PTANO DE TRABALHO
1. IDENTIFICAçÃO OA ENTIDADE

Nome da OSC: Associação de Educação do Homem do Amanhã do Brasil - HABRA
CNPI :

00.433.839/0001-13

Endereço: ST SCS Quadra 1 Bloco D

Complemento:

Bâirro/cidade: Asa Sul

CEP:70.306-900

Telefone: (61) 3963-3566

Telefone: (DDD)

Telefone: (61) 999733566
Site: www,habra.org

E-mail: dfhabra@gmail.com
Responsável da OSC (Dirigente): Sérgio Machado Reis

RG/ Órgão Expedidor:

CPF: 268.650.681-49

655.921

*

SSP-DF

Endereço do Dirigêntê: QUADRA SHCGN 709 BLOCO M, número SN, CASA 30, bairro
Distrito ASA NORTE, município BRASIIIA - DISTRITO FEDERAI, CEP 70.750-713

1.1

/

HISTÓRICO DO PROPONENTE

A Abra foi fundada em 1977, a mesma tern largo histórico de trabalho em direitos humanos de sêgmentos que
envolve movimento LGBT, negritude, gênero, jovens e pessoas de baixa renda.

A Hàbra apoia à

Realização

da 3" Corrida do Médico Viftual 2020, também apoia projetos que promovam

transfôrmaçôes positivas na sociedade brasileira por meio de Progranras de lncentivo à cidadaniã, tendo realizado
vários projetos de iniciativa educacional, cultural, social, esportiva e ambiental. Desenvolve projetos que estejam
relacionados com os valores essenciais da marca: qualidade, segurança e rêspeito ao meio ambiente, priorizando
iniciativas culturais e socioâmbientais que valorizem os talentos artísticos, bem como programas quê beneficiem
grupos de crianças e adolescentes, como forma de ressaltar o papel da cidadania corporàtiva.
A Habra possui em seu histórico eventos com várias temáticas e já promoveu desde sua criação eventos de grandê

porte no Distrito Federal, quais foram:

o

Em 2006 realizou curso de auxiliar administrativo, informática básica e cidadania, auxiliar de crechê, curso

multiplicador voluntário para educação Turística, curso de cooperativismo, ação voluntária. Orientando e
qualificando para o trabalho e cidadania, com duração de dez semanas, os cursos oferecidos foram:

O
o
o
o
o

CURSO DE INTORMÁTICA

Operações em windows (básico), Word e intêrnet, Power point, digitêção e internet
CURSO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Educação Ética, Dinâmica de grupo, CurÍículo e Entrevistas.
CUR50 AUXILIAR DE CRECHE

Foi destinado principalmente a adolescentes grávidas e mães precoces que recebem formação para a prática

da materna com seus filhos e atuação pnlfissional como babás e auxiliares em creche.

.

CURSO MULTIPLICADOR VOLUNTÁRIO PARA EDUCAÇÃO TURÍsTICA: DEStiNAdO PTiNC|PâIMENIE PATA IídETES

comunitários, que poderão organizar grupos de jovêns monitores turísticos para formar adolescentes que

))*'

cuidem do patrimônio ambiental e cultural do

.

CURSO COOPERATIVISMO: Destinado

a

DF e

entorno-

qualificar líderes comunitários para

o

trabalho produtivo

coopêrativo.

.

CURSO DE AÇÀO VOLUNTÁRIA: Destinado

a habilitar

grupos; de voluntários nas comunidades

do DF e

entorno.

.

PaTceria com

o

COMITÊ PARA DEMOCRATIZAÇÃO DA INFORMÁTICA DO DF

beneficiar a comunidade de baixa renda

e

e Entorno em

2OO7 para

entidades representativês de portadores de necessidades

especiais, capacitar os cidadãos no domínio de conhecimento

e de

técnicas na área de informáticâ

e

cidadania e também para teÍ uma alternativa de profissionâlização visando o aperfeiçoantento e a inserção
do educando no mercado e trabalho.

.

Em 2007 realizou curso de auxiliar administrativo, informática básica e cidadania, orientando e qualificando
para o trabalho e cldadania, com duração de dez semanas, os cursos oferecidos fora:

O CURSO DE INFORMÁTICA
o Operêções em Windows (básico), editor de texto (Word), Excel e entrevista.
o AUXIIIAR ADMINISTRATIVO
o Educação Ética, Dinâmlca de grupo, Currículo e Entrevistas.
.

PaÍceriê com PROGRAMA MESA BRASIVSESC/DF em 2008 para uma ação conjunta de combate à fome e ao
desperdícío, com vistas a complementação alimentar do segmento atendido pela entidade.

.

Em 2010 a

HABRA

ofereceu 4 cursos p rofiss iona

liza ntes

de lnformática Básica e Auxiliar Administrativo,

com duração de 2 meses cada, atendendo cerca 90 jovens, senclo estes cursos:

O
o
o
ô

CURSO DE INFORMÁTICA

lPD, Windows, Word, Excel, Power Point, e internet.
CURSO DE AUxll-lAR ADMINISTRATIVO

Português, Matemática (comercial), lnformática Profissional, Relações Humanas/cidadania,
Educação Ética, Etiqueta ProÍissional.

o

Também pâlestrou sobre DSTS (doenças sexualmente tra

ns m

issíveis), empreendedorismo, Econornia

pessoal, Alcoolismo/Drogas, Esportes, Meio ambiente, Primeiro emprego, Higiene e Sãúde

e Assódio

Sexual no emprego.

o

Colaboração para a Parada do Orgulho LGBTs de Brasília nos últimos 5 anos, a qual é a considerâda

a

maior evento e marcha dos direitos humanos em Brasília.

.

Parceria com o BANCO DO BRASIL em 2010 para a realização de capacitação de informática básica para 3

turmas com 30 alunos cadã. Durante 2010, forma realizadas duas dêssas turmas.

.

Parceria com

o

MINISTÉR|O DA CIÊNCIA E TECNOLOGTA em 2O1O através de Emenda

do Deputado

Rodrlgo Rollemberg, foi feito projeto para capacitação de 120 adolescentes da Vila Basevi, sendo que no
âno de 20L0 íoi realizado uma turmâ de 40 alunos, com duração de dois meses e meio"

o

Habra oferece gratuitamente o serviço de clipping de notícias sobre LGBT a 10 organizações do Brasll

q\^-/-/

com finalidâde em fortalecêr as atuaçôes dessas por meio do mêterial jôrnalístico, e isso tem a parceria
com a entidade internacional lnterpride.

Em 2018, a Habra em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos
Deputados realizou uma pesquisa e divulgação do Mapa da Violência Contra a Mulher. Link de acesso do

material: http://bit.lv/2DPxScV

Apoio na Realização da 1e Corrida do Médico e caminhada pela saúde em Brasília em 2018 que foi
realizado dia 18 de abril de 2018 no Setor Comercial Sul, a corrida teve participação de mais de 1000
corredores competindo para o percurso de 5 km e 10 km.
Apolo na Realização da 2ê Corrida do Médico em Brasília.
Parceria com

a

Secretária de Saúde contribuir para promoção da saúde, prevenção de HIV/Aids,

Hepatitês Virais e outras lSTs e parâ reduçaõ de vulnerabilidades dentre gays e outros HSH do Distrito
Federal.
Brasília Orgulho

-

Desde 2009, a Habra cuida da partê de logística e de saúde do festival Brasília Orgulho,

constituído por debates, festas, atividadês culturais e a Parada do Orgulho LGBTS de Brasília, maior
evento voltado e esse segmento na capital federal. Em 2019, participaram 110 mil pessoâs. Nesse

trabalho de saúde, atuamos com mensagens de prevenção em adesivos, banners de lona, íalas no
microfone e distribuição dê insumos de prevenção.
Unaids

-

Em 2019, justamente pela grande expertise da Habra com o trabalho de prevenção de HIV e

lSTs em parada do orgulho, fizemos parceria em projeto financiado com a Unaids Brasil para desenvolver

estratégiê-base para que marchas de todo o Brasil possa ter vídeo, áudios e cards para redes sociais
sobre o tema para distribuição. Foi solução proposta por nós ao ver que muitas paradas não faziam
âções de prevenção combinada por falta de peças de comunicação, O projeto, chamado P Lacra (p de

parada, p de PrEP, P de PEP, P cle Preservativo

e P de prevenção combinada), fez 17 peças

de

comunicação para as paradas usarem de forma livre. Tal possibilidade simboliza reforço de forma inédita
o objetivo de difundir informações sobre temas acerca de saúde e HlV.

Trans profissionais do sexo

-

Desde 2012, a Habra faz distribuição de preservativos na Asâ Norte em

áreas dê prostituição de travestis e mulheres transexuais. Por muito tempo nesse período, fomos a única

entidade com esse trabalho com essâ população no

.

Educaçãô em IST

-

DF.

projeto realizado desde 2019 de informação sobre saúde sexual e prevenção

combinada por redes sociais.
2. DESCRTçÂO DO PROJETO
2.1 DADOS DO PROJETO
Nome do Projeto: Apoio à Realização da 3'Corrida do Médico Virtual 2020
Local de realização:

St. de Clubes Esportivos Sul Brasília, DF, 70200-003

Período de execução:

27 lo8/

?o2o a 08/

tt/2120

gy-

11 de outubro de 2020

Período de realização do Evento;

oe / 10 I 2020 a 08/ t7/2oza
Períôdo de realização das l\ções custeadas
pelo Fomento:
Nome do responsável técnico do proiêto: Cleide Mara Silva dos Santos
E-mail: cle idem a ra8 @ ema il. com
Telefone: (61) 98211- 7906

Nome do responsável pela execução do evento: Mônica Nóbrega
Telefone: (061) 99982-7398
E-mail: monicanobregadf@gmail.com

Enquadramênto: (X ) participação

(

)educacional

(

)rendimento

Previsão de Atendimento/Público alvo com â fâixa etária dê ceda categoria/modâlidades:
Corrida de 10 KM categoria masculinofeminino a pârtir de 18 anos completos até 31de dezembro do

.

.
.

ano da prova;
Corrida de 5 KM catêgoria mascuiino/feminino a partir de 14 ânos completos âté 31de dezembro do
ano da prova; (corn 20 vagas reservadas para portadores de necessldades especiais)

Caminhada pela Saúde, de 2 KM todas as idades (com
necessidades especiais) qualquer idade

5 vagas reservadas para portadores

de

Previsão: 1.000 inscritos.
Previsão de beneficiários dlretos: 1.000 atletas.
Previsão de beneÍiclários indiretos: 100.040.

Corrida Virtual
Estimativa Prestadores de serviços, equipe de apoio e staff:
- 4 pessoas;

Administrativo

6 pessoâs;
Execução - 30 pessoas;
TOTAL - 40 pessoas.
Serviços

-

40

Estimativa de público onJine durante e após o evento, por meío de
transmissão via internet no canal oficial da corrida e canais parceiros
que possuem grande visibilidade nas mídias sociais.

