PLANO DE TRABALHO
1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
Nome da OSC: Confederação Brasileira de Kickboxing
CNPJ: 00.217.651/0001-38

Endereço: Rua Costa Aguiar, 2036 – São Paulo/SP

Complemento:

Bairro: Ipiranga

CEP: 04.204-002

Telefone: (11) 2548-1988

Telefone: (11) 99143-7672

Telefone: (DDD)

E-mail: cbkickboxing@gmail.com

Site: www.cbkb.com.br

Responsável da OSC (Dirigente): Paulo Cesar Zorello
CPF: 031.848.158-89

RG/ Órgão Expedidor: 6.560.744-2 SSP/SP

Endereço do Dirigente: Alameda dos Uapés, 155, Planalto Paulista, São Paulo/SP.

1.1 HISTÓRICO DO PROPONENTE
A Confederação Brasileira de Kickboxing - CBKB foi fundada em 1993, está representada em 22 estados e conta
com mais 3.000 (três mil) atletas Faixas Pretas formados e mais de 25.000 (vinte e cinco) filiados desde a sua fundação.
E importante ressaltar que a CBKB realiza o Campeonato Brasileiro Adulto e Sub 17 ininterruptamente desde
1.991,

na

época

como Associação Brasileira

de

Kickboxing.

Fomenta

a

prática

esportiva, social e

democrática da modalidade em todos os seus estados federados.
Além disso, a CBKB é filiada a World Association Kickboxing Organization – WAKO que é a única sigla mundial de
kickboxing reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional – COI e a também é a única entidade nacional filiada à
Confederação Panamericana de Kickboxing - WAKO PANAM e por consequência a WAKO IF.
Visto isso já pode-se notar que a Confederação Brasileira de Kickboxing – CBKB é uma entidade gabaritada em
regulamentar e realizar eventos de Kickboxing no Brasil. Mesmo assim, é importante informar que a CBKB realiza dezenas
de eventos estaduais durante o ano, diretamente ou em parceria com as Federações locais, visando preparar seus atletas
vistas aos principais eventos do calendário oficial, como o Campeonato Brasileiro, Copa Brasil, as duas etapas dos
Campeonatos Mundiais realizados bi-anualmente, o Campeonato Mundial Cadets/Juniores, realizado bi-anualmente e os
Campeonatos Sulamericanos e Panamericanos de Kickboxing, realizados em anos alternados.
Para mais a CBKB participou os Jogos Abertos do Interior - JAI 2008 de São Paulo em Piracicaba, reunindo 08
municípios, repetindo a dose em 2009, em São Caetano do Sul. Diante disto, em 2010 o Kickboxing foi reconhecido nos
JAI e participou pela primeira vez como modalidade oficial contando com 69 equipes, entre masculino e feminino,
representando 44 cidades, estabelecendo um record com relação ao número de participantes numa primeira edição como
modalidade oficial. Ano a ano, a participação nos JAI vem se tornando mais positiva. Nacionalmente, após São Paulo, o
Paraná já reconheceu a modalidade como oficial nos seus Jogos estaduais e Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais
e Santa Catarina estão trabalhando no mesmo sentido.
Ademais, a Confederação Brasileira de Kickboxing mantém um estreito relacionamento com os estados do Rio
Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, onde realiza eventos nacionais de grande porte,
além de manter intercâmbio com vários municípios brasileiros.
Em 2013, a CBKB sediou uma das duas etapas oficiais do Campeonato Mundial WAKO, nas modalidades Low
Kicks e K1 Rules e com isso, colocou de vez o país na rota dos grandes eventos do mundo. No ano de 2015, realizou, na
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cidade paranaense de Maringá, a história 25ª Edição do Campeonato Brasileiro Adulto e 19º Sub 17, tendo o estado se
São Paulo, como campeão geral do evento. Realizou ainda a Copa Brasil de Kickboxing, na cidade de Niterói, Rio de
Janeiro e colaborou a 9º Edição do Campeonato Sulamericano, realizado no mês de dezembro no Chile, onde o Brasil
sagrou-se campeão mais uma vez.
Por fim, no ano de 2018 a Confederação Brasileira de Kickboxing efetivou parceria com o Governo do Distrito
Federal e o evento realizou o WGP Kickboxing, sendo um sucesso.
Convênios celebrados junto a Secretaria Municipal de Esportes de São Paulo nos últimos anos:
A Confederação Brasileira de Kickboxing mantém um estreito relacionamento com a Secretaria Municipal de
Esportes de São Paulo nos últimos anos, realizando os seguintes projetos em parceria com a mesma:
Ano de 2010



Circuito Nacional de Kickboxing e Jungle Fight – 4 Etapas
Copa do Mundo de Kickboxing

Ano de 2011


Copa do Mundo de Kickboxing

Ano de 2012


WGP 9

Ano de 2013



WGP 2013 – etapas 14 e 15
Torneio dos Campeões

Ano de 2014







Programa Clube Escola – Temático de Artes Marciais, modalidade Kickboxing
WGP 19
WGP 21
Super Final do Ranking Brasileiro 2014
Kickboxing Open 2014
WGP Final Tour 2014

Ano de 2015



Programa Clube Escola – Temático de Artes Marciais, modalidade Kickboxing
WGP Final Tour 2015

Ano de 2016





Programa Clube Escola – Temático de Artes Marciais, modalidade Kickboxing
26º Campeonato Brasileiro de Kickboxing Adulto e 21º Sub 17
Copa Brasil de Kickboxing 2016
Kickboxing Open 2016

Ano de 2017


Programa Clube Escola – Temático de Artes Marciais – Modalidade Kickboxing

Ano de 2018


Programa Clube Escola – Temático de Artes Marciais – Modalidade Kickboxing

Ano de 2019


Programa Clube Escola – Temático de Artes Marciais – Modalidade Kickboxing
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2. DESCRIÇÃO DO PROJETO
2.1 DADOS DO PROJETO
Nome do Projeto: WGP KICKBOXING – EDIÇÃO 55
Local de realização: Ginásio do Clube da
AABB Período de execução:

13/06/2019 a 16/06/2019

Período de realização do Evento:

15/06/2019

Período de realização das Ações
custeadas pelo Fomento:
Nome do responsável técnico do
projeto:
Paulo Cesar Zorello

13/06/2019 a 16/06/2019
Nº do registro profissional:
CPF nº 031.848.158-89

Enquadramento: (X) participação () educacional (X) alto rendimento
Previsão de Atendimento/Público alvo com a faixa etária de cada categoria/modalidades: Publico amantes das artes
esportivas da luta das mais variadas faixas etárias
Previsão de público direto: 1.000
Previsão de Beneficiários direto e indireto:1.262
Valor Total do Projeto: R$ 161.000,00 (Cento e sessenta e um mil reais)
Valor Total do Termo de Fomento: R$ 141.387,12 (Cento e quarenta e um mil, trezentos e oitenta e sete reais e doze
centavos)

2.2 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO
Realização do WGP Kickboxing – Edição 55
2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO:
O WGP Kickboxing é o maior evento de Kickboxing na América Latina. Criado em 2011 pela Confederação
Brasileira de Kickboxing (CBKB) e WAKO PRO, a organização proporciona uma série de eventos nacionais e internacionais
com a presença dos melhores atletas do continente americano, além de outros países do mundo, tais como Holanda,
Rússia e Marrocos.
O evento WGP Kickboxing será disputado na principal modalidade do Kickboxing, K1 Rules, e sempre reunindo
os melhores classificados no Ranking Internacional da WAKO Pró. Todas edições do evento fazem parte do calendário
oficial da CBKB e da WAKO Pró e são transmitidos ao vivo para mais de 23 países através dos canais Fox Sports, para toda
América Latina, e canais Combate/SPORTV e Bandsports, para todo o Brasil, possibilitando uma grande exposição
midiática para o Distrito Federal.
Tais justificativas deste projeto estão diretamente ligados ao desenvolvimento esportivo e à democratização da
modalidade, fomentando e divulgando a prática do esporte Kickboxing através de uma importante ferramenta que é a
realização da segunda edição do evento WGP Kickboxing na cidade de Brasília, dado ao enorme sucesso alcançado quando
da realização da primeira edição na data de 24 de novembro de 2018.
Neste sentido, a realização deste evento é um importante pilar para o fomento e desenvolvimento da
modalidade nas cidades-sedes e entornos, pois:


Coloca em evidência o esporte;
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Auxilia na formação de ídolos locais;



Dá oportunidade ao público em geral, desde praticantes, aficionados a experiência única

proporcionada pela realização em nosso estado, do maior evento de Kickboxing mundial da atualidade;


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

melhore a qualidade de vida.
Mediante aos fatos observados, este Termo de Fomento trata da oportunidade de fortalecer a cidade de Brasília
como sede da realização de grandes eventos, gerar oportunidade de atletas de Brasília participar de grandes eventos,
melhorar o nível técnico dos atletas da região e demais participantes, incentivando a pratica do kickboxing e esportes em
geral e ainda proporcionar lazer ao público de Brasília.

