placa de KM:
Locação de
Estrutura
em
metalon de 10mm
em armação de
1,90 de altura x
1.4.1 0,90 de largura, Diária
15
1
15
R$30,00
R$ 450,00
para receber lona
de sinalização de
quilometros
percorridos
e
direcionar
os
atletas no percurso
Cocho de
Hidratação:
Locação de
Cocho
em
polietileno
para
acondicionamento
de
água
para
hidratação
dos
atletas,
com
1.4.2
Diária
15
1
15
R$45,00
R$ 675,00
capacidade
de
250L, com suporte
medindo
no
mínimo 1,00m de
altura, durante o
percurso,
para
acomodar os copos
de água com gelo
para distribuição.

Justificativa para
aquisição/locaçã
o com memória
de cálculo

15 PLACAS X R$
30,00 = R$
450,00
Sendo necessário
para as 4 etapas
que realizaremos

15 COCHOS DE
HIDRATAÇÃO X
R$ 45,00 = R$
675,00
Sendo necessário
para as 4 etapas
que realizaremos
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Cones de
sinalização de vias:
Locação de cones
para sinalização do
percurso. Material:
PVC flexível, cor
1.4.3 laranja e faixas na
Diária
cor
branca,
aplicação
viária,
com altura mínima
de 75 cm. Incluso
transporte e mao
de obra.
Tenda chapéu de
bruxa 5x5:
Locação,
Montagem
e
desmontagem.
Tenda
Branca
chapéu de bruxa,
1.4.4
Diária
medindo
5x5m,
com altura Mínima
de 2,5m, com
estrutura em tubo
Galvanizado sem
fechamento
lateral,
afixada
com cabo de aço.
Tenda chapéu de
bruxa 4x4
Locação,
Montagem
e
desmontagem.
Tenda
Branca
chapéu de bruxa,
1.4.5 medindo
4x4m, diária
com altura Mínima
de 2,5m, com
estrutura em tubo
Galvanizado sem
fechamento
lateral, afixada com
cabo de aço.

1800

10

8

1

1

1

1800

10

R$5,60

R$339,25

8

R$234,92

R$ 10.080,00

1800 CONES X
R$5,60= R$
10.080,00
Sendo necessário
para as 4 etapas
que realizaremos

R$ 3.952,50

10 TENDAS X R$
339,25 = R$
3952,50
Sendo necessário
para as 4 etapas
que realizaremos,
Sendo utilizadas
para:
apresentações
com Tema
epilepsia, para
dia da prova,
sendo área vip,
guarda volume,
massagem e
apresentações.

R$1.879,36

8 TENDAS X
R$234,92=
R$1.879,36
Sendo necessário
para as 4 etapas
que realizaremos
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Tenda 10x10
piramidal:
Locação,
Montagem
e
desmontagem.
Tenda
Branca
Piramidal, medindo
10x10m,
com
altura Mínima de
1.4.6
2,5m,
com
estrutura em tubo
Galvanizado com
fechamento
lateral,
afixada
com cabo de aço.
Sendo para o dia
do evento para
dispersão

Diária

1

1

1

R$810,00

R$ 810,00

1 TENDA X R$
810,00 = R$
810,00 Sendo
necessário para a
ultima etapa que
realizaremos
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Banheiro químico
PNE: Locação,
montagem,
manutenção e
recolhimento.
Locação de
banheiro químico
individual para
portadores de
necessidades
especiais, portátil,
em polietileno ou
material similar.
Possuir teto
translúcido, com
dimensões
mínimas de 1,30 m
de largura x 1,50m
de profundidade x
1.4.7
2,20m de altura.
Com caixa de
dejeto, porta papel
higiênico e
corrimãos laterais
para apoio dos
usuários. Fabricado
em piso
antiderrapante.
Banheiro contendo
adesivo
identificador de
deficiente físico,
fechadura da porta
do tipo rolete com
identificação de
livre/ocupado, com
papel higiênico e
higienizado.