100,000

Valor Total do Projeto: R§ 329.018,64 (trêzentos ê vinte e nove mil, dezoito reais e sessenta e quatro
centâvos),
Valor Total do Termo de Fomento: RS 259.218,64 (duzentos e cinquenta e nove mil, duzentos e dezoito reais e
sessênta e quatro centavos).

2.2 tDENT|FTCAçÃO DO OEJETO

Apoio à Realização da 3" Corrida do Médico Virtual 2020.
2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO:

Nas edições anteriores em 2018 e 2019, a Corrida de Médico teve um histórico médio de mais de 40 mil
visualizações em sua págine ne internet e média de 1000 participantes. Para a 3i edição da Corrida do Médico
Virtual serão abertas 1.0O0 vagas. Entretanto, por se tratar de ambiente virtual, o público alcançado é potencializado
nas ações de intêratividade.
O intuito de utilização do ambiente virtual é promover a segurança dos atletas, por meio do distanciamento social,
sem perder a interação e bêm-estar que as competições promoviam nos modelos anteriores. Para isso os atletas
receberão seus kits e poderão realizar o percurso no horário marcado, no local escolhido por cada um.

)*''-

o aspêcto interação entre os atletas, sêrá no ambiente das redes sociais da competição, por meio de lives ao vivo da
sede da AMBr, disponibilização de conteúdos relacionados a temática esporte e saúde.

O público-alvo do êvento são pessoas interessadas na práticâ do exercício físico, corrida de rua, especialmente
aquelas que mântinham ritmo de trêino, ou hábito da prátiee dê atividade físiea, e por contã dâ pandemia,
encontrâvam-se impedidas de exercitarêm-se. A faixa etária atendida será a pârtir dos 14 anos de anos de idade,
com programação e premiação especial para os atlêtas 60+.
O projeto Corrida do Médico Virtual, além de atender a necessidade da pratica esportiva e a manutenção de hábitos
saudáveis, propõe-se ir além e trabalhar os aspectos de socialização interação e acesso a conteúdo de saúde e bem-

estar aos atletas que €stão em fâse readaptação ã nova rotinâ imposta pela pandemia do corona-vírus.

A corrida virtual da 3Ê Corrída do Médico Virtual 2020 proposta pela HABRA em modelo virtual e interação online
nas redes sociais e plataformas dlgitâis, já é uma novidade implemeotada por grandes organizadorês, nas
competiçõês de rua como a Maratona do Rio, Virtuãl Run Brasília, San Patricks Run Brasília, dentre outros, é uma
opção viável e segura visto quê os competidores poderão realizar a corrida no local e data que escolherem.
Assim como as corridas de ruâ foram modificadas pela pandemia de Corona-vírus, outros aspectos que abordevam
corpo ê mente, também foram inovados como é o caso das íÍyes, redes sociais, vídeo-chamadas. jogos, âtividades
físicâs online e diversas outras intêrações nas redes.
Outra veriânte trezida no momento âtuâlé a necessidâde de informações sobre saúde física e mental e humanizaçâo
da relação sociedadê e profissionais da saúde.

Diante dos desafios dos novos cenários para os atletas e profissionais da saúde a proposta da Corrida do Médico
Virtual 2020- é tornar a corrida virtuâl uma experiência completa de saúde, bêm-êstar e engajamento social,
invertendo a lógica corpo e mente, para "mente e corpo" com o ohjetivo de preparar os atletas para a nova
realidade das corridas virtuais com conteúdo e práticãs de confiançâ, trabalhados de forma leve.

O legado a ser deixado, portanto, além dos benefícios da prática êsportivâ e de ofertar novâs possibilidades aos
atletas, diante do novo cenário esportivo, será o de divulgar e disseminar a corrida de ruâ bem como o cuidado com
a saúde e a necessidade de prática de hábitos saudáveis.
Trata-sê, portento, de proposta alinhada ao objetivo 0231 - Plano Plurianual do DF - l2O2O a 2O241: lncentivo à
práticâ dê Esporte: Fomentar as práticas esportivãs ê âs atividades de lâzer, incentivando a ocupação dos espaços
públicos e implementando programâs e pro.letos parâ atender as demandas sociais.

2.4 OBJETIVOS
2.4.1 OBJETIVO GERAL:

Apoio à Realização da 3a edição da Corrida do Médico Virtual 2020 na nnodalidade online e atividades de interação
nas mídias digitais com conteúdo de saúde e esporte, visando promover a prática esportiva e melhoria na qualidade
dê vidã e bem-estar dos atletas, dentro dos limites impostos pela pandemia de Corona-vír'us.
2.4.2 oBJET|VOS ESPECíFtCOs:

a) ApÍesentar uma nova modalidade da corrida de rua, dentro do contexto de pandemia para a população do
Distrito Federal;
b) Promover um evento esportivo de corrida virtual de rua com projeção de alcance potencializado pela
interação nas mídias sociais e meios virtuais;
c) Promover a aproximação entre médicos e sociedade por meio da prática esportiva;
d) Conscientizar a população do Distrito Federal sobre a importância de manter a prática de atividades físicas e
buscar novas alternativas como fonte de saúde e qualidade de vida, no contexto atual.

3)a^'-"

2.5 METAS QUATITATIVAS

E

QUANTITATIVAS E INDICADORES DÉ MONITORAMENTO/ CUMPRIMENTO DAs METAS

[íetas (Quantitativasl

Parâmatro(s) para aferição de
cumprimento das metas

Indicador

Preencher 70% das vagas
disponibilizadas

.

Número de participantes

f,ferecer 4 vídeos informativos Quantidâde de visualizações dos
conteúdos disponibilizados
ro canal oficial da corrida:
Pré-âquecimento
corporal;

.
.

Fichas dê inscrição (online)

o

Links da Publicação dos

o

Vídeos;
Relatório de visualizações.

Coração e exercício

físico (beneÍícios);

.
ô

ortopedia e exercÍcios
de impacto;
Mentalização e
respiração como
controle da ansiedade.

Metas (Qualitativas)

lndicador

Parâmetro{s) para aferição de

cumprimento
Oferecer uma nova
modalidade de corrida de rua
(Modalidade Virtual) para a
população do Distrito Federal

Número de inscrições

Fichas de inscriçôes

o

Disponibilização de conteúdos Números de conteúdos
de novas práticas esportivas de disponibilizados nas redes sociais
do evento
sâúde e bem estar para a
população.

Links dos conteúdos e arquivos
digita is

2.6 CRONOGRAMA DETAIHADO DE ATIVIDADES DO EVENTO/PROJETO

Evento:

I Apoio à Bealização da 3! Corrida do Médico Virtual 2020
Corridâ de Rua Virtual
Turno:
Matutino / Vespertino
luL0/2a20
Turnô:
09/L0l2o2O a 09hL/z9zo
Matutino / Vespertino
Período Custeado pelo
Fomento (5e for o caso):
Nome do
Descricão/Etapa:
Data do Evento:

Local:

I st. de clubes Esportivos

Sul - Brasília, DF, 70200-003

) praÇa
,,. ) Piscina

Quadra Poliesportivâ
..) Pátío
(... ) Ginásio

...

{,.. }

Espaços Físicos

Disponíveis:

... )

Clube

(X) Espaço Privado

(X)

Qual? Associação Módica de Brâsília AMBR

Qual? Local deÍinido pelós atletas

Outro

â/v--

Quantidade de participantes nestê evento

Diretos:1000
Atletas: 1000

lndiretos:

100.040

Total: 2.000

Equipe Técnica/Ad ministrotivd : 40

Quanto à abrangência (origem dos partícipantes)
(...) t.ocal
(X) Regional
.) Nacional
Fâixâ etárie
...) Crianças/Adolescentes (até 14 anos)
(X) Jovens (15 a 24 anos)

Categorias/Data/Turno
Masculino ê Feminino

11/10/2020
(X) Adultos (entre 25 anos e 59 anos)

(X) ldosos (a pârtir de 60 anos)

e/ou portadoras de necessidades
(limitação
êspeciais
físicâ, mental, sênsorlal ou múltipla inseridas na distribuição acima)

/

/ Matutino

l4asculino e Fêminino /'
17/!O/2020 / Matutino
Masculino e Feminino

/

L!/LO/202O
(X) Pessoas com deficiência

Qtd.
0

/ Matutino

Masculino e Feminino

/

1V10l2020 / Matutino

100

700
200

25

lnscrição dos perticipantes
.) Escolas
,) Em centros comunitários
(X) Nâ sede da entidãde proponente

(...) Na sede de entidades parceiras

internet. No site centraldocorrido.com.br/corridddomedica21z1
(...) Outros. Especifique
(X) Pela

2.7 FORMA DE EXECUçÂO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA}

A Corrida do Médico.iá faz parte do calendário de corridas ruas do Distrito Federal, em sua 3a edição, âgora na
versão virtual, â competição sêrá realizada no dia 11 de outubro de 2020, com a particípação de 1.000 atletas do DF,
médicos e comunidade. Destas, 100 vagas gratuitas serão destinadas aos atletas assistidos pelos programas da SEL.
Das 900 vagas pagantes, haverá uma cota reservadá de 100 vagas para o público 60+ e 25 vagas para pessoas com
deficiência.
A realização do evento ficârá a cargo da HABRA, com apoio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito
Federal e Associaçâo dos Médicos de Brasília, que disponibilizará o local para â realização do evento. A tradicionãl
corrida côntará com a participação de 1.000 atletas no ano de 2020, subdivididos nas categorias:
Corrida de 10 KM categoria masculino/feminino

'
'

Corrida de 5 KM câtegoria masculino/fem inino (com 20 vaga:; reservadas para portadores de necessidades
especiais)
Caminhada pela Saúde (com 5 vagas reservadas parâ portadores de necessidades espêciais)

2.7.1 lnscrição

As

inscrições

pêra o público pagante e não

centra ldacorrida.com.br/corridadomedico2020.

pagantes, serão realizadas

3\n'

"--J

pelo

endereço

2.7.1.1 Regras de Participação

Os atletas podem participàr do Evento inscrevendo-se em um único tipo de prova, conforme as Categorias
especlíicadas no item 2.7.4. As regras de participação serão definidas no regulamento disponibilizado no endereço
eletrônico:
https:/lwww.centraldacorrida.com. br/corridadomedico2020.

