DESCRIÇÃO DO PROJETO

I. NÚMERO DE CADASTRO DO PROPONENTE (login)
02PR004002007
Proponente: Federação Paranaense de Canoagem
CNPJ: 02.342.167/0001-66
E-mail: fepacan@hotmail.com
Endereço: Rua Pedro Basso, 700 - Jardim Pólo Centro
Telefone(DDD): (45)3027-2052
Nome do Titular ou Responsável Legal do Proponente: Valdecir Fernandes da Cruz

II. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Nº SLIE: 1307111-44
Título: Campeonato Mundial de Rafting R4
Manifestação Desportiva: Rendimento
Modalidade(s) do projeto:
Canoagem Rafting
Local (is) de execução do projeto:
Canal Itaipu
Av. Tancredo Neves Canal Itaipu Jardim Itaipu - PR
Cep: 85856-970/Fone: (45)3027-2052
Cataratas do Iguaçu - Parque Nacional do Iguaçu
Av. das Cataratas, KM 25 Cataratas do Iguaçu - PR
Cep: 85853-000/Fone: não encontrado
Evento(s) do projeto:
1- Campeonato Mundial de Rafting R4 - (Evento Calendário Oficial)
Data Início: 04/09/2014
Data Término: 07/09/2014
Local Execução: Canal Itaipu

III. PERÍODO DE EXECUÇÃO PREVISTO:
DATA DA ASSINATURA DO TERMO DE
Duração: 3 meses
COMPROMISSO

IV. BREVE DESCRIÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO
Público Alvo
Qtd: 0 - Crianças - (0 a 12 anos).
Qtd: 60 - Adolescentes - (10 a 18 anos).
Qtd: 120 - Adultos - (18 a 59 anos).
Qtd: 0 - Idosos - (a partir de 60 anos).
Qtd: 0 - Portadores de necessidades especiais.
Beneficiário Direto: 180
Beneficiário Indireto: 0

Total de Beneficiário(s): 180
PEDIDO DE AVALIAÇÃO
Solicitamos que o presente projeto seja analisado e aprovado, para efeito dos
benefícios de que tratam a Lei nº 11.438/06 e o Decreto nº 6.180/07.
Local/data: ______________, ___/___/___.

_________________________
Assinatura do Titular ou Responsável Legal do Proponente

ATENÇÃO: O projeto deverá ser apresentado utilizando obrigatoriamente estes
formulários, sem estar em manuscrito, em 1 (uma) via impressa com legibilidade,
acompanhado dos documentos mínimos exigidos para a fase de avaliação (artigo 9º,
Decreto nº 6.180/07), sem encadernar, apenas grampeado. As páginas destes
formulários deverão estar rubricadas pelo titular ou responsável legal do proponente.

DESCRIÇÃO DE PROJETO
V. OBJETIVOS - Citar o OBJETO do projeto e apresentar de forma clara e objetiva o que
se pretende alcançar com o seu desenvolvimento.
VI. METODOLOGIA - Descrever e detalhar o desenvolvimento, execução e a
metodologia aplicada em todas as atividades do projeto. Apresentar as fases de
execução do projeto, constando cronograma de atividades com períodos de cada ação.
Grade horária, constando modalidades, nº de turmas, quantitativo de beneficiários por
turma, frequência semanal, de acordo com turnos e faixas etárias. Quadro de horário dos
profissionais com frequência semanal, detalhando as atribuições de cada um. Apresentar
os respectivos calendários dos eventos a participar ou a executar, especificando datas e
duração dos mesmos. Apresentar o critério de seleção dos participantes e dos
profissionais envolvidos. No caso de apresentação de quadros ou planilhas explicativas,
anexar ao projeto impresso a ser enviado ao Ministério do Esporte.