Diária

6

1

6

R$224,12

R$ 1.344,72

6 BANHEIROS
PNE X R$224,12=
R$ 1.344,72
Sendo necessário
para as 4 etapas
que realizaremos
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BANHEIROS
QUÍMICOS:
Modelo Standard
Polyjhon:
Pia hands free
operada
com
bomba de pé,
capacidade
para
61L.
Um
vaso
sanitário
com
tampa.Medidas:
2,20 m x 1,10 m x
1.4.8
Diária
1,20 m.Peso: 104
kg.
Material:
polietileno de alta
densidade. Tanque
com
capacidade
para 220L. Grades
de ventilação Teto
translúcido.
Piso
antiderrapante.
Sinalização
de
livre/ocupado.
Apoio de objetos.
Estrutura em Q30:
Estrutura metálica
para fixação de
sinalização do
1.4.9 evento,
Metros
sonorização e
demais estruturas
de cenografia
conforme croqui

1

600

34

1

34

600

R$99,00

R$46,37

R$ 3.366,00

34 BANHEIROS X
R$99,00 = R$
3.366,00
Sendo necessário
para as 4 etapas
que realizaremos

R$27.822,00

600 METROS DE
ESTRUTURA EM
Q30 X R$46,37=
R$27.822,00
Sendo necessário
para as 4 etapas
que realizaremos
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GERADOR:Gerador
de energia de 250
KVA - locação,
montagem,
instalação
e
retirada
de
conjunto de grupo
gerador,
super
silenciado, motor
de 400 KVA, 60 HZ,
microprocessador
e
quadro
de
transferência, para
funcionamento em
regime contínuo,
para atender o
sistema de som,
com 300m de
cabeamento
de
condutor elétrico +
protetor de cabos
tipo “passa cabo”
1.4.10 isolantes,
ante- Diária
derrapantes
e
antichama
para
áreas de circulação
de público + chave
de
transferência
manual e demais
componentes
necessários
à
conexão
do
gerador
à
subestação a ser
utilizada.
Com Anotação de
Responsabilidade
Técnica (ART –
gerador,
cabeamento
e
aterramento
do
gerador, se houver
necessidade).
Diaria de 12h.

1

8

8

R$2.750,00

R$22.000,00

1 GERADOR X 8
DIARIASX2.750,00
=22000,00,
SENDO
NECESSÁRIO
PARA O DIA DE
MONTAGEM E
DIA DE EVENTO
POR ETAPA,
ATENDENDO
ASSIM, AS 4
ETAPAS
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Alambrado:
Fornecimento de
serviço de locação,
montagem,manute
nção
e
desmontagem de
alambrado
disciplinador
de
público. Descrição:
estrutura de grade
de
alambrado
disciplinador
de
1.4.11
Metros 2000
público, emmodulo
de 2,00m x 1,00m,
do
tipo grade
metálica tubular,
com pés tubulares
com altura de
1,00m de altura,
com acabamento
em
pintura
metalizada na cor
alumínio
ou
zincada.

1

2000

R$7,00

R$
14.000,00

2.000 METROS DE
ALAMBRADO X 4
DIAS (DIA DA
MONTAGEM,
TESTES E DIA DO
EVENTO X R$
7,00 =
R$14.000,00
Sendo necessário
para as 4 etapas
que realizaremos
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Extintor ABC:
Extintores de Pó
Químico Seco –
ABC Os extintores
de uso múltiplo
para as classes A, B
e C utilizam
Monofosfato de
Amônia
siliconizado como
agente extintor. O
agente pó ABC
isola quimicamente
os materiais
combustíveis de
classe A ,
derretendo e
aderindo à
superfície do
material em
combustão. Atua
abafando e
interrompendo a
reação em cadeia
de incêndios da
classe B. Não é
condutor de
1.4.12
eletricidade.
Devido à sua fácil
operação e uso
universal, os
extintores ABC são
indicados para
proteção
residencial e
comercial, com
aplicações para a
indústria.
Extintores
portáteis leves, de
fácil manuseio e
alta eficiência,
muito utilizados no
combate a
princípios de
incêndio que
requerem fácil
deslocamento do
equipamento para
proporcionar a
proteçãol: 4 Kg.
Capacidade
extintora: 2-A:20B:C.

Diária

8

1

8

R$45,00

R$ 360,00

8 EXTINTOR ABC
X R$ 45,00 = R$
360,00
Sendo necessário
para as 4 etapas
que realizaremos
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Palco: Locação de
palco medindo
10m x 6m x 0,80m
com cobertura,
piso com carpete,
com dois acessos
sendo: uma escada
1.4.13
e uma rampa de
acesso para PCD cadeirante
(acessibilidade).Co
nforme exigências
técnicas do CBMDF
e Defesa Civil.