2.7.2 Entrega dos Kits Atletes
O Kit atleta composto por l camiseta, l porta tênis, l bloco de notas, l canetâ suporte celular, 1 número de peito, 1
frasco de álcool em gel TO% e 1 medalha de participação, será entregue em 02 dias na sede da Associação Mádica de
Brasíliâ no St. de Clubes Esportivos Sul - Brasilia em formato exclu$ivamente Drive-Trhu.
O (a) âtletã quê não retirar o seu kit na datã e horário estipulado pela organização ficará impedido de participar da
prova e perderá ô direito de retirar o kit. Não serão entregues kits da corrida no dia do evento e nem após o evento.
O Kit somente poderá ser retirado pelo (a) atleta inscrito medianter apresentação do documento de confirmação de
inscrição em formato digital.
No momento da retirada do kit o responsável deverá conferir os seus dados e o número de pêlto. Não serão aceitas
reclamações cadastrais após a retirada do kit.
Não haverá troca do tá "t1anho da camisetâ por outro diferente do que íoi escolhido nô momento da inscrição.

O (a) ãtleta não poderií alegar impossibilidade de correr no evento, caso não tenha carniseta em tamanho que lhe
sirva. O (a) atleta está autorizado a correr com sua própria camisetê.

2.7.3 Evento Virtual dê Abertura e EncerÍamento
Q serviço de STREAMING da Corrida do Médico será composto de multi-plataformas de transmissão. Com entradãs
ao vivo, apresentâçâo, entrevistas, música com banda e acompanhamento em tempo real de ranking e participação
dos corredores. Sendo traínsmitido via internêt 1:elos canais de distribuição (YouTube) da dssociação Médica de
Brasília.

Contará com câmeras em Full HD e 4k com saídas dedicadas para uma central de transmissão e controle,
operacionalizando todâ estrutura de imagens com operadores de câmeras e técnico de controle de streaming
(operador de planos, mesa de Iive, coordenação gráfica e direção de imagens). Juntamente com o áudio, com
microfones de cãptação individual e externos e retorno de áudio para os participantes da live.
Será composta também de imagens aéreas para acompanhar corredores nas ruas de Brasília com a utili2ação de
Drone 4k com sinal de transrnissào.
Toda â estrutura de captação será direcionarja para uma rede dedicada de internet quê, através de operadores de
live, será repassada para o público que acompanhará o evento de maneira remota.

A

estrutura

do

streaming sêrá dividida fisicamente

em quatro

grandes nichos

e

cenários:

NICHO PRINCIPAL

Composto de backdrop com logo de apoiadores do evento. Poltronas e mesa de apoio. Onde será realizado
entrevistas com médicos, corredores, participações de figuras públicas e demais participações. Ponto principal da
apresentadora do evento.
NICHO MÚSICA

9^.---

Composto de telão de led, toda estrutura de som para a apresentação musical no longe de transmissão do evento,
para todos os participantes da corrida no arnbiente virtual, que será transmitido coníorme programação do
streaming abaixo. A banda fará apresentação de 4 horas durante todo o período de transmissão da livê.
NICHO INTERATIVIDADE
Espaço composto de backdrop, uma tela de tv com suporte, mesa de apoio e uma repórter.

O objetivo dessa estruturâ é informar sobre a interatividade durante a corrida (Leitura dê chat, comentários e
participação de internautas; entrada ao vivo de corredores, chamadas de link externo; rankeamento da corrida
juntamentê com os dados da Chip Brâsil; etc)
NICHO SATÉLITE

Estrutura técnica e online que acôplará toda a junção de vídeos institucionais e entrevistas que serão exibidas
durante a live, gráficôs, entradas e saidas de câmeras, imagens do drone, participações via zoom e demais âtividades
pautadas pelo roteiro de transmissão.
CROQUI DO TOUNGE DE STREAMING

Locali Auditório AMBr

Tempo de duração ao vivo: 3h15
Ação de montagem: 2h
Pós montagem: 2h

PROGRAMAçÂO
HORÁRIO

NICHO

ATIVIDADE

06:45

Externo

Vinheta+ Abertura da live em local externo (Boas vindas)

06:50

Externo

Breve fala da Apresentadora sobre a Corrida. Madrinha da prova e breve apresentação
dos profs de Ed. FÍsica para dar início ao aquecimento

7:00

Externo

Largada da corrida com a apresentação do

locutor. Lârgada simbólica

2)^'-

7:1O

Externo

VT 1- Abertura

7:2O

7:23

lnt€rno
(Nicho

principal)

7:4O

Sobe o drone com locutor, com imagens da AMBr, local da saída simbólica. lmagens
aéreas do Lâgo Paranoá e Ponte JK

lnterno

Aprêsentadora dentro do auditórlo já sentadô (plano médio) fala sobre a corrida, Ambr,
Sec.de Esporte, breves informes e apresenta a Secretáriâ de Esportê e Lâzer,
Chama p Drone com o pêlotão do técnico da madrinha da prova... e conversa,
Cenário do Nicho Principal: Duas poltronas cinzâs, mesâ centralizâda e arranjos florâis,

Apresentadorâ agradece a Secretária. Breve palavra com âtração musical.
Música 1
A Bânda têm o sêu rêpertório focado no pop rock nacional e internacional.
Cenário do Nicho mi.rsical: Tapete 2x2 (colorido) para bateriâ. Painel LED 4x2 P3 de alta

definição.
7:45

Nicho

lntêrâtividade

8:00

Nicho

Apresentadora cenário da interatividade. Repórter fâla brevementê sobre como
funcionaré interãtividade (chats, WhatsApp, sorteios, redes do êyento, site AMBr,
Representante sistema de cronometragem, reíorça os critérios da corrida, como
funcionaré e todas as principais dúvídas.
Cenário do Nicho lntêratividade: TV led 50', backdrop (3x3) ê pedestal (de piso) para tv
mais mesa redonda de apoio.

ENTREVISTA 1: Médico Pneumologista convidâdo

principal
8:15

VT2

VT corÍida

8:18

Nicho

interâtividade

Apresentadora bate papo com a repórter sobre as participações do chat, ânuncia
sorteios e informações. Chama para irnagens aéreas do dronre

Nicho

DRONE

8:20

intêrâtividade
8:24

Nicho

interatividade

Apresentadora conversa com corredor. Entrada viâ Zoom Urologista, através do celular
do participante. Entrada na TV da interati!'idade.
Apresentadora chanra o W da Associação Médica

8:35

VT3

VTAMBR

Volta do VT com atração musical.
8:40

lntêrno
3 músicas

9:00

Externo

Locutor (plano externo) passa informações sobre e dados da corrida (1000 inscritos,
55% mulheres,45% homens, 115 atletas +60, 35% mádicos assocíados,34% médicos
não associados.40% 5 KM, 38% L0 km e 12% camínhada.
Voltâ para apresentirdorã.

9:05

Nicho

ENTREVISTA 2: Cardiologista - Sociedade Brasileira de Cardiologia DF.

')n---
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principal
9:20

lnterno

Música com a banda
2 músicas

9:30

Nicho

Breve conversa com ICB Oftalmologia e Fisiotrauma.

principal
9: 45

W4

VíDEo 4

9:50

Nicho
Principal

ENTREVISTA: Ortopedista

10:05

lntêrno

Música

1música
10:10

10:20

Nicho

Apresentadorâ mostra imagens âérêas na tv e chama a participação de corredor via

interatividade

zoom.

Nicho

Apresentadora explica como será a entrega de troféus e demais informes (próxima
corridâ Maio 2021), chama no palco locutor para conversár e agradecimentos finais.

interatividade

10:30

Atração musical até 11 h intercalado com imagens aéreas de atletas correndo, imagens
de arquivo etc.

2.7.3.1 Protocolo Covid 19
HIGIENE E LIMPEZA

1- Limpeza reforçada: Toda a área utilizada para a Corrida do Médico, seja na Arena Drive Thru, sejã no palco de
transmissão, será rigidamente higienizada em todos os objetos físicos instalados e utilizados. lsso, para assegurar
os padrões mais altos de higiene e limpeza. lsso inclui higienização continua durante todo o evento.

2-

Higiene pessoal: Todos os colaboradores e/ou integrantes da equipe operacional permanecerão bem como
os prestâdores de serviço utilizarão EPls pessoãis, atentos à lavagem de mãos e produtos para higienização
sistemática dos participântês. Serão disponibilizados álcool em 5;el 70%.

DISTANCIAMENTO FÍSICO

34-

56-

Recebimento rle kits; Todos os inscritos receberão seus l(its na Arena Drive Thru, que estará instalada na
AMBr, Esse recebimento dar-se-á dentro de seus veículos, sem saída de nenhum passageiro ou motorista. Os
kits estarão devidamente higienizados e sêrão entregues por colaboradores utilizando todos os EPls citados.
Contato físico: A Organização da Corrida do Médico indicã que não haja nenhum contato físico, tal como
apertos de mão e abraços.
Distanciãmento físico: Não haverá proximidade física entre atletas, pois trata-se de uma Corrida Virtual. Nos
Iocais de trabalho, a equipe permanecerá em distanciamento mínimo de 2 metros, de acordo com a
regulamentação das autoridades locais e/ou outras diretrizes relevântes.
PraÇas de AlimentaÇão: Não haverá.

PROTEçÃO E DETECçÂO

5)^r-
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7.
8.

Equipamento de Protêção lndividual (EPl): Todos os envolvidos estarão com os EPls como máscara, Selí
Shield, luvas, áÍcool gel, de acordo com as recomendações clo governo e autoridades sanitárias locais.
Controle: Haverá, a cada entrega de kit, assim como no palco de transmissão, a verificação da temperatura
na entrada, atravós de leitura térmica ou outros processos de análise.

2.7,4 Prova

0 atleta inscrito deve utilizar um dos diversos aplicativos gratuitos disponÍveis

nas lojas clos aplicativos de celular. Ex.

Nike Running, Strava, MapMyRun, Endomonclo, Adidas, Gârmin etc.

A largada será juntamente com todos os inscritos, que estarão em locais escolhidos por cada um dos pârticipantes
da corrida.
A largada será às 7 h e o atleta terá um tempo de 2h30 para realização do percurso escolhido, ao final da côrrida, o
atleta deverá acessar o link/QR Code que estará no seu número de peito e deverá enviar print/foto do tempo
percorrido. O corredor terá um prazo máximo de 2h30 para enviar o seu resultâdo a partir do horário da largada

(explicaçâo

em regulamento no site de inscriçãó -

no endereço

etetrônico:

https ://www.centraldàcorrida.com. brlcorridedSl0ldtçSzQzQ).

O sistema online recebe todos os têmpos ênviados e às 10 h divulga o rêsultado final. (Todo esse procedimento
poderá ser esclarecido àqueles quê nêcessitarem, nas entregas dos Kits).

A cor!'ida será realizada no dia L1 de outubro de 2020, em Brasília-DF com transmissão ao vivo, por melo de
p,lataforma de streaming. Serão 2 percursos de corrida:5 km e 10 km e um percurso de 2 km de caminhada pela
sa

úde.