2.4 OBJETIVOS
2.4.1 OBJETIVO GERAL:


Realizar a 55ª edição do WGP Kickboxing na cidade de Brasília/DF e fortalecer a capital do país como sede de
grandes eventos de Artes Marciais para toda América Latina.

2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:








Dar visibilidade para atletas do Distrito Federal e entorno que participarão do evento;
Melhorar o nível técnico dos atletas do Distrito Federal através do intercâmbio que somente eventos deste nível
podem oportunizar;
Promover o intercâmbio cultural entre o Distrito Federal e os outros estados e países dos atletas participantes;
Oferecer para a população do Distrito Federal um evento esportivo de qualidade de porte internacional;
Proporcionar lazer para o público de Brasília;
Fortalecer ações esportivas relacionadas a categoria de lutas.
Fornecer todas ações técnicas e estrutural necessária para a realização do evento.

2.5 METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO/ CUMPRIMENTO DAS METAS
Exemplo:
Metas (Qualitativas)

Indicador

Parâmetro(s) para aferição de
cumprimento das Metas

Pesquisa de satisfação com

Grau de satisfação

atletas e técnicos participantes

Através de formulário de pesquisa a ser
elaborado pela coordenação geral do
evento, aproximadamente 20
atletas/técnicos

Pesquisa de satisfação com

Grau de satisfação

Público presente.

Através de formulário de pesquisa a ser
elaborado pela coordenação geral do
evento, com aproximadamente 50
expectadores presentes no evento

Metas (Quantitativas)

Indicador

Parâmetro(s) para aferição de
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cumprimento
Meta 1 – Participação de 36

Quantidade de atletas participantes

atletas de kickboxing;

- Ficha de inscrição
- Fotos

Meta 2 – Participação de 7

Quantidade de atletas

- Ficha de Inscrição;

atletas do Distrito Federal;

representantes do Distrito Federal

- Fotos

2.6 CRONOGRAMA DO EVENTO
Nome do Evento:
Descrição/Etapa:
Data do Evento:

WGP KICKBOXING
Edição 55
15/06/2019

Período Custeado pelo
Fomento (Se for o caso):

15/06/2019

Turno:
Turno:

Matutino / Vespertino/
Noturno
Matutino /
Vespertino/Noturno

Local:

AABB – Asa Sul Trecho 2 Conjunto 17, St. de Clubes Esportivos Sul
(...) Quadra Poliesportiva
(...) Praça
(...) Pátio
(...) Piscina
Espaços Físicos Disponíveis: (X) Ginásio
(...) Clube
(...) Espaço Privado
(X) Outro
Qual?__________________
Qual? Estacionamento____________
Quantidade de participantes neste evento
Direto:
1000
Indireto:
262
Total:
1262
Quanto à abrangência (origem dos participantes)
(...) Local
(X) Regional
(X) Nacional
(X)Internacional
Faixa etária
(...) Crianças/Adolescentes (até 14 anos)
( ) Jovens (15 a 24 anos)

(X) Adultos (entre 19 anos e 45 anos)

Categorias/Data/Turno

Adulto Masculino/Feminino

Qtd.

36

(...) Idosos (a partir de 60 anos)
(...) 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
(...) Pela internet. Especifique
( X ) Outros. São escolhidos através do ranking nacional e mundial e convocados oficialmente, via e-mail
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2.7 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA)
A execução do WGP KICKBOXING – EDIÇÃO 55 dar-se-á entre os dias 13/06/2019 a 28/06/2019. Desta forma, logo após a
assinatura do Termo de Fomento a Confederação Brasileira de Kickboxing iniciará as tratativas para contratação com os
fornecedores das estruturas necessárias, logística para a realização do evento. Bem como a seleção para os profissionais
que trabalharão no dia do evento.
Quanto a contratação dos profissionais (Staffs, Promotores(as), Médico, Segurança, Brigadista, , Mestre de Cerimônia,
Ring Girl, Carregadores, Fotografo e etc.) os mesmos serão contratados por diária para trabalhar entre os dias 13/06/2019
a 16/03/2019.
Para a execução do evento é importante destacar que o mesmo seguirá o cronograma do evento.
A Confederação Brasileira de Kickboxing analisará vários perfis de atletas para composição do card do evento; os atletas
selecionados serão convidados a participar do evento WGP Kickboxing. Após esse contato e apresentação por parte dos
atletas das documentações necessárias para sua participação, os atletas assinarão a declaração de participação no evento,
na quantidade proposta no presente Plano de Trabalho.

Durante a busca de atletas a CBKB terá um cuidado em buscar atletas do Distrito Federal para assim contribuir com o
desenvolvimento destes atletas bem como o kickboxing do DF.

Nessa etapa, no dia 14/06/2019, os atletas se dirigirão ao local determinado pelo organizador e, no período das 12:00 às
14h00 horas, se submeterão à pesagem individualmente para aferir se estão dentro dos parâmetros de peso da categoria
que optaram por lutar. Batido o peso, os atletas já podem se hidratar e alimentar e são obrigados a se apresentar
novamente às 15h00 para a encenação da pesagem. A pesagem também tem como objetivo apresentar e aproximar a
modalidade da população em geral e, por consequência, incentivar a prática desportiva e enaltecer seus benefícios à
população em geral.

Nesta etapa, a CBKB fará ampla divulgação do evento e terá o cuidado de buscar divulgar a marca Brasília (GDF), com o
intuito de fortalecer a capital do país como sede de grandes eventos esportivos. Sendo assim, será incluído a marca do
GDF nos Banner, Backdrop, ringue.
O Evento
O WGP Kickboxing é dividido em três blocos:
- Card Preliminar
Normalmente conta com a presença de atletas com menor expressão e que estão se destacando no circuito
amador da Confederação Brasileira de Kickboxing. As lutas são casadas entre atletas da cidade ou região de
realização da edição e, além de oferecer a primeira experiência em um evento de tamanho porte, também ajuda
a promover os atletas e a modalidade. É o primeiro passo da carreira do atleta no evento.
- WGP Super Fights
As lutas das Super Fights contam com a participação de atletas mais experientes ou com maior potencial e
qualidade técnica. Normalmente são atletas já consolidados em suas cidades/região e que já possuem certa
experiência no circuito amador da Confederação. Neste bloco, também contamos com atletas de outras regiões
e outros países que enfrentam os atletas locais e que possuem o mesmo perfil: atletas mais experientes ou com
grande potencial e qualidade técnica.
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- Card Principal
É formado pelos atletas de maior renome e/ou que já são destaques, seja pela qualidade técnica, seja pelo apelo
junto ao público local. Neste bloco, estão os principais atletas da região, do Brasil e da América Latina. O card
principal seria o ‘sonho de consumo’ dos lutadores, sendo que é um primeiro passo para chegar à uma possível
disputa de cinturão do evento.
Mecânica do Evento
As lutas de cada blocos são definidas pelo Match Maker do evento e são programadas de acordo com sua importância,
sendo primeiro as lutas do Card Preliminar, seguido pelas Super Fights e terminando com o Card Principal. Durante o
evento, os atletas são separados em dois corners, azul e vermelho, e são chamados ao ringue de acordo com a ordem
final das lutas do card do evento. Os atletas são anunciados por um announcer profissional, sendo o atleta do corner azul
o primeiro a ser chamado, seguido do atleta do corner vermelho. Com os dois atletas no ringue, são feitas as
apresentações com os detalhes de cada atletas e inicia-se a luta.
A luta pode terminar por pontos, após todos os rounds, por nocaute ou por decisão médica. Após o final da luta, os atletas
se posicionam ao centro do ringue e o resultado é anunciado pelo announcer.
Ao final da luta, os atletas se retiram aos vestiários e são chamados os atletas da luta seguinte, seguindo esse fluxo
sucessivamente, até a luta principal final.
Resumo de Regras
As regras estão anexas a este Plano de Trabalho, porém segue um resumo com as principais regras da modalidade:
Rounds x Minutos
Lutas Casadas: 3 rounds de 3 minutos, com 1 minuto de intervalo entre os rounds
Disputas de Título: 5 rounds de 3 minutos, com 1 minuto de intervalo entre os rounds
Partes do corpo que podem ou não ser atingidos
Os golpes podem ser aplicados em:
- Cabeça: frontal e lateral
- Torso: frontal e lateral
- Perna: qualquer parte, sempre utilizando a canela ou pé para golpear.
- Pé: apenas técnica “sweeping” (rasteira)
É proibido golpear:
- garganta;
- parte inferior do abdômen;
- região dos rins;
- costas;
- nuca;
- pescoço.
Técnicas permitidas
- Socos: todo o repertório do Boxe, incluindo socos giratório aplicados com a costas da mão (Ex: spinning back fist);
- chutes (todo repertório das artes marciais exceto o chute cambalhota “thunder kick”, que além de proibido constitui
falta)
- joelhadas: para atacar pernas, corpo ou cabeça do oponente (observar CLINCH)
***NÃO É PERMITIDO COTOVELADA.
Clinch
O Clinch é permitido somente se os lutadores se mantiverem ativos durante o mesmo. De qualquer forma, o clinch não
pode durar mais de 5 segundos.
Durante o clinch só é permitido aplicar apenas uma técnica, seja joelhada ou soco.
Contagem
Assim como no boxe, se aberta a contagem, o atleta deve demonstrar condições de luta até o número 8, caso contrário,
a luta é encerrada.
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Knockdowns
- 3 knockdowns em um round ou 4 knockdowns somados em todos os rounds encerram a luta.
- O atleta que sofrer o knockdown perde um ponto na contagem do round (10 x 09), caso o atleta que aplicou o knockdown
vença o round 10 x 8, - sem empatar 10 x 9 e se caso perca 9 x 9), porém essa pontuação não é fixa, podendo o mesmo
recuperar seus pontos de acordo com seu rendimento no restante do round.
Critérios de desempate
Ao final do último round (3º round em lutas normais / 5º round em disputas de cinturão), se a luta permanecer empatada,
os árbitros devem considerar os seguintes critérios de desempate (por ordem de importância):
1 – Vence o atleta que venceu o último round;
2 – Caso permaneça empatado, vence o atleta que buscou mais a luta.
3 – Caso permaneça empatado, vence o atleta cuja performance foi mais técnica.
Penalidades
O atleta pode ser penalizado com a retirada de 1 (um) ponto, nos seguintes casos:
- clinch intencional (sem a intenção de atacar "joelhadas", mas, simplesmente com a intenção de amarrar a luta);
- dar as costas ao oponente;
- fugir da luta;
- agarrar (holding);
- arremessar o adversário no chão.
- cair intencionalmente para fugir de uma ação válida do adversário
- agarrar nas cordas para golpear (socos e chutes)
- usar a elasticidade das cordas para golpear
Advertências
O juiz pode chamar a atenção dos atletas durante a luta, sem aplicar uma advertência oficial.
De acordo com a gravidade e recorrência da penalidade, o árbitro central pode dar a 1ª Advertência Oficial, informando
os árbitros laterais, porém sem redução de pontos.
A partir da 1ª Advertência Oficial, caso o atleta comete novamente a penalidade, as próximas advertências já retiram um
ponto do infrator.
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2.9 CROQUI DO EVENTO
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3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO EVENTO
3.1 PROGRAMAÇÃO CONSOLIDADA DO PROJETO
Programação