1.4.14

1.4.15

1.4.16

1.4.17

Balcão: Locação de
balcão em alumínio
medindo 2mx1m
para entrega de
camisetas.
Sonorização
Largada médio
porte:
01 mesa digital de
12
canais,
02
microfones SM, 8
caixas
acusticas
ativas de 700watts
rms, 2 sub woffers
ativos de 1000
watts,
cabeamento,
técnico de som)
RÁDIO: Locação de
rádiointercomunic
ador com
acessórios (fone,
cinta e bateria)
Locação
de
notebook: Locação
de 20 notebook
Notebook Core i3
7020U 15,6" 4GB
HD 1 TB Windows
10 ou similar.

Diária

Diária

Diária

Diária

Diária

1

18

1

25

20

2

1

4

1

1

2

18

4

25

20

R$2.150,00

R$190,00

R$1.500,00

R$64,18

R$100,00

R$ 4.300,00

1 PALCO X
R$2.150,00 = R$
4.300,00
Sendo necessário
para as 2 etapas
FINAIS que
realizaremos

R$ 3.420,00

18 BALCÃO X R$
190,00 = R$
3.420,00
Sendo necessário
para as 4 etapas
que realizaremos

R$6.000,00

1 SONORIZAÇÃO
LARGADA X 4
DIAS / ETAPAS R$ 1.500,00 =
R$6.000,00

R$ 1.604,50

25 RÁDIOS PARA
AS 4 ETAPAS (4
DIAS) X R$
64,18= R$
1.604,50

R$ 2.000,00

20 LOCAÇÕES DE
NOTEBOOK PARA
AS 4 ETAPAS (4
DIAS) X
R$100,00= R$
2.000,00
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Locação de
Impressora:
sistema
Operacional:
Windows
Vista,
Windows
7,
Windows 8, 8.1,
Windows
10,
Windows
Server
2003 SP2, macOS
1.4.18 X. Dimensões: 37,5 Diária
x 34,7 x 18,7 cm.
Peso: 5 kg. Tipo de
tinta: tanque de
tinta.Contectividad
e: USB, Wireless e
Wi-Fi Direct.
Velocidade
de
impressão: 33 ppm
em preto e 15 ppm
em cores.

1

2

2

R$144,25

R$ 288,50

1 IMPRESSORA X
2 DIAS (DIA 20 E
21) X R$ 144,25 =
R$ 288,50

Valor Total da Etapa 1.4 R$103.792,58
APOIO À REALIZAÇÃO CORRIDA PURPLE RUN
Meta 1 – Planejamento e Execução do Evento
Etapa 1.5 ALIMENTAÇÃO
Unidad
e de
Medida
Descrição
Item
(Diária/ Qnt. Und.
Detalhada
Mês/M
ts/Servi
ço)

Total

Valor Unt.

Valor Total

Frutas: Aquisição
de 20 caixa de
1.5.1
maçã para os
atletas.

caixa

1

20

20

Frutas: Aquisição
de 27 caixa de
1.5.2
banana para os
atletas

caixa

1

27

27

R$56,09

R$1.514,43

Água mineral:
Água mineral para
todas as pessoas
1.5.3
envolvidas no
evento. (caixa com
48 copos de 200ml)

caixa

1

250

250

R$ 25,22

R$6.305,00

R$119,91

R$ 2.298,20

Justificativa para
aquisição/locaçã
o com memória
de cálculo
20 CAIXAS DE
MAÇA PARA
ATENDER OS
ATLETAS X
R$119,91= R$
2.298,20
27 CAIXAS DE
BANANA PARA
ATENDER OS
ATLETAS X
R$56,09=
R$1.514,43
250 CAIXAS DE
ÁGUA MINERAL
PARA ATENDER
OS ATLETAS X R$
25,22=
R$6.305,00
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Gelo potável
triturado:
Potável,
triturado para
refrigeração de
1.5.4
Pacote
água e bebida para
hidratação. Entrega
no dia e local do
evento, pacote
com 10 kg de gelo.

Kit Lanche:
contendo uma
barra de cereal,
1.5.5 bolacha doce,
bolinho, bolacha
agua e sal, suco,
fruta (maçã),

unidad
e

1

1

120 120

400

400

R$ 12,90

R$ 9,50

R$1.548,00

120 PACOTE X R$
12,90 =
R$1.548,00

R$ 3.800,00

400 KIT LANCHE X
R$ 9,50 =
R$3.800,00 que
atenderá toda
equipe de
trabalho, sendo
staff,
coordenadores,
terceirizados.sen
do 100 kits por
etapa

Valor Total da Etapa 1.5 R$ 15.565,63
APOIO À REALIZAÇÃO CORRIDA PURPLE RUN
Meta 1 – Planejamento e Execução do Evento
Etapa 1.6 PREMIAÇÃO
Unidad
e de
Medida
Descrição
Item
(Diária/ Qnt. Und.
Detalhada
Mês/M
ts/Servi
ço)

Total

Valor Unt.