As corridas serão:

a)
b)

10 km para jovens, adultos, idosos e pessoas portâdoras de necessidades especiai§;
5 km para.jovens, adultos, idosos e pessoas portadoras de necessidades especiais;

Caminhada:
2 KM para todas as idades"

c)

A corrida terá
cada atleta.
Serão

d

LARGADTA

ispon ibilizadas âo

e CHEGADA em horário pré-definido pela organização. os percursos serão definidos por
todo 1.000 (mil) vagas, distribuídas êntre

rcs

percursos de 2 km, 5 km e 10 km.

O período de inscriçôes paÍa a 3ê Corrida do Médico Virtual 2020 iniciaram-se no dia

A5/LO/?O?O

às

2:3:59 ou

até

se

httos://www.centraldacorrida.com.brlcorridadomedico2020.

esgotarem âs

27 /A8/?O2O

e irão até o dia

vâgas, pêlo

site

Se

Serão dêstinadas 100 (cem) inscrições gratuitas com camisetas
Secretaria de Esporte do Distrito Federal.

e Kit atletas para beneficiários de programas

da

Público Geral: RS 25,00 (vinte e cinco) reais
Mádicos- associado: RS 20,00 (vinte) reâis
Médicos não associados: RS 15,00 (quinze) reais
ldosos- RS 15,00(quinzê) reais

- A Organização poderá, a qualquer tempo, suspender ou prorrogar prazos ou, aindã, adicionâr ou limitâr ô númerô
de inscrições do EVENTO em função de necessidades/disponibilidades té cn icas/estrutu râ is, sem prévio aviso.
Sistema de Cronometíagem

3y-

72

O evento terá cronometragem por sistema inforrnatizado. Um sistema pioneiro e exclusivo que garante resultados
em tempo Íeal a pàrtir do envio dos dados de participação dos atl€:tas. Com este sistema, será possível realizar uma

premiação espêcial aos primeiros colocados da catêgoria geral de 5 Km e 10 Km - feminino e masculino para o
público geral.
2.7.5 PREMTAçÃO
Os atletãs que completarem a Corrida com colocação do 1" ao 3 e lugar, masculino e feminino, na prova de 10 km,

receberão troféus.
Os atletas que completarem a Corrida com colocação

do 19 ao 3!'lugar, masculino e feminino, na provâ de 5 km,

receberão troféus, nãô havendo premiação dupla por âtleta.
Os médicos associados que completarem a Corrida com colocação do 1q ao 3e lugar, masculino ê fêminino, na prova
de 5 km, receberão troféus, não havendo premiação dupla por atleta.
Os não-associados que completarem a Corrida com colocação do 1e ao 3e lugâr, masculino e

feminino, nâ prova de 5

km, receberão troféus, não havendo premiação dupla por atleta.
Os médicos associados que completarem a Corrida com colocação do 19 ao 39 lugar, masculino e feminino, na prova
de 10 km, receberão troféus, não havendo premiação duplâ por atleta.
Os médicos não-ássociados que completarem a Corrida com colocação do 1e ao 3e lugar, masculino e feminino, na
prova de 10 km, receberão troféus, não havendo premiação dupla por atleta,
Os atletas que completarern a Corrida com colocação 1s lugar, acima de 60 anos até 69 anos, 1a lugar de 70 anos até
79 anos e 1e lugar para maiores de 80 anos, receberão troféus, não havendo premiação dupla por atleta.

Não haverá nenhum tipo de premiação em dinheiro ou pagamento de cachê a atletas inscritos no evento.

Todos os atletas inscritos receberão medalhas de pârticipação iunto com o Kit atleta.
Poderão ser realizadas ações com parceiros para entrêga de brindes promocionãis sem custos para o projeto.
5erá OBRIGATÓRIO documento de identificação com foto para recebimento da premiaçâo.

2.7.6 INTERATIVIDADE
O serviço de STREAMING da Corrida do Mádico será composto de multi-plataformas de transmissão. Com entradas
ao vivo, apresentação, entrevistas, música com banda e acompanhamento em tempo real de ranking ô participação

dos corredores. Sendo transmitido via internet pelos canais de distribuição (YouTube) da Associação Médica de
BrasÍlia.

Contará com câmeras em Full HD e 4k com saÍdas dedicadas para uma central de transmissão ê controle,
c,peracionalizando toda estrutura de imagens com operadores de câmeras e técnico de controle de streaming
(operador de planos, mesa de live, coordenação gráfica e direção de imagens). Juntamentê com o áudio, com
microfones de captação individual e externos e retorno de áudio para os participantes da live.
Será composta também de imagens aéreas para acompanhar corrêdores nas ruas de Brasília com a utilização de
Drone 4k com sinal de tÍans"nissão.
Toda â estrutura de câptação será direcionada para uma rêdê dedicadâ de internet que, através de operadores de
live, será repassada para o público que acompanhará o evento de maneira remotã.

L3
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2.7.7. RECURSOS HUMANOS

A equipe de recursos humanos desenvolverá suas atividades na sede de HABRA ou em sistema dê tele trabalho,
devido à crise de Corona vírus, esta será composta pelos profissionais e suas respectivas atribuições:

a

Assistente Administrativo: profissional para executar tarefas de apoio administrativo e
Coordenador geral nas atividades administrativas;

a

Assistente de produção: profissional responsável pelo apoio logístico de integração entre os coordenadores
internos, externos e administrativo do projeto;
Produtor Executivo: profissional capacitado em produção de evêntos, responsável por acompanhar todas as
ações pactuades no plano de trabalho aprovado;
Coordenador Geral - profissional responsável pela execução das demandas administrativas e financeiras do
projeto que ênvolvem o acompanhâmento da execução e controle financeiro do pÍojeto.

O
il

dartodoo suporte
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2.7.8. VÍDEOS TNFORMATIVOS
Serão ofertados 4 vídêos infoÍmativos (de aproximadamente 10 min cada), após a realização da Corrida Virtual do
Médico 2020.

obietivo: Disponibilizar informações de especialistas ao atleta, conduzindo-o à prática do exercício de forma
tecnicemente correta e alertando para sinais de que o funcionamento do exercício não está 100% correto.
Segue abaixo todas as etapas para a produção dos vídeos.

Produção: Elaboração de roteiro ê maÍcação de horário com o entrêvistado para os sêguintes vÍdêos:

1- Pré-aquecimentocorporal;
2- Coração e exercício físico (benefícios);
3- Ortopedia e exercícios de impacto;

4-

Mêtalização e respiração como controlê dâ ansiedade

Gravação/Eguipe e Equipamentos:
1 Microfone lapela Sony sem fio, 1 Microfone Shure de mão sem fio, (2 câmeras 4k) lphone 11 para o max e lphone
11, 3 refletores de led, 2 tripés de câmera, 3 tripés de luz, l Assistente de produção, l Cameraman, 1 Produtora

Edição

Edição de vídeo infoÍmativo completa 10-15 minutos (Adobe PÍemiêre, Video Leap, iMovie) - Renderizacao de
arquivos - Upload em 3 redes sociais (youtube instagram e facebook) e disponibilização no google drive para
download.

Vídeo lnformativo: O entrêvistado/especialista explica, via câmêre, o passo a passo, quando for exercício, ou
explana sobre o funcionamento do órgão em questão (êxemplo: coração), seu ritmo e riscos. Não há alunos no local,
nem platêiâ. O observador estará "por trás" da câmera
2.7.8

íNDTCE DE PARflCTPAçÂO

O índice de participação nâ 3ê Corrida Virtual do Médico 2020 será aferido pela quantidade de resultados
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encaminhados para a plataforma de cronometragem e pesquisa de satisfação
aplicada por mêio de plâtâforma
digital.
2.8 RESUTTADOS

E

IMPACTOS ESPEMDOS

Preencher as 1.000 vagas de corrida de rua na modalidade virtual

Dlsponibilizar por meio de plataforma digital o acompanhamento
em tempo real da corrida e da programação
interativa para os 1.000 participantes e seus familiares
Disponibilizar conteúdos de saúde, bate papo e conversã
entre médicos e sociedade por meio das plataformas
digitais para os 1.000 participentes e seus familiares

2.9 CROQUT DO EVENTO
Por se trâtar dê corridâ virtual onde os locais de realização do percurso
ficam a critério de cada ãtleta, não há croqui

de percurso.
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3. CRONOGRAMA DE EXECUçÃO DO EVENTO
3.1 PROGRAMAçÃO CONSOUOADA DO PROJETO

ProeEmggão

Data

lnício da divulgação
lnício das lnscriÇões

27/O812020

Turno

27 /o8/2o2o

15
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lnício dâs contratâções conforme plano de

trabalho aprovado
Môntagem e desmontagêm estrutura de
entregâ dos Kits

09llOl2O2O
o9/Lo/2020

Entregâ dos Kits

Montagem e desmontagêm êstrutura do
lounge de transmissão e equipamentos
técnicos

a

matutino/vespertino

L2/tO/2020
09/ Lo e L0/Lo/2o20

matutino/vespertino

09/$ a t3/70/2020

matutino/vespertino

Ensaio da transmissão com as equipes

técnicâs do projeto (strêeming e

os e

t0lLa/zoza

matutino/vespertino

PlatafoÍma)
Passagem de som da banda e teste de

êquipamentos de som
Transmissâo on-line da corrida e espaço
de intêrâtividade
3E Corrida do

Médico - modalidade vinual

Evento de abertura e encerramento
Vídeos informativos

70/to/2o2a

matutino/vespêrtino

7t/1o/2o2o

matutino/vespertino

nlro/70?a

matutino

7t/LOl2O2A

mâtutino

L3,/LO a

lnteração nas redes sociais e canais de
divulgação da corrida e de parceiros

OílrUàoza

oTho/za2o a
07/Lt/2020

fi/to/202o

Entrega dos troféus

matutino/vespêrtino
matutino/vespertino

a

mâtutino/vespertino

23/t0/2070

Término do Termo de Fomento
Prestação de contas

3.2 CRONOGRAMA DE EXECUçÃO DAS AçÕES FINANCIADAS PELO FOMENTO

CRONOGRAMA DE EXECUç

Io
buraçâo

Destrição
Meta 1-

RH e Serviços

lnício

Término

oghtl2020

Meta 2- Divulgação

Rs 1.587,75

oe/Lo/2020
09/LO/2070

Meta 3- Kit Atleta
Mêta 4- ExecuÇão

Rs 67.34s,46

09/rol2o2o

Rs 104.020,41

09/1O/2020

Rs 86.265,02

30h0/2020
7th0/2020
08/lL/2020

4. CRONOGRAMA DE DESEMBOTSO DAS ETAPAS FINANCIADAS PELO FOMENTO
4.1 - Previsão de Desembolso da SEL parâ Entidade:

Cronograme dê Desembolso

Meta

Etapa/Fasê

Meta 1- RH e Serviços

7.1

Êspecificação

Mês

Apoio Admínistrãtivo

Outubro

Produtor Executivo

Outubro

2Y
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Meta 2- Divulgação
Meta 3- Kit Atleta

Meta 4- Execução do Evento

Coordenador Administrativo

Outubro

7.2

Serviços

Outubto

2.7

DivulgaÇão e Material Gráfico

Outubro

3.1

Aquisição de Kits

0utubro

3.2

Entrega dos Kits

Outubro

4.1

Estruturas e Equipamentos

Autubro

4.2

Serviços Técnicos de Streaming e Lounge de

Outubro

Transmissão

4.2: Previsão de Desembolso do Entidade: pogomento de RH e de Íomecedores
Quonto o movimentação finonceiro, ressalto-se que no Decreto ne 37.843 de 13/12/2016, que regulomento o
oplicação dd MROSC no Dístrito Federã1, no Artigo 38, estobelece:

Art. j8. A movimentação de recursos do porceria será realizodo rnedíante

transferência

eletrônico sujeito à identificoçõo do benefictiário final e os pogonentcts serão reolizodos por
crédito no conto bancária dos fornecedores e prestadores de serviços, uso de boleto boncdrio ou
cheque nominol.
§ 79 Poderá ser odmitído, excepcionalmente, o realizoção de pagomento em espécie, limitodo s
fi$ 1.000,00 por operação, quondo configuroda peculiaridade relotivo do objeto dd parceria ou
do território de determinado otividdde ou prajeto, desde que:
I - hoja essa previsão no plono de trobolho oprovado; ou

ll -

se.io conÍerida õutorízoção

em decisão motivoda do odministrodor público, o pdrtir de

solicitação Íormal do orgonizoçõo do sociedade civil.