Data

Turno

Início da montagem

13/06/2019

Matutino

Chegada dos atletas

13/06/2019

Vespertino

Participação Especial dos atletas no exame

13/06/2019

Vespertino

Continuidade das montagens/testes

14/06/2019

Matutino/Vespertino/Noturno

Término das montagens (Acabamentos

15/06/2019

Matutino

Abertura oficial do evento

15/06/2019

Noturno

Início/término desmontagem

16/06/2019

Matutino/Vespertino/Noturno

Partida dos Atletas

16/06/2019

Matutino/Vespertino/Noturno

Prestação de Contas

27/09/2019

Matutino/Vespertino

de Faixa Preta da CBKB

refinados)

3.2 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES FINANCIADAS PELO FOMENTO
Cronograma de Execução
Descrição

Valor

Duração
Início

Término

Locação da Estruturas

R$ 44.952,22

13/06/2019

16/06/2019

Transmissão

R$ 37.500,00

13/06/2019

16/06/2019

Recursos Humanos

R$ 5.208,00

13/06/2019

16/06/2019

Prestação de Serviço

R$ 5.551,90

15/06/2019

15/06/2019

Área médica

R$ 3.090,00

15/06/2019

15/06/2019

Área técnica

R$ 31.510,00

13/06/2019

16/06/2019

Logística

R$ 6.464,00

13/06/2019

16/06/2019

Alimentação

R$ 5.929,00

14/06/2019

15/06/2019

Uniforme

R$ 1.182,00

13/06/2019

15/06/2019

TOTAL

R$ 141.387,12
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4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DAS ETAPAS FINANCIADAS PELO FOMENTO
Cronograma de Desembolso
Etapa/Fase

Especificação

Mês

1.1

Locação da Estruturas

Junho

1.2

Transmissão

Junho

1.3

Recursos Humanos

Junho

1.4

Prestação de Serviço

Junho

1.5

Área médica

Junho

1.6

Área técnica

Junho

1.7

Logística

Junho

1.8

Alimentação

Junho

1.9

Uniforme

Junho

5. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS (Plano de Aplicação)
5.1 Planilha Global
PLANILHA GLOBAL
WGP KICKBOXING – EDIÇÃO 55
Etapa 1.1 – Locação das Estruturas

Descrição Detalhada

Unid.

RINGUE: Locação de Ringue Profissional.
Local onde ocorrerão as lutas, de acordo
com o regulamento e com medidas
1 unid.
oficiais: 4 cordas, 6 metros de área de luta
por 1 metro de altura.
GERADOR: Geradores de energia de 250 Diária
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 e sistema de iluminação, com
300m de cabeamento de condutor
elétrico + protetor de cabos tipo “passa
cabo” isolantes, ante- derrapantes e
antichama para áreas de circulação de
público + chave de transferência manual e
demais componentes necessários à

Quant.

Valor
Unitário

Valor Total

Realização
TERMO DE FOMENTO

2 dias

R$ 5.000,00

R$
10.000,00

2

R$ 1.700,00

R$ 3.400,00 TERMO DE FOMENTO
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conexão do gerador à subestação a ser
utilizada.
Com Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART – gerador, cabeamento e
aterramento do gerador, se houver
necessidade). A empresa deverá
disponibilizar equipamentos
sobressalentes caso haja necessidade de
substituição. O aparelho deverá estar
instalado e pronto para uso com pelo
menos 3 horas de antecedência do início
do evento.
GERADOR 2: Locação de geradores de
Diária
energia de 180 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 e sistema de iluminação, com
300m de cabeamento de condutor
elétrico + protetor de cabos tipo “passa
cabo” isolantes, ante- 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.

2

R$ 1.370,00

R$ 2.740,00 TERMO DE FOMENTO

Com Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART – gerador, cabeamento e
aterramento do gerador, se houver
necessidade). A empresa deverá
disponibilizar equipamentos
sobressalentes caso haja necessidade de
substituição. O aparelho deverá estar
instalado e pronto para uso com pelo
menos 3 horas de antecedência do início
do evento.
PRATICÁVEL: Módulo 2 x 1m por 1m de
altura (passarela e áreas laterais do
ringue)

44 unid.

1

R$ 157,00

6.908,00

TERMO DE FOMENTO

PALCO: Locação de palco para entrada
dos atletas, medindo 6X3 m forrado com
carpete e fechamento lateral em tecido
Oxford

Diária

1

R$ 2.800,00

R$ 2.800,00 TERMO DE FOMENTO

MESAS: Locação de 40 mesas plásticas
1X1m

Diária

1

R$ 4,25

R$ 170,00

TERMO DE FOMENTO
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CADEIRAS: Locação de 600 cadeiras
plásticas

Diária

1

R$ 2,60

R$ 1.560,00 TERMO DE FOMENTO

SALA DE PESAGEM: Locação de sala para
pesagem oficial dos atletas.
Locação de sala para pesagem oficial dos
atletas. A sala deve conter cadeiras para
50 pessoas (mínimo) e espaço para
montagem do painel de fundo da
pesagem. No dia 13/06 se dará o início da
montagem da sala de pesagem com
banners e painéis de promoção do
evento, com cadeiras suficientes para 50
pessoas ou mais, além de deixar a
disposição dos atletas à balança para
conferência prévia de peso (para aqueles
que estão em processo de corte de peso).
No dia 14/06 será realizada a pesagem
oficial dos atletas, seguida de uma
pequena coletiva de imprensa. Após o
término das atividades do dia será
iniciada a desmontagem de todos os
materiais e equipamentos utilizados na
pesagem dos atletas.
BANNERS: Confecção de 6 banners em
vinil impresso, para divulgação e
sinalização do evento.
Banners de tamanho 2m x 1m.
Totalizando 12m².

Diária

2

R$ 345,00

R$ 690,00

BANNERS: Confecção de 1 banner em
vinil impresso, para divulgação e
sinalização do evento.
Banners de tamanho 3m x 2m.
Totalizando 6m².

6 unid.

1 dia

R$ 121,50

R$ 729,00

1 dia

R$ 259,50

R$ 259,50

1 dia

R$ 30,00

R$ 3.600,00

TERMO DE FOMENTO

TERMO DE FOMENTO

1 unid.