Manifestação desportiva e objetivo
O Projeto Campeonato Mundial de Rafting R4 é uma ação desportiva de alto rendimento,
promovida pela Federação Internacional de Rafting, Confederação Brasileira de
Canoagem - CBCa e Federação Paranaense de Canoagem FEPACAN, que visa a
realização da mais importante prova do ano da modalidade, a qual se espera a
participação mínima de 30 países.
Delimitação e especificação do público beneficiado pelo projeto
Devidamente homologado pela IRF http://www.internationalrafting.com/events-2/events/
o Campeonato Mundial R4, está sendo ansiosamente aguardado pelos atletas dos quatro
continentes em virtude dos dois ambientes de competições que são realmente
encantadores: o Canal Itaipu, o único da América Latina construído para Rafting e
Canoagem Slalom e o Rio Iguaçu, pouco abaixo das Cataratas do Iguaçu, local
considerado recentemente como integrante das sete novas maravilhas do mundo
moderno.
O Campeonato Mundial de Rafting R4 é composto de quatro competições distintas: Tiro,
Sprint Paralelo, Slalom e Descida. Cada competição é premiada separadamente e as
equipes vão somando pontos até a última Descida, quando então são declarados os
Campeões Gerais do Evento. As três primeiras provas serão realizadas no Canal Itaipu e
a grande final no Parque Nacional do Iguaçu, no fortíssimo trecho entre o Salto dos Três
Mosqueteiros até a base do Macuco Safari.
As categorias se dividem em Open, Sub 19, Sub 23 e Master, nos gêneros masculinos e
femininos. Na última década o Brasil tem alcançado resultados muito bons no rafting
internacional, além do bi-campeonato mundial conquistado em 2007 e 2009, de forma que
se trata de um País extremamente respeitado internacionalmente e com muitas chances
de sagrar-se campeão geral na categoria Sub 23 e Open, no masculino, no ano de 2014.
O Rafting no Brasil tem crescido muito, especialmente em virtude dos trabalhos
desenvolvidos pelas empresas do setor do Turismo Aventura que estão investindo cada

vez mais neste segmento que não pára de crescer no Brasil. O corolário disso é a
capacitação cada vez maior dos seus guias, os quais, via de regra, são os próprios atletas
brasileiros em seus raros momentos de folga.
O Brasil conta hoje com cerca de 50 empresas de rafting cadastradas na CBCa e que
fazem às vezes das Entidades de Prática Desportiva, pois cada qual tem os seus
respectivos atletas registrados na Confederação Brasileira de Canoagem.
A Federação Internacional de Rafting estima algo em torno de 180 atletas presentes
nesse grande evento, vindos de 30 países. Todos esses países devem estar presente
com, no mínimo duas equipes, ou seja, devem participar 60 equipes no evento.

Resultados esperados
O Presidente da Federação Internacional de Rafting esteve presente no Campeonato
Pan-americano de Rafting de 2010, realizado em Foz do Iguaçu nos mesmos moldes a
ser executado no Mundial, e ficou verdadeiramente impressionado, principalmente com a
infraestrutura oferecida no Parque Nacional do Iguaçu pela Empresa que explora os
passeios de balsas pelo Rio Iguaçu, conhecida internacionalmente como MACUCO
SAFARI.
Um breve passeio pela página dessa empresa percebe-se todo profissionalismo e
estrutura disponibilizada para a última e decisiva prova do evento. Trata-se do passeio
mais procurado e mais incrível de Foz do Iguaçu, onde gigantescas balsas levam o turista
próximo à famosa Garganta do Diabo, em um visual alucinante e inesquecível:
http://www.macucosafari.com.br/
Segundo palavras expressadas em público pelo Dirigente, aquele evento foi o melhor de
toda a história dos Campeonatos Pan-americanos e sem dúvida, o Mundial será também
o melhor de todos os tempos em virtude do cenário espetacular dos dois palcos de
competição.
Além de um grande evento a Federação Paranaense de Canoagem e Confederação
Brasileira de Canoagem esperam que a modalidade de Rafting continue em ritmo de
crescimento constante e que novos atletas surjam para que não haja perda de qualidade
nos resultados internacionais.
A meta é que os Campeonatos Brasileiros ultrapassem o importante número de 30
equipes inscritas, com ênfase cada vez maior aos times formados por atletas menores de
18 anos.
Um evento dessa magnitude não pode ficar à mercê de erros de apuração de resultados
ou entre dúvidas de cronometragem. Por esse motivo, a participação dos técnicos da
Empresa italiana SIWIDATA, a mesma que faz a cronometragem para os eventos de
Jogos Olímpicos, no Campeonato Mundial de Rafting R4, será de fundamental
importância para que haja respaldo e credibilidade.