Valor Total

Justificativa para
aquisição/locaçã
o com memória
de cálculo
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Medalha: Zamak
que é a
denominação
genérica de
diversas ligas
metálicas com
ponto de fusão
entre 385 °C e 485
°C, contendo
basicamente zinco
(Zn), juntamente
com alumínio (Al),
magnésio (Mg) e
cobre (Cu). O nome
vem de ZinkAluminiumunidad
1.6.1
Magnesium-Kupfer
e
(zinco, alumínio,
magnésio e cobre,
em alemão,
respetivamente).
Personalizada no
tamanho de 10cm ,
com acabamento
polido e pigmento
resinado,
banho
Bronze
envelhecido
Fita
acetinada
Personalizada com
impressão
sublimada.

1

3000 3000

R$ 7,02

R$ 21.060,00

3000 MEDALHAS
X R$ 7,02= R$
21.060,00
(3.000 Sendo
para atender
todos os atletas
inscritos)
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Troféus:
Troféus
Personalizados em
metal
Zamak,
fundido
em
unidad
1.6.2 modelo 3D com
e
polimento
em
cobre, com base de
MDF
em
3
camadas e pinos de
fixação.

48 TROFÉUS X R$
120,00 = R$
2.160,00
Sendo:
5 km:
1ª ETAPA:
3 trofeus para
1º,2º,3º
masculino;
3 trofeus para
1º,2º,3º
feminino:
2ª ETAPA:
3 trofeus para
1º,2º,3º
masculino;
3 trofeus para
1º,2º,3º
feminino:
3ª ETAPA:
3 trofeus para
1º,2º,3º
masculino;
3 trofeus para
1º,2º,3º
feminino:
4ª ETAPA:
3 trofeus para
1º,2º,3º
masculino;
3 trofeus para
1º,2º,3º
feminino;
1

48

48

R$120,00

R$ 5.760,00

PREMIO
PARA
PNE
1ª ETAPA:
3 trofeus para
1º,2º,3º
masculino;
3 trofeus para
1º,2º,3º
feminino:
2ª ETAPA:
3 trofeus para
1º,2º,3º
masculino;
3 trofeus para
1º,2º,3º
feminino:
3ª ETAPA:
3 trofeus para
1º,2º,33º 2
masculino;
3 trofeus para
1º,2º,3º

Valor Total da Etapa 1.6 R$26.820,00
APOIO À REALIZAÇÃO CORRIDA PURPLE RUN
Meta 1 – Planejamento e Execução do Evento
Etapa 1.7 TRANSPORTE
Unidad
e de
Medida
Descrição
Item
(Diária/ Qnt. Und.
Detalhada
Mês/M
ts/Servi
ço)

TRANSPORTE:
Locação de 01 vans
16 lugares com
1.7.1
diária de 8 horas
Km livre.

Diária

1

4

Total

4

Valor Unt.

R$478,33

Valor Total

R$1.913,32

Justificativa para
aquisição/locaçã
o com memória
de cálculo
1 TRANSPORTE X
4 DIAS X
R$478,33=
R$1.913,32
Para atender
todos envolvidos
na montagem no
decorrer do
evento.
Necessário por
termos
demandas que
precisamos
cumprir durante
o dia do evento,
atendendo
os
participantes do
evento e demais
necessidades.

Valor Total da Etapa 1.7 R$1.913,32
APOIO À REALIZAÇÃO CORRIDA PURPLE RUN
Meta 1 – Planejamento e Execução do Evento
Etapa 1.8 PROTOCOLO DE SAUDE PARA AS ETAPAS
Unidade
de
Descrição
Medida
Item
Qnt. Und. Total
Detalhada
(Diária/
Mês/Mts
/Serviço)

Valor Unt.