Treliça: 120m para fixação dos banners e
e fechamento em lycra.
120 m
CAIXA TÉRMICA: Locação de caixa térmica
de 100 litros para acondicionamento de
3 unid.
gelo para atendimento aos atletas.

1 dia

R$ 30,00

R$ 90,00

TERMO DE FOMENTO

TERMO DE FOMENTO

TERMO DE FOMENTO

ÁGUA MINERAL: Água mineral para todas 720 unid.
as pessoas envolvidas no evento. (copo
200ml)

1 dia

R$ 0,60

R$ 432,00

TERMO DE FOMENTO

PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO: pulseira
de papel tipo “tyvek” para
credenciamento do público, staff, área
técnica e autoridades, em cores variadas
para sinalização de acesso.

1 dia

R$ 0,20

R$ 300,00

TERMO DE FOMENTO

1500
unid.
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BALDES: Locação de baldes de 10 litros
para uso dos atletas e da manutenção do
ringue.
FITA ADESIVA: Fita adesiva tipo
esparadrapo, para luva dos atletas (rolo
de 30m).

4 unid.

1 dia

R$ 10,00

R$ 40,00

TERMO DE FOMENTO

2 unid.

1 dia

R$ 24,00

R$ 48,00

TERMO DE FOMENTO

VELCRO: Velcro autoadesivo

6m

1 dia

R$ 111.37

R$ 68,22

TERMO DE FOMENTO

TOALHAS DE MESA: Locação de toalhas
de mesa na cor preta.

40 unid.

1 dia

R$ 4,00

R$ 160,00

TERMO DE FOMENTO

CAPAS PARA CADEIRAS: Locação de capas 450 unid.
para cadeiras na cor preta em tecido
Oxford

1 dia

R$ 2,35

R$ 1.057,50 TERMO DE FOMENTO

LYCRA: Aquisição de lycra na cor preta
para fechar o fundo do painel de Led
(tamanho 20 x 6m=120m²)

120

R$ 1.200,00

R$ 1.200,00 TERMO DE FOMENTO

TNT: Aquisição de Tecido TNT na cor preta 150 m
para acabamento de passarela, ringue e
gradis (altura 1,40m)

1 dia

R$ 3,00

R$ 450,00

CARPETE: Locação de carpete para
forração na cor cinza (tamanho 25 x 40 m
para a quadra / 80 x 2m para finalização
dos praticáveis da passarela e palco)

1 dia

R$ 7,50

R$ 8.250,00 TERMO DE FOMENTO

metros

1100m

TERMO DE FOMENTO

Valor Total da Etapa 1.1 R$ 44.952,22
Etapa 1.2 TRANSMISSÃO

Descrição Detalhada
UNIDADE MÓVEL DE TRANSMISSÃO
06 câmeras Sony
06 controladores de câmera
01 switcher Sony
06 tripes de câmera
01 mesa de áudio Soundcraft
5 monitores Sony
02 hibrida tel
04 Vt Slow Sony
02 caixas som amplificada
Nobreak
Matriz comunicação
Equipe completa de produção
UP LINK: Contratação de unidade móvel
para transmissão via satélite com
seguimento espacial, contendo antena

Unid.

Quant.

Valor
Unitário

Valor Total

Realização
TERMO DE FOMENTO

1 unid.

1 dias

R$
30.000,00

R$
30.000,00

1 unid.

1 dia

R$ 7.500,00

R$ 7.500,00

TERMO DE FOMENTO
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parabólica, LNB, gerador de potência e
encoder/decoder
Valor Total da Etapa 1.2

R$ 37.500,00

Etapa 1.3 RECURSOS HUMANOS

Descrição Detalhada
CARREGADORES/MONTADORES: 15
pessoas que prestarão serviço de
carregadores/montador durante os dias
de evento, 8 horas.
Sendo 7 no dia 14/06 e 8 no dia 15/06
STAFFS: 6 pessoas que prestarão serviços
de Staff durante a realização do evento,
onde serão responsáveis por coordenar a
entrada dos atletas ao ringue; auxiliar as
Ring Girls; limpar/secar o ringue caso haja
necessidade; auxiliar durante o evento no
que for necessário. Diária de até 8 horas.
Memória de Cálculo:
6 pessoas x R$ 100,00 cada = R$ 600,00
no total

MÉDICO: Contratação de profissional
médico para atendimento dos atletas
durante as lutas. Diária de até 8 horas.
MESTRE DE CERIMÔNIAS: Profissional
responsável pela apresentação e
animação de todo evento. Diária de até 8
horas.
Referente ao Mestre de Cerimonia,
importante destacar que para o evento,
por suas especificidades, se faz necessário
que o MC tenha total conhecimento do
formato do evento, sendo o anfitrião do
público presente. O MC faz em conjunto
com as informações repassadas pelos
árbitros,
a
apresentação
das
características de cada atleta, anuncia o
card para o púbico e principalmente para a
transmissão Nacional e internacional e
dessa forma, precisa ter conhecimento
específico do regulamento do evento.
RING GIRL: 3 pessoas responsáveis em
informar ao público os rounds de cada
combate, de todas as lutas do evento.
Também atua na entrega de eventual
premiação a ser concedida aos atletas
vencedores de seus combates. Valores
baseados nos cachês pagos nas outras
edições do evento. Diária de até 8 horas.

Unid.

Quant.

Valor
Unitário

pessoas

15

R$ 100,00

R$ 1.500,00 TERMO DE FOMENTO

6 pessoas

1 dia

R$ 100,00

R$ 600,00

Valor Total

Realização

TERMO DE FOMENTO

TERMO DE FOMENTO
1 pessoa

1 dia

R$ 500,00

R$ 500,00

TERMO DE FOMENTO

1 pessoa

1 dia

R$ 642,50

R$ 642,50

TERMO DE FOMENTO

3 pessoas

1 dia

R$ 330,00

R$ 990,00

15

Memória de cálculo:
3 ring girls x R$ 330,00/dia x 1 dia =
R$ 990,00 no total
HOTESS (PROMOTORA DE EVENTO): 3
pessoas que ficarão posicionadas na
entrada VIP do evento, onde serão
responsáveis por receber os convidados
especiais e por auxiliar na recepção e
orientação do público. Diária de até 8
horas.
Memória de cálculo:
3 pessoas x R$ 180,00/dia x 1 dia = R$
540,00 no total
FOTÓGRAFO: Contratação de fotógrafo
com experiência em cobertura fotográfica
de eventos. Deverá possuir equipamentos
de qualidade e entregar as fotos em HD,
em alta resolução. Diária de até 8 horas

TERMO DE FOMENTO

3 pessoas

1 dia

R$ 180,00

R$ 540,00

TERMO DE FOMENTO
1 pessoa

1dia

R$ 435,50

R$ 435,50

Valor Total da Etapa 1.3 R$ 5.208,00
Etapa 1.4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Descrição Detalhada

Unid.

SEGURANÇA DESARMADA: 18 seguranças
desarmados prestarão serviços no dia do
evento. Toda equipe de segurança deve se
apresentar duas horas antes da abertura
dos portões e serão responsáveis pelo
controle de acessos, revista do público,
18
controle de ingressos, orientação e
segurança geral do público presente. pessoas
Diária de até 8 horas.
Memória de cálculo:
18 seguranças x R$ 175,00/dia x 1 dia =
R$ 3.150,00 no total

EQUIPE DE LIMPEZA: 10 pessoas serão
responsáveis pela limpeza do ginásio e
vestiários antes da abertura dos portões e
pela manutenção de todas as áreas do
10
ginásio com todo material de consumo,
durante e ao final do evento. Diária de até pessoas
8 horas.
Memória de cálculo:
10 profissionais x R$ 142,60/dia x 1 dia =
R$ 1.426,00 no total
BRIGADISTAS: 5 brigadistas que devem
chegar junto com a equipe de segurança,
5 pessoas
sendo responsáveis pela prevenção e
combate a incêndios e processos de
evacuação do ginásio e prestação de

Quant.

Valor
Unitário

Valor Total

Realização
TERMO DE FOMENTO

1 dia

R$ 175,00

R$ 3.150,00

TERMO DE FOMENTO

1 dia

R$ 142,69

R$ 1.426,90

TERMO DE FOMENTO
1 dia

R$ 195,00

R$ 975,00
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primeiros socorros, caso necessário. Diária
de até 8 horas.
Memória de cálculo:
5 brigadistas x R$ 195,00/dia x 1 dia =
R$ 975,00 no total
Valor Total da Etapa 2.1

R$ 5.551,90

Etapa 1.5 AREA MÉDICA

Descrição Detalhada
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.
Obrigatoriamente deverá dispor:
Sinalizador ótico e acústico
Maca com rodas
Suporte para soro
Oxigênio medicinal
8 horas

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 entubação (adulto e
infantil), desfibrilador (cardioversor),
umidificador, nebulizador, oximetro,
prancha longa, colar cervical, talas de
imobilização, cadeira de rodas,
laringoscópio. Os serviços devem
compreender a Assistência de Pronto
Socorro Móvel de Emergências e
Urgências Médicas aos participantes, e
eventuais deslocamentos até um centro
hospitalar.
• Maleta de medicamentos uso oral e
injetável.
• Kits para imobilização provisória
• Kits Queimadura
• Equipe: 01 (um) técnico de
enfermagem e 01 (um)
motorista/socorrista.
*Período:
01 pax X 08 horas X 01 dia
**Inclusa alimentação + transporte +
custo com NF

Unid.