Do porquê da participação da Federação Paranaense como Proponente em evento
internacional.
Desde o ano de 2007, quando foi realizado na cidade de Foz do Iguaçu o Campeonato
Mundial de Canoagem Slalom, que serviu como seletivas internacionais para os Jogos
Olímpicos de Pequim, a Itaipu Binacional firmou com a Federação Paranaense de
Canoagem, compromisso de investimento em projetos desportivo/social de base e nos
eventos nacionais e internacionais no Canal Itaipu.
Este Canal fica situado nas dependências da Itaipu Binacional e o acesso é restrito aos
projetos realizados pela Federação Paranaense de Canoagem. Vários eventos nacionais
e internacionais já foram realizados dessa forma com enorme êxito, de forma que não há
motivos para novas alterações contratuais. A Federação Paranaense trabalha sempre em
parceria com a Confederação Brasileira de Canoagem e é a Proponente nas ações que
envolvem o Canal Itaipu.
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VII. JUSTIFICATIVA (Por que se propõe o projeto, sua importância para o
desenvolvimento do esporte no País e/ou na região geográfica de execução e justifique a
conveniência de utilização de apoio financeiro com recursos incentivados de que trata a
Lei nº 11.438/06).

O Campeonato Mundial de Rafting R4 é o evento mais importante da modalidade no
mundo, pois se trata de etapa única e, consequentemente, é o que mais atrai os
patrocinadores para as equipes.
A Cidade de Foz do Iguaçu já é reconhecida nacionalmente como o terceiro destino mais
visitado do País e possui uma rede hoteleira e de restaurantes ótimos e com bons preços
de forma que qualquer evento que atraia turistas será sempre bem recebido por parte das
autoridades locais. Esse apoio indiscutível e importante, só não é maior que as
esplendorosas paisagens das Cataratas do Iguaçu e da monumental Itaipu Binacional.
Dentro desse cenário, parece ser acertada a decisão de se inserir no local os eventos
mais importantes das modalidades de águas brancas, em especial, o Rafting.
Além disso, para que o Brasil consiga manter-se entre as principais potências do mundo,
é de fundamental importância que consiga atrair mais atletas para a base e,
principalmente, mais investimentos através de patrocinadores para as equipes. A
FEPACAN e CBCa acreditam que um evento dessa natureza favoreça indubitavelmente a
inserção do esporte na mídia e consequentemente proporciona melhores condições de
patrocínios para as equipes nacionais.
Importância para o desenvolvimento do esporte no País
Somente estando em evidência na mídia nacional é que o Rafting terá condições de
almejar reconhecimento e uma participação maior de atletas, público, empresários e do
próprio Poder Público.
O próprio Patrocinador Oficial da Canoagem Brasileira, o BNDES Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social faz questão de investir em eventos para que a
modalidade realmente consiga ter uma grande visibilidade e, com isso, o número de
atletas de base continue aumentando de forma efusiva multiplicando as chances da
descoberta de novos talentos.
O Brasil possui inúmeros municípios em que a cidade é cortada por rios propícios para a
prática de rafting. Existem muitos locais em todo o Brasil com potenciais
turísticos/desportivos que não são explorados por falta de conhecimento técnico no setor.
Se esse evento auxiliar na adesão de mais dois ou três municípios brasileiros, com
investimentos futuros na canoagem e rafting, já terá valido muito todos os esforços
realizados até o presente momento.

Justificativa da necessidade do apoio financeiro
A única receita significativa para a Confederação Brasileira de Canoagem advém da Lei
Agnelo/Piva. Os recursos, todavia, são transferidos pelo Comitê Olímpico Brasileiro e só
podem ser utilizados para as modalidades olímpicas, ou seja, não está sendo fácil a vida
dos esportes não olímpicos como é o caso do rafting.
Após o ingresso do BNDES no cenário da Canoagem brasileira, através da LEI DE
INCENTIVO FISCAL, as coisas começaram a melhorar muito de forma que o Brasil
consegue hoje retornar as esperanças também nas modalidades antes desprovidas de
recursos.
Com esse apoio fundamental do BNDES, onde o orçamento anual quadruplicou, a CBCa
viu-se obrigada a aumentar proporcionalmente o quadro de funcionários para poder suprir
as necessidades inerentes ao volume de trabalho. O investimento prioritário em mão de
obra qualificada e nos núcleos de base, não permite que haja sobra de recursos para os
eventos internacionais. Isso também se repete com a Federação Paranaense de
Canoagem.
O BNDES, por sua vez, patrocina a Canoagem única e exclusivamente, através da Lei de
Incentivo Fiscal ao Esporte. Como em Foz do Iguaçu a Canoagem está sendo
contemplada em parceria entre a FEPACAN e ITAIPU BINANCIONAL, a alternativa mais
ponderada para um evento dessa grandiosidade é a parceria através da LIE.