Valor Total

Justificativa para
aquisição/locaçã
o com memória
de cálculo
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AMBULÂNCIA UTI:
Ambulância
UTI
móvel
–
ambulância
equipada
de
acordo com as
normas
da
vigilância sanitária,
contendo
maca
retrátil, cinto de
segurança, cilindro
de oxigênio com
válvulas, bomba de
infusão, monitor
cardíaco,
respirador,
material
para
1.8.1 entubação (adulto
Diária
e
infantil),
desfibrilador
(cardioversor),
umidificador,
nebulizador,
oximetro, prancha
longa,
colar
cervical, talas de
imobilização,
cadeira de rodas,
laringoscópio.
Equipe: 01 médico,
01 (um) técnico de
enfermagem e 01
(um)
motorista/socorrist
a. Diaria de 8 horas

1

2

2

R$2.166,67

R$ 4.333,34

1 AMBULÂNCIA
UTI X 2 DIA DE
EVENTO X
R$2.166,67= R$
4.333,34
Item necessário
atender as 2
etapas para 1000
pessoas
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AMBULÂNCIA DE
REMOÇÃO:
Veículo destinado
ao transporte de
pacientes que não
apresentam risco
de vida e são
utilizados
para
remoção simples e
de caráter eletivo.
1.8.2 Obrigatoriamente
deverá
dispor:
Sinalizador ótico e
acústico, maca com
rodas, suporte para
soro Oxigênio
medicinal,
motorista e um
técnico
de
enfermagem.
Diaria de 8 horas

1 AMBULÂNCIA X
4 Dia = 1 DIÁRIA X
diaria

1

4

4

R$1.233,41

R$4.933,64

R$.233,41
= R$4.933,64

Item necessário
atender as 4
etapas.
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Termômetro:
aquisição
Termômetro
DigitalInfravermelh
o
indicado para
medir
a
temperatura
corporal. Medido
por infravermelho
sem
contato,
confiável para uso.
Visor digital LCD
com luz de fundo,
visor nítido, viso
geral. 1 segundo de
medição rápida de
temperatura.
Projetado
com
fundo de alarme,
avisa
se
a
temperaturacorpor
al é superior a 38º
pela configuração
Unidad
1.8.3 predefinida
do
e
alarme. 2 cores de
luz
de
fundo
informa a situação
diferente do corpo.
Alimentado
por
Pilhas.
Design
ergonômico,
confortável
de
manusear. Tenso
de entrada: DC 3 V
Fonte de energia: 2
pilhas B AAA (não
fornecidas).Materi
al: ABS. Distância
de
medição:
30mm-50mm
(a
distância
da
medida 50mm)
Medição tempo:2 1
segundo
Desligamento
automático: aprox.
10 segundos.

1

8

8

R$232,56

R$1.860,48

8 termometros x
R$232,56=R$1.86
0,48
Item
extremamente
necessário para
atender
os
cuidados
com
protocolo
de
saúde em virtude
da pandemia do
covid-19
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Aquisição
de
TOTEM
ÁLCOOL
GEL
IMPRESSO
PERSONALIZADO
COM
LOGO
MARCA:
Com
Pedal
acionamento
e
acompanha
dispense 450ml/
Recarregável
(1.250 aplicações).
Produzido
com Unidad
1.8.4
LOGO
MARCA.
e
Fabricado
em
estrutura metálica
Pedal
de
acionamento
metálico. Chapas
decorativas
em
plástico polionda
Largura
35cm
Altura
140cm
Profundidade
35cm.
Dispense
recarregável 450ml
- 1.250 uso

1

15

15

R$333,80

R$5.007,00

15 totem x
R$333,80=R$
5.007,00
Item
extremamente
necessário para
atender os
cuidados com
protocolo de
saúde em virtude
da pandemia do
covid-19

Valor Total da Etapa 1.8 R$ 16.134,46
APOIO À REALIZAÇÃO CORRIDA PURPLE RUN
Meta 1 – Planejamento e Execução do Evento
Etapa 1.9 UNIFORME
Unidad
e de
Medida
Descrição
Item
(Diária/ Qnt. Und.
Detalhada
Mês/M
ts/Servi
ço)

Total

Valor Unt.

Valor Total

Justificativa para
aquisição/locaçã
o com memória
de cálculo
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Camisas
para
participantes:
Aquisição
das
camisetas
em
tecido
100%
poliamida Dry fit
liso sport branco, unidad
1.9.1
gola
U,
com
e
elastano, aplicação
de Silk screen
frente e costas 4
cores. Sendo para
atender atletas
inscritos.