Marcar as opções abaixo:

(X ) Dou ciência do acima informado
(X ) Não haverá pagârnento em espéciê

(

) Haverá pagamento em espécie. Sendo as despesas a seguír:

Va

Iores:

5. PREVTSÃO DE RECETTAS E DESPESAS (ptâío de Aplicação)
5.1 Planilha de Materiais/Serviços NÃO contemplados pelo Fomento (FONTE DE RECEITA DTVERSA)

Receita (O item
Descrição

Detalhada

Linid. Quant.

Valor
Unitário

Realização

contratado irá
gerar receita?
lndicar valor)

\tn/

,^
.----,
////

Despesa (Se o item

conüatado geÍar
receita indisar o item
em que o recurso será
utilizado)

Criação de
Logomarca do
Evento

Ser

1

ser

L

RS

R5

50.000,00

50.000,00

Rs19.800,00

R$19.800,00

Patrocínio

Criação ê

manutênção
dê site

lnscrições

VAIOR TOTAL DOS ITENS FORA DO TERMO

Criação e manutenção

de site

R$

DE FOMENTO

5.2

Rs 19.800,00

Planilha Termo dê Fomento
riços

;os

ação de RH
ITE

Descrição Detalhada

M

1.1.1 Assistênte

Unidade
dê Medidâ

quant.

MÊ5

1

unto Tôtal

Valor

Valor Total

t niiário

7

1

2.500,00

2.s00,00

Administrativo:
contratação de
profissional para
executar tarefas de
apoio administrativo e
dar todo o suporte ao
Coordenador geral nas

Justificativa pate
aquisição/locação
com memória de
cálculo
Para âuxilíar o
coordenador
administrativo nas
atividades de redação
de documentos e dos
contratos de
prêstação de serviço,

contrataçâo de

atividadês
administrativas como:

pessoal, aplicação de

redação de

prestação de contas,
organizaçâo

checklisl para

documentos e
contratos, aplicação
de check-lirt,
contrâtação de

documental.
1 profissional para
mês de trabalho.

1

pêssoal, organização

documental, controle
de ê-mâils, etc, Cargà
horária: 8 horas/dia.
1 Profissional de nível
médio, para 1 mês de
serviço, com carga
horária de 44
horas/semanais.
Atendimento aos
protocolos de saúde
exigidos {materiais
inclusos),

/^ \n r

?)
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L.1-.2

Assistênte de

DIÁRIA

1

20

2A

254,95

5.099,00

Para apoio logístico

produção: eo tratâção
de profissional

pré, duranta e póscorrida, para atender

responsável pelo
apoio logístico de
integração entre os
coordenadoreE
internos, extêrrros e

as demandas

operacionais dos

coordenadores
internos, externos e
admini5trativo do
projeto, conferência

ministrâtivo do
projeto, recebírnento
e conferêneia de
material e compilaçâo
e registro das lárefa$

de enÍega de
material e comPilâção
de informaçóes das

executadas pré,
durante e pós-evento.

executadas,
20 diárias.

ad

atividades

Carga horária:8i

horas/dia.
1 Prôfissionâl ou
Empresa da área de
evêntos, parâ 20 dias
de serviço, com carga
horária de 8 horas a

diária
Atêndimento aos
protocolos de saúde
exigidos (materiais
1.1.3 Produtor Executivo:

DIÁRIA

1

2A

,)n

430,48

8.609,60

contratação de
profissional

Responsável por toda
a execução ê
montaBem de ârena

capacitado em
produção de eventos,
responsável por
acompanhar todas as
ações pactuâdas no
plano de trãbalho

do evento,

aprovado, exercendo

pós evento junto a

atividades como:
acompanhamento da
montagem de arena
do êvento,
coordenação de
posicionamênto dê
equipamentos,
ensaios de
trânsmissão,
acompanhamento
durante ê pós-evento,

prestação dê contas
do evento e
fornecedores,
rêuniõês com
fornecedores, seleção
dã equipe de staff,
reuniões pré e pós
evento com equipe
técnica e parceiros da
áreã esportiva.

coordenação de

posicionamento de
êquipamentos,
estruturas e
acompanhamento

20 diárias-

reuniões com

fornecedores, seleção
da equipe de staff,
reuniões pré e pósevento com equipe
técnica ê parceiros da
área esportiva. Cargâ
19

)*-

horária: I horas/dia.
1 Profissional de nÍvel
superior ou Empresa
da área de eventos,
para 20 dias de
serviço,

Atendimento aos
protocolos de saúde
exigidos (materiais
inclusos).

1.1-.4

Coordenador Geral contratâção de
profissional

DIÁRIA

1

20

20

629,80

12.596,00

responsável pela
execução das
demandas
administrâtivâs ê
financeiras do projeto
que envolvem o

Para a execução das
demandas
administrativâs e

financeiras do projeto
que envolvem o
acompanhamento da
execução e controle

financeiro do projeto,
cotaçôes de
fornecedores,
contratação dê

ãcompânhamento da
execução e controle
fínanceiro do projeto,
cotações de
fornecedores,
contratação de

sêrviços e

fornecedores,
organização de
cronograma de
pagamentos,

serviços e

fornecedores,

acompanhamênto da
inserção de
pagamentos, reunião
com equipe para
controle e feedback
das atividades em

organização de

cronograma de
pagamentos,

acompanhamento da
inserção de
pagamentos e
compilação de

execução e

compilação de
documentação

documentação
necessária à prestaçâo
de contas. Cargô
horária: 8 horas/dia.
1 Profissional de nível

necessária à
prestação de contas.
20 diárias.

superior ou Empresa
da área de êvêntos,
para 20 dias de
serviço.

Atendimento aos
protocolos de saúde
êxigidos (materiais

?

20

inclusos).

VALOR TOTAT DA ETAPA 1.1

28.8()4,60

Etapâ 1.2. Serviços

Unidade
de

ITEM

'1

,)1

quant,

Uni
d.

Totâl

1

1

JustiÍicativa para

Unitário

Valor
Total

4.860,42

4.860,42

Assessoria de

Valor

Medida
{Diárla/M
ês/Mts/Sê
rvicol
Assessoria de

MÊS

1.

prestação de contas:

aquisiçãollotação
com memória de
cálculo

pÍofissionalou

prestação de contas:
contrataçâo de

empresa da área de

proÍissional

contabilidade, direito
ou administração, que

responsável pela
análise física e

será responsável pela
análise fÍsica e

financeira de todas as
etapas do projeto com
emissão de prérelatório final
contendo a verificação
de cálculos de
rescisâo de contratos,

financeira de todas as
êtapas do projêto
com emissão de
relatório final, em
conforme a legislaçâo

vigente - Cargâ
horária: 8 horasldia.

conciliação bancária
entre extrâto ê
documentos fiscais do

Atendimento aos
protocolos de saúde
exigidos (materiais

projeto, elaboração
do relatório
financeiro, relatório

inclusos).

da execução do ob.ieto
e respectívos

comprovantes como:
material fotográfico,
filmagem e demais
documentos
necessários à
prêstação dê contas
nos termos da
2L

)k'/

legislaçâo vigente.
Carga horária:8

horas/dia.

L.2.2

Coordenador/Especial
ista de Comunicação-

DIÁRIA

L

20

'rn

730,00

14.600,00

Sociâl Mídia:

Profissional
Espêcialistâ em

comunição, de
preferência também
graduado em
jornalismo, com larga

Graduado em
comunicação social

ê/ou jornalismo,
especializado em
relacionamento com a

experiência em social
midia, métricas e
estratéglâs digitais,

imprensa,
intêrlocução com os
veículos de

produção de
audiovisuâ1, êdição e
criação de contaúdo

comunicaçâo da área
de internêt, TV, rádio
ê jornais, criação de
mailing de parceiÍos e
interlocução précorrÍda, no diã dâ
corrida e pós- corrida,
durantê o período de
divulgação dos vídeos

digital.

Essê

profissionalvâi ligas
todas as áreas, como
também precise ter
conhecimento técnico
de cada sistema de
comunicâção.
20 diárias.

informativos, relâtório
de feedback e pontos
de melhorias para as
próximas edições e
apresentaçâo das
açõês dê
comunicâçãoCarga horária:

I

horas/dia.
Atendimento aos
protocolos de saúde
exigidos (materiais
inclusos).

g)N
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t.2.3

Assessoria de

DIÁRIA

1

)n

20

325,00

6.500,00

mârketing esportivo:

Para efetuar todâ a

parte criação de
conteúdo, pêças e
ações promocionaís
do projeto, vohados
temática corridâ e
saúde para atuar o
perÍodo entre a

Empresa ou

profissional da área
de marketing
comunicaçâo ou
eventos parã a
criação de material,
cârds multimídia e

a

elaboração das peças
dê comunicação,
cards, multimídia,

peçâs promocionais

êsportivas,

interlocução/divulgaç

matêrieis de

ão com parceiros e
êntidades esportivas.
atletas e profissionais

sinalização e peças de
comunicação pré-

corrida, na

do esporte. Produção
e orientação de

transmissão da corrida
e divulgação de
resultados e peças de
comunicação pós-

conteúdo esportivo
para a transmissão e
mídias digitais. Carga
horária: I horas/dia"

evento,

Atendimento aos
protocolos de saúde
êxigidos (materiais
inclusos),
7.2.4

Assessoria Jurídica-

MÊS

L

t

1

7.500,00

7.500,00

Para elaboração de

contratação dê

contretos de

servlço de assessoria
Jurídica que irá
assessorar na
elaboração de
contrâtos e

prestação de serviços

eRH,e
ecompânhamento
jurídico quanto à
legislação e

acompenhãmento
jurídico do projeto.

normativos que regêm
o termo dê fomento,

Empresa ou

profissional da área

avâliação do relatório
dê prêstação de

do direito. Carga

contas.

horária: 8 horas/dia.