Quant.

Valor
Unitário

Valor Total

Realização

Diária

1

R$ 1.200,00

R$ 1.200,00 TERMO DE FOMENTO

Diária

1 dia

R$ 1.890,00

R$ 1.890,00 TERMO DE FOMENTO
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Valor Total da Etapa 1.5

R$ 3.090,00

Etapa 1.6 AREA TÉCNICA

Descrição Detalhada
SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE
PORTE
 Gride do Ringue
01 Gride 7m altura e 10m x 10m de
comprimento (Q30)
64 Lâmpadas Par 64 - Longo Italiano
Polido (Foco 5)
74 Gelatinas Frost Difusora
30 LED RGB DMX (Internos na estrutura)
08 Bean 200
30 PAR LED RGBW para arquibancada
01 Canhões Seguidores 1200 Watts
01 Mesa Perola Avolite 2010
04 Rack Dimmer 12 x 4000 watts

Unid.

Quant.

Valor
Unitário

Valor Total

Realização

diária

1

R$
16.000,00

R$
16.000,00

TERMO DE FOMENTO

diária

1

R$ 9.000,00

R$ 9.000,00 TERMO DE FOMENTO

Diária

1

R$ 6.300,00

R$ 6.300,00 TERMO DE FOMENTO



Iluminação
Portal
de
entrada
14 Moving Sharp 200
02 Strobo Attomic 3000w
08 Ribaltas
02 Haze 1500 watts (ou superior)
8 PAR LED RGBW
Sonorização de Grande Porte
08 Módulos Caixa Line-Array
04 SB 850
01 Mesa Digital – LS9 ou X32
04 Microfones Shure/ Senheiser Sem
fio
02 Praticáveis para mesa
01 kit DJ (02 Cdj Pionner 850, 900 ou
2000 + Mixer DJM 800 ou superior)
PAINEL DE LED:
01 Painel de Led (máximo 6 mm) 6m
larguras por 4 altura
06 Tiras de painel de led, totalizando
24m por 0,5m
RÁDIO: Locação de rádio
intercomunicador com acessórios (fone,
cinta e bateria)

TERMO DE FOMENTO
7 unid.

1 dia

R$ 30,00

Valor Total da Etapa 1.6

R$ 210,00

R$ 31.510,00

Etapa 1.7 LOGÍSTICA

Descrição Detalhada
TRANSPORTE: Locação de 02 vans por 2
dias com diária de 8 horas para atender

Unid.
Diária

Quant.
4

Valor
Unitário
R$ 500,00

Valor Total

Realização

R$ 2.000,00 TERMO DE FOMENTO
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atletas, comissão técnica, staff.
Transporte interno para 20 pessoas
(hotel/ginásio/hotel)
HOSPEDAGEM: Hospedagem para atletas
e técnicos em quarto duplo, sendo:
Quarto Duplo 1:
9 quartos
Gilberto Domingos Matheus (Árbitros
Credenciado)
Reginaldo Peixoto De Santana (Árbitros
Credenciado)
Quarto Duplo 2
Danilo Wilian Silva (Treinador)
Daniel Dias (Atleta)
Quarto Duplo 3
Alfredo Antonio de Oliveira Neto (Técnico)
Mirela Tayna Vargas (Atleta)
Quarto Duplo 4
Emerson Vieira (Atleta)
Heggas Vinicius (Técnico)
Quarto Duplo 5
Tomas Aguirre (Atleta)
Cristian Bosch (Técnico)
Quarto Duplo 6
Ivan Ibarbe (Atleta)
Jose Maria Castedo (Técnico)
Quarto Duplo 7
Ruben Josue Cruz Aleman (Atleta)
Ruben Cruz Grajeda (Técnico)
Quarto Duplo 8
Hugo Nascimento (Atleta)
Williames Silva (Técnico)
Quarto Duplo 9
Kamila Kamile Almeida dias (Árbitro
Credenciado)
Guilherme Castagnazzi Ribeiro (Árbitro
Credenciado)

TERMO DE FOMENTO
3 dias

R$ 150,00

R$ 4.050,00

Caso haja a necessidade de troca de
algum atleta por qualquer motivo que
aconteça antes da chegada deles, será
comunicado previamente a Comissão de
Gestão do Termo de Fomento.
HOSPEDAGEM: Apartamento single,
sendo para:
Quarto Single 1
Paulo Cezar Zorello (Presidente da
Confederação Brasileira de Kickboxing)

1 quarto

3 dias

R$ 138,00

Valor Total da Etapa 1.7

R$ 414,00

TERMO DE FOMENTO

R$ 6.464,00

Etapa 1.8 Alimentação

Descrição Detalhada

Unid.

Quant.

Valor
Unitário

Valor Total

Realização
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ALIMENTAÇÃO: Alimentação para 40
pessoas (técnicos, atletas, staffs e
dirigentes do evento), sendo almoço e
jantar (cardápio contendo arroz, feijão,
uma ou duas proteínas, massas, salada de
folhas e legumes) e bebidas não alcoólicas
(água, refrigerantes e sucos). Nos dias 14
e 15 de junho.

TERMO DE FOMENTO
80

2 dias

FRUTAS: Aquisição de 01 caixa de maçã
para os atletas.

1 caixa

1

FRUTAS: Aquisição de 01 caixa de banana
para os atletas

1 caixa

1

R$ 35,90

R$ 5.744,00

R$ 100,00

R$ 100,00

TERMO DE FOMENTO

R$ 78,33

R$ 85,00

TERMO DE FOMENTO

Valor Total da Etapa 1.8

R$ 5.929,00

Etapa 1.9 UNIFORME

Descrição Detalhada
CAMISETAS
Em ½ malha, fio 30.1 e 100% algodão,
gola “V”. Será utilizada para identificação
dos staffs que irão trabalhar no evento,
além de uniformizar os operadores de
câmera e seus auxiliares.

Unid.

Quant.

Valor
Unitário

Valor Total

Realização
TERMO DE FOMENTO

30 unid.

ROUPA RING GIRLS: Roupas
3 unid.
personalizadas que as ring girls utilizarão
durante o evento. A roupa será composta
de calça e top produzidas especificamente
para o evento.

1 dia

R$ 24,40

R$ 732,00

1 dia

R$ 150,00

R$ 450,00

Valor Total da Etapa 1.9

TERMO DE FOMENTO

R$ 1.182,00

Etapa 1.10 ARBITRAGEM

Descrição Detalhada
ARBITRAGEM: Equipe de árbitros
profissionais formados pela CBKB
responsáveis em arbitrar todas as lutas e
proclamar os resultados oficiais das
mesmas. Valores pré-definidos em tabela
pelo Departamento Arbitral da
Confederação Brasileira de Kickboxing.

Unid.

12
pessoas

Quant.

1 dia

Valor
Unitário

R$ 500,00

Valor Total da Etapa 1.10

Valor Total

Realização

R$ 6.000,00 CBKB

R$ 6.000,00
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Etapa 1.11 LOCAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO

Descrição Detalhada

Unid.

Quant.

Valor
Unitário

Valor Total

Locação do Ginásio da Associação Atlética
Banco do Brasil - AABB

Realização

Previsão de receita de
ingressos/ caso não
Diária

3

R$ 5.000,00

Valor Total da Etapa 1.11

R$ 5.000,00

atinjam o valor estimado
com a venda de
Ingressos a CBKB arcará
com recursos próprios.

R$ 5.000,00

R$ 152.387,12

VALOR TOTAL DO EVENTO

5.2 Planilha Termo de Fomento
Planilha Termo de Fomento
WGP KICKBOXING – EDIÇÃO 55
Etapa 1.1 – Locação das Estruturas

Descrição Detalhada

Unid.

RINGUE: Locação de Ringue Profissional.
Local onde ocorrerão as lutas, de acordo
com o regulamento e com medidas
1 unid.
oficiais: 4 cordas, 6 metros de área de
luta por 1 metro de altura.
GERADOR: Geradores de energia de
Diária
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 e
sistema de iluminação, com 300m de
cabeamento de condutor elétrico +
protetor de cabos tipo “passa cabo”
isolantes, ante- derrapantes e
antichama para áreas de circulação de
público + chave de transferência manual
e demais componentes necessários à

Quant.