1

3.000 3.000 R$ 18,51

R$55.530,00

3.000
Camisetas para
atender todos os
atletas inscritos X
R$ 18,51 =
R$55.530,00

Valor Total da Etapa 1.9 R$ 55.530,00
TOTAL R$ 282.029,20
5.2 Equipe de RH
Encargos Trabalhistas
Obs.: Atestamos que não incidira encargos trabalhista por se tratar de contratações
temporárias por diárias.
5.3 Equipe de RH
ATRIBUIÇÃO DA EQUIPE DE TRABALHO
FUNÇÃO

Coordenador
geral

Produtor de
Eventos
Esportivos

Coordenador
técnico

PERFIL/ATRIBUIÇÃO
Responsável por toda a montagem
e desmontagem do evento. Fazer a
divisão das funções feita por
setores, alinhar com fornecedores
conforme
cronograma.
Profissional responsável pela
coordenação e execução do
evento, apresentar planejamento
realizar supervisão da montagem e
desmontagem das estruturas e
controle de produção de material
(Material de sinalização) conduzir
e participar das reuniões com os
fornecedores e contratantes.
Profissional
responsável
por
coordenar e controlar todas as
atividades
realizadas,
pela
coordenação e suporte técnico a
todas as áreas envolvidas.

NECESSIDADE DE
CONTRATAÇÃO
Necessário
para
coordenar e delegar
funções ao produtor e
de todas as demandas
que
envolvem o evento.

LOCAL DE
ATUAÇÃO
SMAS AE G
QD E LT 05 GUARÁ/SIA
CEP: 71.215370 e no local
do Evento

Necessário pois dá o
suporte
ao
coordenador geral nas
demandas
necessárias de toda
execução
dos
serviços
elencados
para o evento.

SMAS AE G
QD E LT 05 GUARÁ/SIA
CEP: 71.215370 e no local
do Evento

Necessário
pois
coordena todas as
demandas técnicas
das provas e suporte
ao produtor e
coordenaodor geral

SMAS AE G
QD E LT 05 GUARÁ/SIA
CEP: 71.215370 e no local
do Evento
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6. DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO

6.1 DIVULGAÇÕES
Além da exposição nacional e internacional, também será realizada a promoção local,
junto às mídias tradicionais (rádio, televisão, jornal) e digitais (sites, redes sociais), através do
envio de conteúdos editoriais divulgados pela assessoria de imprensa do evento.

6.2 IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO
A identificação visual do Projeto nos espaços físicos será feita por meio de placas, banners, faixas
ou outra forma similar.
7. Previsão de Receitas

PREVISÃO DE RECEITAS
QTD.

Nome

Receitas

1

Recurso através de fomento – RODRIGO DELMASSO

R$ 300.000,00

Total

R$ 300.000,00

8. Valor Total do Projeto:
TOTAL DO PROJETO
Valor Total

R$ 282.029,20

Brasília, 14 de dezembro de 2020.

Ilário Ferreira da Silva
Presidente do Instituto Meninos do Pôr do Sol
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ANEXO:
PROTOCOLO DE SAÚDE
I - COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO
1. Exibir em local visível, na entrada da competição, as informações das medidas de
prevenção, a respeito da COVID-19, a serem cumpridas no evento, elencadas nos
grupos;
2. Realizar o registro de todos os atletas, participantes e colaboradores, através do
preenchimento do Questionário Médico sobre COVID-19;
3. A Organização da prova deverá encaminhar este Questionário à direção médica do
evento, de imediato, para a devida análise e eventuais providências;
4. Um relatório final, acerca destes Questionários, deverá ser enviado à Secretaria de
Esporte DF;
5. Todos os participantes, no ato da retirada do kit do evento, devem assinar um Termo de
Responsabilidade, onde manifestam ciência dos possíveis riscos de contágio da COVID19, bem como dos demais riscos associados à participação na prova;
6. Organização e staffs devem ser orientados e treinados quanto às medidas de segurança
e redução do risco de transmissão da COVID-19.

II - HIGIENIZAÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO
1. Disponibilizar sabão líquido / ou água e sabão / ou álcool em gel 70% aos
competidores e todos os demais envolvidos no evento;
2. Disponibilizar sabão líquido / ou água e sabão / ou álcool em gel 70% e papéis com
folhas não contínuas, nos banheiros químicos e banheiros permanentes;

III - MEDIDAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
1. Todos os competidores e demais presentes devem USAR MÁSCARA
OBRIGATORIAMENTE, durante todo o período do evento (ver exceções definidas
nos itens 3, 4 e 5, abaixo), mantendo distanciamento mínimo interpessoal
obrigatório de 2 metros, no período prévio à corrida, durante a competição, na
dispersão pós evento, assim como na área de premiação.
2. Para os atletas que deverão competir com máscara, a troca da mesma deverá
ocorrer OBRIGATORIAMENTE em todas as “Aid Stations”, que estarão instaladas
junto aos postos de hidratação, sendo uma troca na metade do percurso de 5km;
3. Qualquer atleta que apresentar manifestações clínicas compatíveis com a COVID19 (descritas no Questionário de registro), entre o ato de inscrição e a prova, não
poderá competir, devendo procurar orientação médica;
4. Recomendar que os participantes tragam de casa sua hidratação, carregando-a
junto ao corpo e sem nunca compartilhar os recipientes;
5. Nos postos de hidratação devem ser disponibilizados copos de água e/ou isotônicos
em embalagem individual e lacrada, assim como orientar o não
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compartilhamento dos mesmos;
6. Orientar para não realizar cumprimentos com aperto de mãos ou abraço, além de
evitar tocar a própria boca, nariz ou olho.

IV - MEDIDAS DE PROTEÇÃO COLETIVA
1. nas etapas não disponibilizaremos guarda-volumes, nem outros locais que
possam provocar aglomeração de pessoas;
2. Orientar que não se levem mochilas e/ou acessórios que demandem
cuidados, com exceção de garrafas de água ou “squeezes”, devido à não
disponibilidade de guarda volumes nestes eventos;
3. Checar a temperatura dos participantes e equipe de trabalho antes de
adentrarem o espaço reservado ao evento, não autorizando a entrada dessas
pessoas se apresentarem temperatura acima de 37,5º;
4. Evitar aglomerações nos momentos antes e pós-corrida, mantendo a
distância mínima de 2 metros recomendada; durante a corrida, respeitar essa
recomendação de distanciamento, também evitando correr logo atrás de
outro competidor;
5. As pessoas pertencentes a grupos de risco para COVID-19 (maiores de 60
anos; cardiopatas; hipertensos; doentes pulmonares crônicos; diabéticos;
obesos; imunodeprimidos; portadores de outras doenças crônicas etc.)
devem ser desaconselhadas a participar das corridas, durante a vigência da
pandemia;
6. Orientar que todas as pessoas que tem cabelos compridos devem mantê- los
presos;
7. Controlar o acesso aos sanitários, garantindo o respeito às normas de
distanciamento anteriormente citadas.
V - ADEQUAÇÃO DOS LOCAIS E FORMAS DE PRÁTICA PARA COMPETIÇÃO
1. Intensificar a frequência de higienização apropriada de superfícies de objetos
com alto potencial de contaminação, como mesas, maçanetas, interruptores
de luz, torneiras, corrimãos, pias, sanitários e pisos dos mesmos, entre
outros;
2. Todos os fluxos dentro do local de competição devem ser unidirecionais;
3. Devem ser disponibilizadas lixeiras coletoras de material infectante,
devidamente identificadas, ao longo do percurso, bem como nos locais de
largada e chegada;
4. Todo o resíduo gerado, considerado infectante, deve ser descartado de
maneira adequada, conforme legislação vigente;
5. Todos os atleta para a largada, obrigatoriamente deverão utilizar a mascara
recebida ou a de sua preferencia;
6. Os profissionais envolvidos na organização do evento (produção; arbitragem;
staff; fotografia etc.) devem utilizar máscaras, face shield e/ou outros EPIs
adequados às áreas de possível infecção durante o evento;
7. Disponibilizar profissionais para atuarem nos preparativos de largada, na
partida propriamente dita, na chegada, zona de dispersão e de premiação,
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para orientar e garantir o respeito ao distanciamento interpessoal e evitar
Questionário Médico para COVID-19