Atendimênto aos
protocolos de saúde
exigidos (materiais
inclusos).
1.2.5

Assessoria

DIÁRIA

1

20

70

750,00

1s.000,00

Empresa ou

profissional da saúde

especializada em
conteúdos médicos e
de saúde para
íormação de
contêúdos que serão
utilizados nâs mídias
digitâis e nos

com êxpêriência
comprovada para

formação de
conteúdos que serão
utilizados Íras mÍdias
digitais e nos

conteúdos
informatívos do
evento, produção de
informativot material
educativo das 4 vídeo-

conteúdos
informativos do
evento.
20 diárias.
23

9A/-,./-

aulas do proiêto ê de

todo conteúdo
rêlãcionâdo à
saúdê/esporte,
ênvolvêndô
profissionais da área
de saúde como:

terapeuta, ortopedia,
cardiologia, urologia,
pneumologia,
fisioterapla,
psicologiã. Carge
horária: 4 horas/dia.

Atêndimento âos
protocolos de saúde
exigidos (materiais
inclusos).

t.2.6 Designer Gráfico

-

DIÁRIA

1

20

450,00

9,000,00

Empresa ou

Empresa ou

profissional

profissional

especializado na
criação de campanha
e direção para mídia

especialista na área
de design gráfico que
será responsável pela
criação, aplicação e
ãprovação de todas as
pêças de divulgação
do evênto Carga

impressa, design

editorial, criação de
projetos gráficos,
identidade visual,
design de produtos.

horária:8 horas/dia.
Atêndimento aos
protocolos de saúde
êxigidos (mâteriais

Criação, aplicação e
aprovação de todas as
peças de divulgação
do evento, como:

projeto comercial,

inclusos).

artes para as lonas,
artes do streaming
peças do site e redes
sociais do êvento, arte
de todo materíal

gráfico do proieto,
criaçâo do layout de
medalhas e troféus,
do kit atleta, designer
do e-book, peças de
comunicação e
divulgação das 4
vídeo-aulas.
20 diárías de ths.
VATOR TOTAT DA ETAPA 1.1

Rs 57.460,42

VALOR ÍOTAL DA META 1

Rs 86.26s,02

Meta 2 - DrvutcAçÃo
Etepa 2.1 - Divulgação e material gráfico

)*.,-

24

ITEM

Descrição Detalhadâ

2.1.1

Lona - Pórtieo

Unidade
de Medida

M2

Quant.

Uníd.

L

7

I

UnitáÍío

Valor
Totâl

.|ustificativa para
aquisigão/locação
com memória de
cálculo

7

48,75

347,25

Lona para

Tota Valor

Superior (6,13mt2) -

preenchimento da
parte superior do
pórtico de sinalização
do local de entreBa
dos KlTs. 1 lona de
7m2 com arte do

95x645cm, 4x0 cores,
Tinta Digital em Lona
Fosca 2809.
Acabamentos Faixa
em llhós (cm) 30.
2.1.2

Lona - Pórtico Laterais

M2

6

1

29,00

5

eventÕ.
Lona para sinalização

174,00

(s,51mt2) -

preênchimento lateral
do pórtico de
sinalização do local de
entrega dos KITS. 1

95x295cm, 4x0 co.es,
Tintâ DiEital em Lona
Fosca 2809.

Acabâmêntos Faixa
em llhós (cm) 30.
2.1.3

Lona - Pãra Backdrop
Fotos {29,2mt2) -

lona de 6 m2 com aÊe

do êvênto.
M2

30

1

30

r.a72,so

35,75

Lona parâ Backdrop -

fundo de palco. 1 lona

495x295cm, 4x0
cores, Tinta Digital em

de 30m2

Lona Foscâ 280G
2809. Acabamêntos
Faixa, Distan. llhós

(cm) 30.
VALOR TOTAL DA ETAPA 2,1

Rs 1.s87,7s

VALOR TOTAL DA META 2

R$ r.s87,75

Meta3-KITATLETA
Etapa 3.1 - Aquisiçãô
JustiticatNa
para
ITEM

Descrição Detalhâda

Unidade de
Medida

Quan Unid

t.

Total

Valor
Unitário

Valor
Total

ão com

memória de
eálrrrlo
3.1.1

Molêskines - 9x1.4cm
UNIDADE
Fechado, Miolo S/ lmpressão
-Capa: 18x29,5cm, 4x1 cores,
Tintâ Escãla em Couchê Fosco
1509. Sâída em CTP. Prova
Digitâl lnclusa. Guarda:
18x14cm, sem impressão em
Couchê Fosco 1709. Prova
Digital lnclusa.Miolo; 100
folhas, 9x14cm, sem
impressão em Off Sêt 909.
Prova Digital lnclusâ. Papelão:
19x14cm, sêm impressão em
Papelão Panamá FSC 20009.

7

100

1000

7,98

7.980,00 Materiâl

promocional
individual por
participação
dos atletas
inscritús nâ
corrida que fará
parte do KIT

0

ATLETA. Será

entregue 01
moleskine por
participantê. 1x
1,000 inscritos

25

_z
=\*

-

Prova Dig,tal lnclusa.
Lombada:15mm, Laminado
Bopp Digital Brilho, Ne lados
1(Capa,Guarda), Com Cola
PUR, Elástico Chato 7MM, 20
Tamanho/unid (cm),, Cantos
Arredondados, Capã Dura,
Shirink.

3,1,2

Caneta plásticâ touch com
UNIDADE
suporte pãra cêlular, canêta
inteira colo.ida com detalhes
pretos. Clip plástico aberto
utilizado como suporte para o
celular e parte superior com
limpador de tela, possui anel

L

100
0

1000

r,40

1.400,00 Material

promocional
individual por
participâção
dos âtletàs
inscritos na
corrida que fará
partê do KIT

preto abaixo do clip e parte

inferior com detalhes êm
relevo. Aciona por giro.

3.1.3

Porta Tênis - Porta Tênis

ATLETA. será

entreguê 1
caneta por
participante. 1x
1.0O0 inscritos
UN IDADE

1

1000

1000

9,90

9.900,00 Material

confeccionado em Nylon 600
plastificado, Ziper 6, cursor
niguelado 6, alça de mão em
cadarço 30mm em poliester
com silk frontal e policromia.
Tamanho: Altura 34cm,
Comprimento 15,5cm e
profundidadê 12cm.

promocional
individual por
participação
dos atletas
inscritos na
corrida que faré
parte do KIT
ATLETA. 5erá

êntregue 1
porta tênis por
participante. 1x
1.000 inscritos
3.1.4

Medalha 7,7x6,4 cm - ouÍo

UNIDADE

L

1000

1000

6,70

6.700,00 Premiação

velho - fita personalizada 25
mm com acabamento em
costura

individual por
participeção
dos âtletas
inscritos na
corrida que fará
parte do KIT
ATLETA. SErá

entrêgue 1
medalha por
participante. 1x
1.000 inscritos
3.1,5

Álcool em Gel 70% - 50 ml (álcool etílico hidratado 70e

UNIDADE

1

1000

1000

7,00

7.000,00 Material

promocional
individual por
participação

INPM)
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dos atletâs
inscritos para
assepsia das
mãos e

proteçâo contre
a Covid 19, na

corrida que fará
pârte do KIT
ATLETA. Será

entregue

1

frasco de álcool
em gel por

participante. 1x
1.000 inscritos
3.1.6

camisetas (Atletas Adultos):

UN

IDADE

1000

1000

1

29,23

Camiseta branca em 100%

poliâmida clematite com

29.230,00 1000 camisetas
(p, m eg) para
1000 inscritos,

impressão em cores frente e
costâs

R$ 62.210,00

VALOÍ TOTAI, DA ETAPA T.1
Etapa 3.2 - Enirega dos Kits

ITEM

3.2.!

Unidade dê
Madida

Dêscri

(Diária/Mês/
Mts/Sêrviçol

Locãçâo de tendas -

DIÁRIA

veloÍ
quant.

4

Total

Unid.

2

8

Unitári
o
374,37

valor
Totâl

Justificativa para
aquisição/locação
com memória de
cálculo

2.994,96 As tendas têm

função de proteger
dos fatores
ambientais (sol,
chuva, vento) na
entregâ dos kits.
Serão 2 tendâs

Tamanho sxs em lona
inflamável com uma
lateral fechada. Está
incluso ã montagem e
desmontagem no

material indicado,

para a entreBa dos
números dos

particípantes e 2
tendas para a
entrega dos kits.

3.2.2

Locação de têndas -

DIÁRIA

Tamanho 3x3 em lona
inflamável com três
lateral fechada. Está
incluso a montagem

I

desmontagem no
material indicado.

1

?

2

745,25

04 tendas x 02
diária entrega kit
490,50 As tendas têm
função de ptoteger
dos fatores
ambiêntâis (sol,
chuva, vento) na
entrega dos kits. A

função da tenda é
abrigar um ponto
de resolução de
problemas para
êquipe técnica. 01

tenda x 02 diária
entrega kit

3.2.3

Locação de Balcão do

DIÁRIA

5

2

10

165,00

tipo pranchão,
tamenho 2,5 x 0,8 x

1.6s0,00 os balcões tem a
função de
armazenar os

0,7. Está incluído o
serviço de montagem

números e os kits
da corrida na
entrêga 5 balcões x
02 diárias entrega

ê desmontagem.

kit
VALOR TOTAT DA ETAPA 3.2

R$ s.135,46

VATOR TOTAT DA META 3

R$ 67.345,46

Metã 4- Execução do Evento
Etapa 4.1 - Estruturas e Equipamentos
Unida
de de Quan

ITEM

Unid

Medid t.

Totâl

Valor
Unitário

Vâlor Total

50

8,75

$7,5A

a
Locação de Alambrado - Cada
unidade tem o tamanho de 2
a 1. O valor cobrado é por

4.r.7

metro linear. Tem a função de
balizamento. No valor, está
incluída a montagêm e
desmontâgeÍn.

METR

o
LINEA

1

50

R

.,ustiÍicetiva pâra
aquisição/locaçâo
com memória de
cálculo
o alambrado será
para delimitação do
êspaço do evento dê
abertura e
encerramento e do
local de entrega de
kits. Total - 50 M2
O Box Truss têm a
função de dar as
boas-vindas e ballzar
os atletas durânte á

rêtirada dos kits,
Locãção de estrutura
para back drope de

Locação de Box Truss - têrá 4
mêtros de vão livrê com

4.1.2

latêrãis de 1 rnetros de
largura. Está incluída a
montagêm, desmontagem e
altêrâçâo de local. 8
horas/dia.