2 dias

2

Valor
Unitário

Valor Total

R$ 5.000,00 R$ 10.000,00

R$ 1.700,00 R$ 3.400,00

Memória de Cálculo
1 Ringue x 2 dias x
R$5.000,00=
10.000,00

2 diárias x
R$1.700,00=
R$3.400,00
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conexão do gerador à subestação a ser
utilizada.
Com Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART – gerador, cabeamento e
aterramento do gerador, se houver
necessidade). A empresa deverá
disponibilizar equipamentos
sobressalentes caso haja necessidade de
substituição. O aparelho deverá estar
instalado e pronto para uso com pelo
menos 3 horas de antecedência do início
do evento.
GERADOR 2: Locação de geradores de
Diária
energia de 180 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 e sistema de iluminação, com
300m de cabeamento de condutor
elétrico + protetor de cabos tipo “passa
cabo” isolantes, ante- 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.

2

R$ 1.370,00 R$ 2.740,00

2 diárias x R$
1.370,00=
R$2.740,00

44 módulos x
R$157,00 =R$
6.908,00

Com Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART – gerador, cabeamento e
aterramento do gerador, se houver
necessidade). A empresa deverá
disponibilizar equipamentos
sobressalentes caso haja necessidade de
substituição. O aparelho deverá estar
instalado e pronto para uso com pelo
menos 3 horas de antecedência do início
do evento.
PRATICÁVEL: 44 Módulos 2 x 1m por 1m 44 unid.
de altura (passarela e áreas laterais do
ringue)

1

R$ 157,00

6.908,00

PALCO: Locação de palco para entrada
dos atletas, medindo 6X3m

Diária

1

R$ 2.800,00 R$ 2.800,00

Palco 6 x3m = R$
2.800,00

MESAS: Locação de 40 mesas plásticas
1X1m

Diária

1

R$ 4,25

40 mesas x R$4,25=
R$170,00

R$ 170,00
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CADEIRAS: Locação de 600 cadeiras
plásticas

Diária

1

R$ 2,60

R$ 1.560,00

600 cadeiras x R$
2,60 = R$ 1.560,00

SALA DE PESAGEM: Locação de sala
para pesagem oficial dos atletas.

Diária

2

R$ 345,00

R$ 690,00

1 sala x 2 diarias x R$
345,00= R$ 690,00

Locação de sala para pesagem oficial
dos atletas. A sala deve conter cadeiras
para 50 pessoas (mínimo) e espaço para
montagem do painel de fundo da
pesagem. No dia 13/06 se dará o início
da montagem da sala de pesagem com
banners e painéis de promoção do
evento, com cadeiras suficientes para 50
pessoas ou mais, além de deixar a
disposição dos atletas à balança para
conferência prévia de peso (para
aqueles que estão em processo de corte
de peso). No dia 14/06 será realizada a
pesagem oficial dos atletas, seguida de
uma pequena coletiva de imprensa.
Após o término das atividades do dia
será iniciada a desmontagem de todos
os materiais e equipamentos utilizados
na pesagem dos atletas.
BANNERS: Confecção de 6 banners em
vinil impresso, para divulgação e
sinalização do evento.
Banners de tamanho 2m x 1m.
Totalizando 12m².
BANNERS: Confecção de 1 banner em
vinil impresso, para divulgação e
sinalização do evento.
Banners de tamanho 3m x 2m.
Totalizando 6m².
Treliça: 120m para fixação dos banners
e e fechamento em lycra.

6 banners x
R$122,50= R$ 735,00
6 unid.

R$ 121,50

R$ 729,00

1 banner x R$
280,00= R$ 280,00
1 unid.

120 m
CAIXA TÉRMICA: Locação de caixa
térmica de 100 litros para
acondicionamento de gelo para
atendimento aos atletas.

1 dia

3 unid.

1 dia

1 dia

1 dia

R$ 259,50

R$ 30,00

R$ 259,50

R$ 3.600,00

R$ 30,00

R$ 90,00

120m x R$ 30,00= R$
3.600,00

3 x R$ 30,00= R$
90,00

ÁGUA MINERAL: Água mineral para
todas as pessoas envolvidas no evento.
(copo 200ml)

720 unid. 1 dia

R$ 0,60

R$ 432,00

720 x R$ 0,60= R$
432,00

PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO: pulseira
de papel tipo “tyvek” para
credenciamento do público, staff, área

1500
unid.

R$ 0,20

R$ 300,00

1500 x R$ 0,20= R$
300,00

1 dia
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técnica e autoridades, em cores variadas
para sinalização de acesso.
BALDES: Locação de baldes de 10 litros 4 unid.
para uso dos atletas e da manutenção
do ringue.
FITA ADESIVA: Fita adesiva tipo
2 unid.
esparadrapo, para luva dos atletas (rolo
de 30m).

1 dia

R$ 10,00

R$ 40,00

4 x R$ 10,00= R$
40,00

1 dia

R$ 24,00

R$ 48,00

2 x R$ 24,00= R$
48,00

VELCRO: Velcro autoadesivo

6m

1 dia

R$ 11,37

R$ 68,22

6 x R$ 11,37 =R$
68,22

TOALHAS DE MESA: Locação de toalhas
de mesa na cor preta.

40 unid.

1 dia

R$ 4,00

R$ 160,00

40 x R$ 4,00= R$
160,00

CAPAS PARA CADEIRAS: Locação de
capas para cadeiras na cor preta em
tecido Oxford

450 unid. 1 dia

R$ 2,35

R$ 1.057,50

450 x R$ 2,35= R$
1.057,50

LYCRA: Aquisição de lycra na cor preta
para fechar o fundo do painel de Led
(tamanho 20 x 6m=120m²)

metros

120

R$ 1.200,00 R$ 1.200,00

120m² x R$ 10,00=
R$ 1.200,00

TNT: Aquisição de Tecido TNT na cor
preta para acabamento de passarela,
ringue e gradis (altura 1,40m)

150 m

1 dia

R$ 3,00

R$ 450,00

150m² x R$ 3,00= R$
450,00

CARPETE: Locação de carpete para
1100m
forração na cor cinza (tamanho 25 x 40
m para a quadra / 80 x 2m para
finalização dos praticáveis da passarela e
palco)

1 dia

R$ 7,50

R$ 8.250,00

1100m x R$ 7,50= R$
8.250,00

Valor Total da Etapa 1.1 R$ 44.952,22

Descrição Detalhada
UNIDADE MÓVEL DE TRANSMISSÃO
06 câmeras Sony
06 controladores de câmera
01 switcher Sony
06 tripes de câmera
01 mesa de áudio Soundcraft
5 monitores Sony
02 hibrida tel
04 Vt Slow Sony
02 caixas som amplificada
Nobreak
Matriz comunicação
Equipe completa de produção

Unid.

Quant.

Valor
Unitário

Valor Total

Memória de Cálculo
1 unidade móvel de
Transmissão = R$
30.000,00

1 unid.

1 dias

R$
30.000,00

R$ 30.000,00
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UP LINK: Contratação de unidade móvel
para transmissão via satélite com
seguimento espacial, contendo antena
parabólica, LNB, gerador de potência e
encoder/decoder

1 unid.

1 dia

R$ 7.500,00 R$ 7.500,00

Valor Total da Etapa 1.2

R$ 37.500,00

Etapa 1.3 RECURSOS HUMANOS

Descrição Detalhada

Unid.

Quant.

Valor
Unitário

Valor Total

Memória de Cálculo

CARREGADORES/MONTADORES: 15
pessoas que prestarão serviço de
carregadores/montador durante os dias
de evento.
Sendo 7 no dia 14/06 e 8 no dia 15/06
STAFFS: 6 pessoas que prestarão
serviços de Staff durante a realização do
evento, onde serão responsáveis por
coordenar a entrada dos atletas ao
ringue; auxiliar as Ring Girls;
limpar/secar o ringue caso haja
necessidade; auxiliar durante o evento
no que for necessário. Diária de até 8
horas.
MÉDICO: Contratação de profissional
médico para atendimento dos atletas
durante as lutas. Diária de até 8 horas.

pessoas

15

R$ 100,00

R$ 1.500,00

15 pessoas x R$
100,00 cada = R$
1.500,00 no total

6 pessoas

1 dia

R$ 100,00

R$ 600,00

6 pessoas x R$
100,00 cada = R$
600,00

1 pessoa

1 dia

R$ 500,00

R$ 500,00

MESTRE DE CERIMÔNIAS: Profissional
responsável pela apresentação e
animação de todo evento. Diária de até
8 horas.