aglomerações;
8. Deverá ser assegurado atendimento apropriado a participantes portadores
de necessidades especiais nos eventos, com horário exclusivo;
9. Ampliar as áreas de confirmação, entrada de atletas e controle de
temperatura, de modo a garantir o distanciamento preconizado dos
praticantes;
10. Evitar potenciais pontos de choque (aglomeração) durante o evento, como
portões e entrada para largada;
11. Realização de largada das provas em formato de “ondas”, com os demais
pelotões devendo largar em subgrupos (blocos) determinados previamente
pela organização, de forma intermitente;
12. Na área de largada, deve haver demarcação, para posicionamento de cada
atleta em seu subgrupo de partida, a fim de garantir o distanciamento
mínimo preconizado entre os competidores;
13. Atenção especial para com os competidores que ainda estejam aguardando
a formação de largada de seu bloco predeterminado, disponibilizando
espaço físico apropriado para que não aglomerem e mantenham
distanciamento interpessoal adequado;
14. As inscrições, reuniões, conferências e congressos técnicos devem ser
realizados através de plataformas virtuais, de modo a evitar aglomerações;
15. As entregas de hidratação, alimentação e/ou camisetas devem ser realizadas
em embalagens individuais, devidamente higienizadas e desinfetadas, e
entregues de forma a não provocar aglomerações;
16. 16.


Refêrencia: Federação de atletismo SP.
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Nome:
RG:
E-mail:

Sexo: ( ) Masc. ( ) Fem.
CPF:
Tel: ( )

Responda as perguntas abaixo:
1. Teve COVID-19 (novo Coronavírus) durante esta
pandemia?
Assinale SIM ou NÃO em todas as perguntas abaixo para cada período indicado ao
lado
2. Teve febre?
3. Teve dor de cabeça?
4. Teve secreção nasal ou espirros?
5. Teve dor ou irritação na garganta?
6. Teve tosse?
7. Teve falta de ar?
8. Teve dores no corpo?
9. Teve diarreia?
10. Teve perda de olfato (parou de sentir cheiros)?
11. Teve contato com alguém com COVID-19?
12. Você fez algum exame para COVID19?
13. Algum exame feito deu resultado positivo?

( ) Sim
De / /
a//
Nos últimos 14 dias

( ) Não

( ) Sim
( ) Sim
( ) Sim
( ) Sim
( ) Sim
( ) Sim
( ) Sim
( ) Sim
( ) Sim
( ) Sim

( ) Não
( ) Não
( ) Não
( ) Não
( ) Não
( ) Não
( ) Não
( ) Não
( ) Não
( ) Não

( ) Sim
( ) Sim

( ) Não
( ) Não

14. Se já teve COVID-19 ou algum exame positivo, está liberado pelos médicos sem ( ) Sim
possibilidade de transmissão da doença?
Não Sei
Acrescente informações adicionais, se desejar:

( ) Não ( )

Declaro, nas formas da lei, que as informações acima correspondem à verdade e estou ciente que posso colocar em risco
a saúde de outras pessoas, caso não forneça as respostas corretas,
estando de acordo com as regras da competição.
Assinatura:
Data: / /
Questionário Médico para COVID-19
Nome:
Sexo: ( ) Masc. ( ) Fem.
RG:
CPF:
E-mail:
Tel: ( )
Responda as perguntas abaixo:
1. Teve COVID-19 (novo Coronavírus) durante esta
pandemia?
Assinale SIM ou NÃO em todas as perguntas abaixo para cada período indicado ao
lado
2. Teve febre?
3. Teve dor de cabeça?
4. Teve secreção nasal ou espirros?
5. Teve dor ou irritação na garganta?
6. Teve tosse?
7. Teve falta de ar?
8. Teve dores no corpo?
9. Teve diarreia?
10. Teve perda de olfato (parou de sentir cheiros)?
11. Teve contato com alguém com COVID-19?
12. Você fez algum exame para COVID19?
13. Algum exame feito deu resultado positivo?

( ) Sim
De / /
a//
Nos últimos 14 dias

( ) Não

( ) Sim
( ) Sim
( ) Sim
( ) Sim
( ) Sim
( ) Sim
( ) Sim
( ) Sim
( ) Sim
( ) Sim

( ) Não
( ) Não
( ) Não
( ) Não
( ) Não
( ) Não
( ) Não
( ) Não
( ) Não
( ) Não

( ) Sim
( ) Sim

( ) Não
( ) Não

14. Se já teve COVID-19 ou algum exame positivo, está liberado pelos médicos sem ( ) Sim
possibilidade de transmissão da doença?
Não Sei
Acrescente informações adicionais, se desejar:

( ) Não ( )
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Declaro, nas formas da lei, que as informações acima correspondem à verdade e estou ciente que posso colocar em risco
a saúde de outras pessoas, caso não forneça as respostas corretas,
estando de acordo com as regras da competição.
Assinatura:
Data: / /
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