DrÁRr
a

A

t

3

3

405,00

1.215,00

premiação, Serviço
inclui montagêm e

desmontagem. 01
Box Truss x 03

diárias (2 dias de
entrêga de Kits e
dia de evento de
transmissão da

t

corrida virtual).

Locação de Backdrop - Terá
5x3 mêtros. Está incluída a

4.1.3

montagem, dêsmontãgem e
alteração de local. S
horas/dia.

a

DIÁRI

A

1

3

3

553,45

1.660,3s

Serão utílizadas
backdrop, que tem a
função montâr um
painel para que os
participantes sejam

fotografados,
Serviço inclui
montagem ê
desmontaBem. 01

9^"'''

2A

backdrop x 03 Diária
2 dias dê entrega de

Kitseldiâdê
êvênto de
transmissão da

corrida virtual).
Premiação - Público
lgeral: do 1" ao 3 e
lugar, masculino e
I
feminino, na prova
I
de 10 km (6 troféus)
I
| - Público seral: 1e ao
lre tugar, masculino e
I feminino, na provâ
de s km (oo troféus)
I

I

- Médicos associados

do ls lugar ao 3e

4.t.4

Troféu - Processo corrosão,
cor dourada, com acabamento
em madêirã, plaqueta,
pintura, 17 cm de tamanho,
formato irregular, espessura 1

masculino e

feminino (6 troféus),
UÍ{ID
ADE

24

L

13s,81

30

14.074,30

mm

Médicos não
associados do
lugar ao 3e
masculino e

Xe

feminino (6 troféus),
60 a 69 anos: le
lugar masculino e

feminino (2 troféus),
de 70 anos a 79

anos:1e lugar
masculino e

feminino (2 troféus),
Acima de 80 anos
(1e lugar masculino e

feminino (2 troféus).
TOTAL: 24 Troféus.
VALOR TOTAL DA ETAPA 4.1

R$ 7.387,1s

Etepa 4,2, Serviços Técnicos de Strêaming e Lounge de Tra

io

Unidade de
Descrição Detelhada

Medida
Quan
(Diária/Mês/
Mts/Servicol

Tota Valor

Valor
Total

Unitário

I

Justíficativa pâra
aquisição/locação
com memórla de
cálculo

Sêguro Atletâ:

Contrâtação .le seguío

individual contra
acidentes pessoais dos
4.2.1

participântê§
devidamente inscritos,
com cobertura para o
período de deslocamênto
e duração do evento, no
limite temporal de 5

Necessário para
UNIDADE

1

1000

100

0

1,18

garantir a segurança
1.180,00 dos atletas e
possíveÍs despesas

médicas.

horas.

\r'=
_2)

.-"-29

Serviço de fotografia
instentânea com
fornecimento de

4.2.2

equipamento para foto
personalizada do evênto
com d ispo n ibilização de
download para os atletas
na nuvem, com
equipamento completo:
câmera qualidade full
HD, computador para
inserção de arte do
evento nas fotos,
plataforma para fazer
download das fotos e
disponibilização para os
participantes das fotos
personelizadas do

Essa ação visa

UNIDADE

1

1

1

3.s00,00

3.500,00

deixar

um registro do
evento como forme
de recordação de

participâçãô da 33
Corrida do Médico
Virtual 2020. 1 foto x
1.000 inscrito5.

eventô-

atêndimento aos
protocolos de sâúde
exigidos (materiais
inclusos).
Serviço de operação de
câmeras com
fornecimento de

equipamento de
filmagem para
transmissão em

4.2.3

qualidade Full HD +
lentes + tripés e
cabeamento.
Empresa ou profissional
qualiÍicado de
opêradores de cânlera.
atendimênto aos
protocolos de saúde
exigidos (materiais

sERVtçO

1

1

t

20.400,0

Para transmissão da
live
Teste de
equipâmento e dia
do evento. 6
câmeras para dois
20.400,0 dias: (1 dia de
0 montagem, ensaio e
teste dos

equipamentos e 1
dia para transmissão
da 3! Corrida do
Médico Vinual
2020).

inclusos).
Para coordenação

Serviço de Streaming:
duração de

técnica de lo8ística e
operecional da
plataforma de

aproximademente quatro

4.2.4

horas. Empresa
contratada irá distribuir
as imagêns capturâdas
para os painéis de led,
distribuir as irnagens
capturadas para a
internet (via strearning),
mícrofonar (cepturar o
áudio), entregando um

produto Íinal
devidamente editado.

transmissão êm
tempo real do

evento.
sERVIçO

1

1

1

9.000,00

9.000,00 5 diárias de 8 horas:
1 para definição de

rotêiro de
streaming, 2 pâra
ensaio e teste dos
equipamentos, 1
para o dia do evento
e 1 para reunião

>y
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final de
apresentação de

relatório de
execução de
Streaming contendo

número de
participantes
alcançados, pontos
positivos e negativos
da transmissâo
Serviço de operação de
áudio (operação de
mesa, mesa de som,
microfones mão
lapelas, captação de
músicos e cabeamento).

Para captação de

/

icrofones
individuais externos
m

e monitoramento de

Empresa ou 2

4.2.5

Profissionais qualificados
para operação de
equípamentos de áudio,
operação de mesa.
Diária de 4horas.

DIÁRIA

2

7

4

1.234,06

retorno dê áudio
4,936,?4 para live. 01 Diária
para montagem,

ajusteetestee0l
diárias para o dia da
corrida. 02 diárias
(4h)

Atendimento aos
protocolos de saúde
exigídos (materiais
inclusos).
Sêrviço dê iluminação Empresa ou profissional

de iluminação
profissional, com
equipamento (Fresnel
1000w, temperatura da
cor 3200k Base da
Lâmpada G 22 Diâmêtro,

4.2.6

lente 130mm+softlight
ilumonador de grandes
espaços com soft box- luz
difusa para ganho de
ambiente)para
iluminaçâo de ambiente

Para iluminação das

DIÁRIA

1

2

2

1.840,00

cenâs e entrevistas
do lounge de
transmissão do
Corrida Virtual . 02
3.680,00
diárias (4h): 1 para
montagem e teste
dos equipamêntos e
1 para o dia da

Corrida on-line,

Diária de 4 horas.

Atendimento aos
protocolos de saúde
êxigidos (materiaís
!nclusos).

Repórter cinematográf ico
pãra entrada ao vivo
(microfone na mão +

Para2dias:ldia
para definição de
roteiro, ensâio e
testê de

canopla +fone de

4.2.7

rêtorno).
1 Repórter
cinêmatográfico, 02

sERVtçO

L

1

1

2.O20,00

2.020,00

diárias, sendo 01 para
organizar a programação
e 01 para dia do evento.

)w

equipamentos e 1
para o coberturâ do
evento, informâções
do evento em tempo
real, interatividade
ôom público êxterno
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Diária de 8 horas.

em diversos pontos,

Atendimento aos
protocolos de saúde
êxigidos (mâteriais

informaçôes do
rankiamento ê
chamada de W.

inclusos).
Para execução de

social media de

interatividadê

durantê5dias:1dia
para definição de
estratégia de

Di retor Cinematográf ico
interno para execuçâo de
sêrviço dê social media
de intêrâtividade ao vivo

(chat).
1 Dirêtor

CinematográÍico lnterno.
4.2.8

Diária de 8 horas.
Apresêntãção dê
relatório técnico e

DIÁRIA

5

1

5

450,00

material digital
produzído.
Atendimento aos
protocolos de saúde
exigidos (materiais

abordagem nas
rêdês sociâis e no
chat com público
alvo, 1 diã para visita
técnica pâra
testagem de
equipamentog
2.250,00 cinematográficos e
ensaio com equipe
de intêrãtlvidãde e
de streaming 1 dia
pera direção

cinemâtográfica do
evento, 1 dia para
interação e
divulgação de
resultados pós-

inclusos).

eventoeldiãpara
reuniâo de feed
back,. 05 diáriãs
(8h1.

Diretor Editorial de
Streaming em têmpo real
para operar software

Parâ direção

editorial de
streâming para
monitoremênto e

específÍco pãra
recebimento imagens em
diversos pontos em
tempo real

4.2.9

(monitoramento e edição
de software).
Empresa ou profissional.
01 diáriâ dê thoras.
Ao fínâl dâ prestação do
serviço, todo material
será disponibilizado nâ
plataforma nas redes
sociais da corrida.
Atendimento aos
protocolos de saúde
exigidos (materiais

edição de imagens
em tempo real para

operar software
específico para

recebimento
sERVrçO

1

1

1

8.000,00

8.000,00 imagens em diversos
pontos em tempo
real. 01 dlária (8h)
ao Íinal da prestâção
do serviço, todo

material será
disponibilizado na
plataforma nas
rêdês sociais da
corrídâ.

inclusos).

)u-
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Para direção da

captaçâo de imagens
aéreas da entrega
dos kits, make-off do
evento, imagens
aéreas e extêÍnas
em diversos pontos
da cidade e no
lounge de
transmissão, edição
das imagens
captâdâs pârâ
disponibilízação nas
redes sociais e

Diretor Cínemâtográfico
externo.

l

Dirêtor

Cinematográfi co externo
para direção da captação

4.2.70

de imagens aéreas da
entrêga dos kits, mâkeoff do evento, imagens
aéreas e externâs êm
diversos pontos dâ
cidade e no lounge de

canais de
DIÁRIA

1

5

5

450,00

2.2s0,00

transmissão.

interâtividade,

1diária para
elaboração e
definição de rotêiro,
2 diárias pàra

Aprêsêntação de

relatório técnico e
material digital
produzido.

cobertura das
entregas de kits e

Diária dê thoras.

têstes de
equipamêntos, 1
diáría para o dia da
corrida virtual, 1 dia
para reunião de feed

Atendimento aos
protocolos de saúde
exigidos (mâteriais
inclusos).

back, apresentação

de relatórío técnico
e meterial digital
produzido. 5 diárias

Operãdor de Joystik Câmeras aéreas (drones)

4.2.11

com equipamento Drone PHÂNTON 3.
Empresa ou profissional
para operar ioystik de
câmeras extrenas
(drones).
Diáriâs de I horas.

Para cãptaÇão das

imagens pré,
durante e pós
sERVrçO

1

3

3

1.s62,50

Atendimento aos
protocolos de saúde
exigidos (materiais

evento. 02 diárias
4.687,s0 para imegens da
entrega do Kit ê 01
diária do dia da
corrida.03 diária

(8hl

inclusos),
Serviço de lntérprete dê
Libras para transmissão

Profissional pâra

ao vívo.