1 médico= R$ 500,00

1 pessoa

RING GIRL: 3 pessoas responsáveis em
informar ao público os rounds de cada
combate, de todas as lutas do evento.
Também atua na entrega de eventual
3 pessoas
premiação a ser concedida aos atletas
vencedores de seus combates. Valores
baseados nos cachês pagos nas outras
edições do evento. Diária de até 8 horas.
HOTESS (PROMOTORA DE EVENTO): 3
pessoas que ficarão posicionadas na
entrada VIP do evento, onde serão
responsáveis por receber os convidados
especiais e por auxiliar na recepção e
orientação do público. Diária de até 8
horas.
FOTÓGRAFO: Contratação de fotógrafo
com experiência em cobertura
fotográfica de eventos. Deverá possuir
equipamentos de qualidade e entregar
as fotos em HD, em alta resolução.
Diária de até 8 horas.

3 pessoas

1 dia

R$ 642,50

R$ 642,50

1 mestre de
cerimônia= R$
642,50

3 ring girls x R$
330,00/dia x 1 dia =
R$ 990,00
1 dia

1 dia

R$ 330,00

R$ 180,00

R$ 990,00

R$ 540,00

3 pessoas x R$
180,00/dia x 1 dia =
R$ 540,00

1 fotografo= R$
435,50
1 pessoa

1 dia

R$ 435,50

R$ 435,50
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Valor Total da Etapa 1.3 R$ 5.208,00
Etapa 1.4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Descrição Detalhada
SEGURANÇA
DESARMADA:
18
seguranças
desarmados
prestarão
serviços no dia do evento. Toda equipe
de segurança deve se apresentar duas
horas antes da abertura dos portões e
serão responsáveis pelo controle de
acessos, revista do público, controle de
ingressos, orientação e segurança geral
do público presente. Diária de até 8
horas.
EQUIPE DE LIMPEZA: 10 pessoas serão
responsáveis pela limpeza do ginásio e
vestiários antes da abertura dos portões
e pela manutenção de todas as áreas do
ginásio durante e ao final do evento.
Diária de até 8 horas.
BRIGADISTAS: 5 brigadistas que devem
chegar junto com a equipe de segurança,
sendo responsáveis pela prevenção e
combate a incêndios e processos de
evacuação do ginásio e prestação de
primeiros socorros, caso necessário.
Diária de até 8 horas.

Unid.

Quant.

Valor
Unitário

Valor Total

Memória de Cálculo
18 seguranças x R$
175,00/dia x 1 dia =
R$ 3.150,00

18
pessoas

10
pessoas

1 dia

1 dia

5 pessoas 1 dia

R$ 175,00

R$ 142,69

R$ 195,00

Valor Total da Etapa 2.1

R$ 3.150,00

R$ 1.426,90

R$ 975,00

10 profissionais x R$
142,60/dia x 1 dia =
R$ 1.426,00

5 brigadistas x R$
195,00/dia x 1 dia =
R$ 975,00

R$ 5.551,90

Etapa 1.5 AREA MÉDICA

Descrição Detalhada
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.
Obrigatoriamente deverá dispor:
Sinalizador ótico e acústico
Maca com rodas
Suporte para soro
Oxigênio medicinal
8 horas

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

Unid.

Quant.

Valor
Unitário

Valor Total

Memória de Cálculo

diária

1

R$ 1.200,00 R$ 1.200,00

1 diária= R$ 1.200,00

diária

1 dia

R$ 1.890,00 R$ 1.890,00

1 diária = R$
1.890,00
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cardíaco, respirador, material para
entubação (adulto e infantil),
desfibrilador (cardioversor),
umidificador, nebulizador, oximetro,
prancha longa, colar cervical, talas de
imobilização, cadeira de rodas,
laringoscópio. Os serviços devem
compreender a Assistência de Pronto
Socorro Móvel de Emergências e
Urgências Médicas aos participantes, e
eventuais deslocamentos até um centro
hospitalar.
• Maleta de medicamentos uso oral e
injetável.
• Kits para imobilização provisória
• Kits Queimadura
• Equipe: 01 (um) técnico de
enfermagem e 01 (um)
motorista/socorrista.
*Período:
01 pax X 08 horas X 01 dia
**Inclusa alimentação + transporte +
custo com NF
Valor Total da Etapa 1.5

R$ 3.090,00

Etapa 1.6 AREA TÉCNICA

Descrição Detalhada
SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE
PORTE
 Gride do Ringue
01 Gride 7m altura e 10m x 10m de
comprimento (Q30)
64 Lâmpadas Par 64 - Longo Italiano
Polido (Foco 5)
74 Gelatinas Frost Difusora
30 LED RGB DMX (Internos na
estrutura)
08 Bean 200
30 PAR LED RGBW para arquibancada
01 Canhões Seguidores 1200 Watts
01 Mesa Perola Avolite 2010
04 Rack Dimmer 12 x 4000 watts

Unid.
diária

Quant.
1

Valor
Unitário
R$
16.000,00

Valor Total
R$ 16.000,00

Memória de Cálculo
1 diária = R$
16.000,00



Iluminação Portal de
entrada
14 Moving Sharp 200
02 Strobo Attomic 3000w
08 Ribaltas
02 Haze 1500 watts (ou superior)
8 PAR LED RGBW
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Sonorização de Grande Porte
08 Módulos Caixa Line-Array
04 SB 850
01 Mesa Digital – LS9 ou X32
04 Microfones Shure/ Senheiser Sem
fio
02 Praticáveis para mesa
01 kit DJ (02 Cdj Pionner 850, 900 ou
2000 + Mixer DJM 800 ou superior)
PAINEL DE LED:
01 Painel de Led (máximo 6 mm) 6m
larguras por 4 altura
06 Tiras de painel de led, totalizando
24m por 0,5m
RÁDIO: Locação de rádio
intercomunicador com acessórios (fone,
cinta e bateria)

diária

1

R$ 9.000,00 R$ 9.000,00

1 diária = R$
9.000,00

diária

1

R$ 6.300,00 R$ 6.300,00

1 diaria = R$
6.300,00

7 unid.

1 dia

R$ 30,00

Valor Total da Etapa 1.6

R$ 210,00

7 rádios x R$ 30,00 =
R$ 210,00

R$ 31.510,00

Etapa 1.7 LOGÍSTICA

Descrição Detalhada
TRANSPORTE: Locação de 02 vans por 2
dias com diária de 8 horas para atender
atletas, comissão técnica, staff.
Transporte interno para 20 pessoas
(hotel/ginásio/hotel)
HOSPEDAGEM: Hospedagem para
atletas e técnicos em quarto duplo,
sendo:
Quarto Duplo 1:
Gilberto Domingos Matheus (Árbitros
Credenciado)
Reginaldo Peixoto De Santana (Árbitros
Credenciado)
Quarto Duplo 2
Danilo Wilian Silva (Treinador)
Daniel Dias (Atleta)
Quarto Duplo 3
Alfredo Antonio de Oliveira Neto
(Técnico)
Mirela Tayna Vargas (Atleta)
Quarto Duplo 4
Emerson Vieira (Atleta)
Heggas Vinicius (Técnico)
Quarto Duplo 5
Tomas Aguirre (Atleta)
Cristian Bosch (Técnico)
Quarto Duplo 6
Ivan Ibarbe (Atleta)
Jose Maria Castedo (Técnico)
Quarto Duplo 7
Ruben Josue Cruz Aleman (Atleta)

Unid.
Diária

9 quartos

Quant.
4

Valor
Unitário
R$ 500,00

3 dias

R$ 150,00

Valor Total
R$ 2.000,00

R$ 4.050,00

Memória de Cálculo
2 Vans = 4 diárias x
R$ 500,00= R$
2.000,00

9 quartos x 3 diárias
x R$ 150,00= R$
4.050,00
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Ruben Cruz Grajeda (Técnico)
Quarto Duplo 8
Hugo Nascimento (Atleta)
Williames Silva (Técnico)
Quarto Duplo 9
Kamila Kamile Almeida dias (Árbitro
Credenciado)
Guilherme Castagnazzi Ribeiro (Árbitro
Credenciado)
Caso haja a necessidade de troca de
algum atleta por qualquer motivo que
aconteça antes da chegada deles, será
comunicado previamente a Comissão de
Gestão do Termo de Fomento.

HOSPEDAGEM: Apartamento single,
sendo para:
Quarto Single 1
Paulo Cezar Zorello (Presidente da
Confederação Brasileira de Kickboxing)

1 quarto

3 dias

R$ 138,00

Valor Total da Etapa 1.7

R$ 414,00

1 quarto x 3 diárias x
R$ 138,00= R$
414,00

R$ 6.464,00

Etapa 1.8 Alimentação

Descrição Detalhada
ALIMENTAÇÃO: Alimentação para 40
pessoas (técnicos, atletas, staffs e
dirigentes do evento), sendo almoço e
jantar (cardápio contendo arroz, feijão,
uma ou duas proteínas, massas, salada
de folhas e legumes) e bebidas não
alcoólicas (água, refrigerantes e sucos).
Nos dias 14 e 15 de junho.

Unid.

80

Quant.