4.2.72

Diárie dê 4 horas.

atendimento aos
protocolos de saúde
exigidos (materiais

sERVrçO

1

I

1

r.430,27

1.430,27

tradução simultânea
por melo de
linguagem de sinais
dà transmissão ao

vivo. 4 horas.

inclusos),
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Gravação e edição de
vídeo informativo.
Emprêsa ou profissional
para gravaçâo em
estúdio de vídeos

iníormativos,
Gravação/Equlpe e
Equipamentosr
1 Microfone lapela Sony
sêm fio, 1 Microfone
Shure de mão sem fio, (2
câmeras 4k) lphone 11
para o max e lphone 11,
3 refletores de led, 2
tripés de câmerâ, 3 tripés

Emprêsa ou
profÍssional para
gravaçâo em estúdio

l

Assistente de
produção, 1 Cameraman.

de luz,
4.2.13

l

Produtora

UNIDADE

1

4

4

2.700,00

8.800,00 de vídeos

Edlção

informativos. (X

Edição de vídeo

vídeos x média de
x0 minutos,

informativo completa 1015 minutos (Adobe
Premiêíe, Video Leap,
iMovie) - Renderizacao
de arquivos - Upload em
3 redes sociais (youtube
instagram e facebook) e
disponíbilízação no
google drive para

download,
àtendimênto aos
protocolos de saúde
exigidos (materiais
inclusos).

4.2.14

Plataforma de controle
de cronometragem.
Sistema web no qual
cada atleta enviará o seu
tempo de prova por meio
de smartfone utilizando
sistêma de leiturâ de QR
Code que constará no
número de peito de cada
atleta. O sistema recêbe
ê procêssa os tempos

marcados no aplicativo
de escolha do corredor,

O atleta deve correr

com algum

dispositivo que
marque a distância
percorrida e o
tempo utilizado para
conclusâo. Pode ser

sERVtÇO

1

t

1

1t_.3

75,0
0

utilizado relógio ou
aparelhos celulares
7t.375,0 do tipo smartphone.
0 O atleta pode utilizar
qualquer um dos
inúmeros softwares

(conforme regulamento
da corrida) para
classificação sistêmica e
cêrtificação dos
premiados, com
capacidade de
rankeamento em no

disponíveis nas lojas
de aplicativos, tanto
da Apple Store
quando da Google
Play. Após o término
do percurso

9*

escolhido o âtlete
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mínimo 2 horas após o
fim da corrida.
Ao término, o sistema

deverá enviar uma
imagem (print da
tela ou foto) do
resumo da atividade
realizada pelo

calcula e ranquêar os
vencedores que

receberão os troféus,

aplicativo,
obrigatoriamente,
com as informaçôes
de distância e

tempo.

4.2.L5

Locação de Telão de LED
4mxzm - P3 em alta
definição.
l painel de IED de alta
definição.
atendimento aos
protocolos de saúde
exigidos (materiais

DIÁRIA

1

1

800,00

Para o lounge de
transmissão - 2 dias:
01 diá ria para a
montagem, teste e
ensaio e 01 diária o
dia corridê 1.600,00 transmissão do

evento e dãs
imagens fornecidas
pelas equipes
interna, externa,
vídeos. 01 painel x
02 diárias (4 horas).
Para o dia do evento
virtual com

inclu sos).

Apresentação de grupo
artístico musical - Bande
musical de

instrumentos

reconhecimento regional
e experiência mínima de

4.2.16

15 anos de mercado, com

musicais para
animação do lounge
de transmissão do

instrumentos musiceis. 8
horas: 4 horas para

streaming e todo o
público que estará

passagem de som e
verificação de
equipamentos e 4 horas
de apresentação.

sERVtçO

1

t

1

5.500,00

5.500,00

de som, ensaio e
verificação de

atendimento aos
protocolos de saúde
exigidos (materiais

equipamentos e 4
horas de
apresentaçãoProfissional
capacitado com

inclusos).

Locutor: profissional
capâcitado ã prestar

profundo
conhecimento da
linguagem esportiva,
para prestar serviço

serviço de locução em
eventos esportivo!i com
4.2.17

profundo conhecimênto
da linguagem esportiva.
Diária de 4 horas.

Atendimento aos
protocolos de saúde
exigidos (materiais

assistindo a live. 1
serviço de 8 horas:4
horas para paSsâgem

sERVrÇO

1

1

1

437,84

437

,84 de locução em
eventos esportivos.
Locução da largada,

comentários e
interação com o
público. 1Locutor - 4

inclusos).

>),

horas.
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Profissionais
qualíficados para

entrega dos kits, dos
números de peito,
balizamento de
entrada dos

Staff para entrega dos
kits e dia da corrida.
Diária de I horas.

4.2.18

Atendimento aos
protocolos de saúde
exigidos (materiais

DIÁRIA

6

3

18

145,00

2.610,00

veículos, resolução
de problemas e

acompanhamento
da corrida. 06
pessoas x 02 diárias
e 06 pessoes x 01
diária evento virtial.

inclusos).

Diárias de

th.

Alimêntâção para 6
pessoas durante 3

dias:2 dias pâra
entrega dos Kits e X
dia para a corrida
on-line. 6 pessoas x

4.2.79

Alimentação Stâff.
Atendimento aos
protocolos de saúde
exigidos (materiais

3 dias x RS 33,62
(valor extraÍdo da

Unidade

6

3

18

33,62

inclusos).

Convençâo Coletiva
605,16 Sindiseviços 2020,
Cláusula Décima

Quarta - Auxílio
Alimentação). Não
serão oferecldos
alimentos
preparados devido
ao protocolo de
segurança da COVID
19.

Serviço de sonorização
de médio porte:
Montâgem e
desmontagem de
sonorizaçâo. - 01 Console

digital (mínimo

requerido, 01V 96) com
6 auxs e inversão de fase;
01 Crossover stéreo 4 ou
5 vias ativo; 02

4.2.70

Equalizadores stéreos 31
bandas; 17 Canais de
compressores, 05 Canais
de equalizadores 1/3
oitava 31 bandas. . 01
amplificador para baixo;
. 01 amplificador de

DIÁRIA

1"

1

t

?.371,25

Serviço de
sonorizâção, para
aprêsêntâção de
banda e animação
2.377,25 do êvento virtual.

lncluído montagem
e desmontagem de

sonorização. Diária
de 4h.

guitârra;

.
.
.
.

02
08
02
07

pedestâis peguenos
pedêstâis médios
pedestais grandes
Dl's em perfeito
36

estado;

. 7 Direct Box
. 5 Mic pâra voz
. 5 vias de fone (monitor)
. ampliflcador baixo
. amplificador de
guitàrra
atêndimento aos
protocolos de saúde
exigidos (materiais
inclusos).

VATOR TOTAT DA ETAPA 4.2

Rs 96.633,26

VATOR TOTAL DA META 4

R$ 104.020,41

vAto

R5 2s9.218,64

5.3 Equipe de RH
Funçãô

Qnt. Unid

Forma de
contrateçâo
do RH

Profission

aI

Prolissional

a ser

da OSC é

contratado
já tem
vínculo com

remunerado
ou Não
Remunerado

CARGA
HORÁRIA

CARGA

DE

QUE SERÁ
DESTINAOA

TRABALHO
NA OSC

HOMRIA

AO PBOJETO

a OSC?

Assistênte Administíâtivo:
contratâção dê profi§sional
para executar tarefas de

1

1

Pessoâ

Oual?
nao

nao

1 mês (40

horas por
sêmana)

física/j u ríd ica

apoio administrativo e dar
todo o suporte ao
Coordenador geral nas
atividadês administrativâs
como: redação de
documentos ê contratos,
aplicação dê check-list,
contratação de pessoal,
orgânização documentâ1,
controle de e-mâils, etc.
Carga horária: 8 horas/dia.
Assistente de produção:
contrãtãção de profissional
responsável pelo apr:io
logístiro de intêgração entre

1

1

Pessoa

física/iurídica

nao

não

20 diárias de
8 hôrBs cada.

os coordenadores internos,

externôs e adÍninistrativo do
proieto, recebimentô e
37

conferênciã de material e
compilação e rêgistro das
tarefâs êxecutâdês pra|,
durantê e pós evento.
Carga horária: I horas,/dia"

Produtor Executivô:
contrãtação de profissional
capacitado em produção de
eventos, responsável por
acompanhar todas as açôes
pactuadas no plâno de
trabêlho aprovado,
exercendo atividades como:
acompanhamênto da
montagem de arena do
evento, coordenação de
posicionamento de
equipâmêntos, ensaios de

1

1 Pessoa

nao

nao

20 diárias de
8 horas cada.

não

não

20 diárias de
8 horas cada,

fisica/jurídica

transmissão,

acompanhamento durânte e
pós e\rento, reuniões com
fornecedores, seleção da
equipe de stâff, reuniões
pré e pós evento com
equipe técnica e parceiros
da área esportiva, Carga

horária: 8 horas/dia.
Coordenador Geral contratação de profissional

1

r

Pessoâ

física/jurídica

responsável pela execução
das demandas
administratives e fi nanceiras
do projeto que envolvem o

acompanhâmento da
execução e controle
financeiro do projeto,
cotãções de fornecedorê§,
contratâção de serviços e
fornecedores, organização
de cronograma de
pagamentos,

acompanhâmento da
insêrção de pagamentos e

compilação de
documentação necessária

à

prestação de cohtãs. Carga

horária: 8 horasldia.

6. DIVUTGAçÕES E IDENTIFICAçÕES DO EVENTO
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6.1 DIVUTGAçÕES

A divulgação do projeto será realizada por meio de anúncio em TV, jornal, ínternêt, redes sociais da
corrida, da secretaria de Esportes e dos seBmentos esportivos.

6.2 IDENTIFICACOES T,O EVENTO

A id""tifrcação rls,ral do PrcFtil
fír"o" rerá ,€.lira". p", mei" dê barr"tt, q*
r,d, *,
"rpaç*para
serão de fundamentaN importânciâ nâs detas reservadas
entrêga dos kits aos corredores no local préestabelecido pâra êntregâ, para retirada por meio de sistema Drive-Trhu.
No dia do evento, toda a identificação estará no ambiente de apresentaçâo que será transmitido via
streâming, não sendo necessária a identificação do evento aos corredores inscritos, que não estarão de
forma presencial no local do evento, que será realizada no formato orlrne.

7. PÍevisão de Receitâs

PREVISÃO DE RECEITAS (inclusive rêcursos complementares)

qTD

Recêitas

Nome

i

q

ne ntor { Deputd do

dio Abr a ntes)

Rs 2s9.218,64

1

E mendo

2

lnscrição

Rs 19.8oo,Ao

4

Potrocínio

R5 s0.000,a0

Porl

Clá

u

8. valor Total do Projeto:
TOTAL DO PROJETO

aras'ria,

C8

/4{

-a"fi*ffi,uq

de2o2o.
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