2 dias

Valor
Unitário

R$ 35,90

Valor Total

R$ 5.744,00

Memória de Cálculo
80 refeições x 2 dias
x R$ 35,90= R$
5.744,00
Sendo 36 atletas, 1
presidente da CBKB,
3 diretores de
arbitragem.

FRUTAS: Aquisição de 01 caixa de maçã
para os atletas.

1 caixa

1

FRUTAS: Aquisição de 01 caixa de
banana para os atletas

1 caixa

1

R$ 100,00

R$ 100,00

1 caixa= R$ 100,00

R$ 85,00

R$ 85,00

1 caixa= R$ 85,00

Valor Total da Etapa 1.8

R$ 5.929,00

Etapa 1.9 UNIFORME

Descrição Detalhada

Unid.

Quant.

Valor
Unitário

Valor Total

Memória de Cálculo
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CAMISETAS
Em ½ malha, fio 30.1 e 100% algodão,
gola “V”. Será utilizada para
identificação dos staffs que irão
trabalhar no evento, além de
uniformizar os operadores de câmera e
seus auxiliares.

30 camisetas x R$
24,40 = R$ 732,00
30 unid.

ROUPA RING GIRLS: Roupas
3 unid.
personalizadas que as ring girls
utilizarão durante o evento. A roupa
será composta de calça e top produzidas
especificamente para o evento.

1 dia

R$ 24,40

R$ 732,00

1 dia

R$ 150,00

R$ 450,00

Valor Total da Etapa 1.9

3 roupas x R$ 150,00
= R$ 450,00

R$ 1.182,00
R$ 141.387,12

VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO

ATRIBUIÇÃO DA EQUIPE DE TRABALHO E OUTRAS ESTRUTURAS
FUNÇÃO

ATRIBUIÇÃO

Staff

STAFFS: 6 pessoas que prestarão serviços de Staff durante a realização do evento, onde
serão responsáveis por coordenar a entrada dos atletas ao ringue; auxiliar as Ring Girls;
limpar/secar o ringue caso haja necessidade; auxiliar durante o evento no que for
necessário. Diária de até 8 horas.

Brigadista

brigadistas que devem chegar junto com a equipe de segurança, sendo responsáveis pela
prevenção e combate a incêndios e processos de evacuação do ginásio e prestação de
primeiros socorros, caso necessário. Diária de até 8 horas.

Equipe de Limpeza

10 pessoas serão responsáveis pela limpeza do ginásio e vestiários antes da abertura dos
portões e pela manutenção de todas as áreas do ginásio durante e ao final do evento.

Segurança

18 seguranças desarmados prestarão serviços no dia do evento. Toda equipe de
segurança deve se apresentar duas horas antes da abertura dos portões e serão
responsáveis pelo controle de acessos, revista do público, controle de ingressos,
orientação e segurança geral do público presente. Diária de até 8 horas.

Fotógrafo

Contratação de fotógrafo com experiência em cobertura fotográfica de eventos. Deverá
possuir equipamentos de qualidade e entregar as fotos em HD, em alta resolução. Diária
de até 8 horas.

Hostess (Promotoras)

3 promotoras que ficarão posicionadas na entrada VIP do evento, onde serão
responsáveis por receber os convidados especiais e por auxiliar na recepção e orientação
do público. Diária de até 8 horas.

Ring Girl

3 Promotoras uniformizadas responsáveis em informar ao público os rounds de cada
combate, de todas as lutas do evento. Também atua na entrega de eventual premiação
a ser concedida aos atletas vencedores de seus combates. Valores baseados nos cachês
pagos nas outras edições do evento. Diária de até 8 horas.

30

Mestre de Cerimonia

Referente ao Mestre de Cerimonia, importante destacar que para o
evento, por suas especificidades, se faz necessário que o MC tenha total
conhecimento do formato do evento, sendo o anfitrião do público
presente. O MC faz em conjunto com as informações repassadas pelos
árbitros, a apresentação das características de cada atleta, anuncia o card
para o púbico e principalmente para a transmissão Nacional e
internacional e dessa forma, precisa ter conhecimento específico do
regulamento do evento.

Médico

Contratação de profissional médico para atendimento dos atletas durante as lutas. Diária
de até 8 horas.

Carregadores/Montadores

15 pessoas que prestarão serviço de carregadores/montador durante os dias de
evento.
Sendo 7 no dia 14/06 e 8 no dia 15/06
O WGP 55 será transmitido ao vivo, em rede nacional, pelos canais Fox, Bandsports e
Combate, e internacionalmente, também ao vivo, pela Fox Latan, que abrange 23 países
da América Latina, do México para baixo.
Em parceria com a Secretaria de Esporte, através do TERMO DE FOMENTO a CBKB deve
proporcionar todas as ações técnicas e estruturais, que compreende em todo o aparato
técnico específico televisivo, tais como, iluminação, unidade móvel de transmissão,
unidade móvel de up link e demais equipamentos de transmissão compatíveis às
especificações exigidas pelos televisões repetidoras, para as transmissões nacionais e
internacional.
Sendo assim, justificamos a necessidade da contratação de uma Unidade Móvel de
Transmissão e uma Unidade Móvel de Up Link, as quais cumprirão todas as
especificações técnicas exigidas pelas televisões acima.

UNIDADE MÓVEL DE
TRANSMISSÃO E UP LINK

Unidade Móvel de Transmissão: caminhão devidamente equipado com todo o
equipamento específico para captação de imagens digitais do evento, além de contar
com a capacidade de suprir de equipamentos específicos para a equipe técnica que
operará os mesmos. A unidade dispõe, especificamente para esse evento, de:
06 câmeras Sony
06 controladores de câmera
01 switcher Sony
06 tripes de câmera
01 mesa de áudio Soundcraft
5 monitores Sony
02 hibrida tel
04 Vt Slow Sony
02 caixas som amplificada
Nobreak
Matriz comunicação
Equipe completa de produção
Unidade Móvel de Up Link :
Up Link é uma unidade de transmissão de sinal digital via satélite. A televisão digital por
satélite, assim como as outras comunicações transmitidas por este meio, começa com
uma antena transmissora localizada junto a uma estação emissora (Unidade Móvel de
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Transmissão), resultando num sinal mais forte e preciso à chegada ao satélite, o qual é
enviado através do Up Link, que amplifica os sinais enviados ao satélite.
A antena emissora é apontada para um determinado satélite e os sinais são transmitidos
numa faixa de frequências específica, de modo a ser recebido por um dos
“transponders”, a bordo do satélite, sintonizado para essa faixa de frequências, o qual
retransmite os sinais de volta à Terra, mas numa banda de frequências diferente, um
processo conhecido como “tradução”, utilizado para evitar interferências do sinal.
O sinal proveniente do satélite, após grande distância viajada, é muito fraco e a antena
parabólica que o recebe reflete-o para o seu ponto focal, onde está um dispositivo
conversor chamado LNB, que é essencialmente um receptor de ondas eletromagnéticas
que “recolhe” todos os sinais, os amplifica e filtra o bloco de frequências no qual os sinais
foram transmitidos do satélite.
Informamos ainda que em contrapartida a operacionalização da transmissão e sessão
das imagens do evento, as televisões supra citadas, garantem a grade televisiva de
transmissão ao vivo do evento em seus canais, sem nenhum ônus, garantindo assim uma
ampla exposição do Kickboxing e das ações da Secretaria de Esportes do DF para todos
os estados brasileiros e para outros vinte e três países, que poderão acompanhar ao vivo,
o WGP 55, fazendo com que milhares de pessoas tenham acesso ao esporte e as ações
da Secretaria, ressaltando que isso é a principal ferramenta de socialização e inclusão
que o esporte pode criar.

Hospedagem

Palco

Banners

A hospedagem é fornecida aos atletas, técnicos e árbitros de outras cidades, região ou
país. Os atletas locais não ficam hospedados, pois é mais confortável para os mesmos
ficarem em suas residências durante o processo de corte de peso. Este processo é muito
desgastante para o atleta e, ficando em suas próprias residências, eles conseguem
controlar melhor a alimentação e hidratação no período, contando com o conforto e
ajuda de suas equipes e familiares.

Referente ao Palco necessário para atender o evento, importante
justificar que o mesmo precisa ter um acabamento refinado em sua
estrutura, uma vez que teremos transmissão ao vivo do evento para toda
a América Latina e presamos pela qualidade na entrega das estruturas
necessárias para o evento, sendo assim, o palco precisa estar com carpete
grafite para acabamento e saia em tecido Oxford preto com
aproximadamente 18m² em toda a sua estrutura, não prejudicando a
qualidade na transmissão do evento
Referente aos 06 (seis) Banners de 2x1, justificamos que eles atenderão a
divulgação e sinalização do evento, bem como a divulgação da parceria
desta entidade com a Secretaria de Esportes do Distrito Federal,
conforme descrito no plano de trabalho. Informamos ainda que eles
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