Da Programação de Prova
A programação de prova ainda está sendo definida com a Federação Internacional de
Rafting, mas muito provavelmente obedecerá ao seguinte cronograma:
28/08/2014 03/09/2014 Treinamentos Oficiais
03/09/2014 19 horas Cerimonial de Abertura Itaipu Binacional;
04/09/2014 9h às 17h - Provas de Tiro
05/09/2014 - 9h às 17h Provas de Sprint Paralelo
06/09/2014 8h às 17 h Provas de Slalom
07/09/2014 8h às 14h Provas de Descida
15h Cerimônia de Premiação e encerramento.
***Trata-se de programação provisória. A programação definitiva somente será possível
após o encerramento do prazo de inscrições.
Reflexos
O Campeonato Mundial de Rafting R4 entrará para a história desportiva nacional
marcando novo período de qualidade e confiabilidade em eventos de primeira grandeza
para o Brasil e também para a Cidade de Foz do Iguaçu. A Federação Paranaense de
Canoagem espera o aumento substancial de procura do esporte por novos atletas e tem
como meta desenvolver escolinha desportiva/social de Rafting para crianças carentes na
Cidade de Foz do Iguaçu.

DESCRIÇÃO DE PROJETO
VIII. METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS - Apresentar as metas de qualidade
(quais os resultados e benefícios a serem alcançados, mensuráveis não numericamente)
e as metas de quantidade(mensuráveis numericamente), ambas com respectivos
indicadores(de que forma as metas serão aferidas) de acordo com os objetivos
propostos.

Metas Qualitativas:
Metas qualitativas
- Duas medalhas para o Brasil;
Indicadores: Planilhas de inscrição para o evento
Aferição: Através de relatório pós evento e planilhas de resultados impressas pelo sistema
utilizado pela empresa e fotos do evento.
- O maior evento em número de embarcações da história do Rafting dentro do Continente
Americano;
Indicadores: Participação de atletas de pelo menos 30 nações
Aferição: Através da planilha de inscrições para o evento
- Aprimorar o sistema de apuração de resultados utilizando o mesmo sistema utilizado em
eventos internacionais de canoagem;
Indicadores: Contratação de empresa internacional para execução do serviço, conforme
item Cronometragem oficial desse projeto.
Aferição: Através de relatório pós evento e planilhas de resultados impressas pelo sistema
utilizado pela empresa e fotos do evento.
- Inserir sistema de filmagem e montagem automática de vídeo em toda a extensão da
pista, facilitando aos treinadores e atletas a análise da descida logo após a sua
participação.
Indicadores: Contratação de empresa para execução do serviço, conforme item Filmagem
Oficial desse projeto
Aferição: Através de DVDs com as filmagens do evento.

Metas Quantitativas:
Metas quantitativas
- Participação de 180 atletas representando 30 países;
Indicadores: Planilhas de inscrição de todas as equipes
Aferição: Sumulas de resultados oficiais e listas de largada
- Público de 500 pessoas/dia
Indicadores: Fotos dos espectadores do evento
Aferição: Relatório dos organizadores do evento

- Retorno de mídia de 2 vezes maior que o valor investido no evento
Indicadores: Reportagens e entrevistas (mídia impressa e digital)
Aferição: Relatórios de mídia

---- 001-001 - Gerente operacional

Descrição dos profissionais e funções:

Alguns profissionais, da área técnica, deverão ter experiência em eventos e serem indicados pela Confederação Brasileira de
Canoagem.

Todos os quantitativos e períodos de contrato encontram-se na planilha orçamentária deste projeto.

Todos deverão ser remunerados utilizando o modelo oficial de Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA, descontando do valor bruto os
impostos e contribuições obrigatórias, assim como recolhendo sua parte do INSS, em razão de figurar como o tomador dos serviços.

Para planejar e executar a todas as provas do Campeonato Mundial de Rafting R4 será necessária a contratação de diversos
profissionais para as áreas técnicas e operacionais do evento.

1 - RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE FIM - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

Atividade(s) Fim:

IX. ESTRATÉGIAS DE AÇÃO: (Divida o projeto em grupos de iniciativas que serão as ações necessárias para atingir o(s) objetivo(s)
desejado(s). Denomine-as, enumere-as, descreva-as e explique como pretende desenvolvê-las. As ações de despesas administrativas
(art. 11, do Decreto nº 6.180/07) e contratação de serviços destinados à elaboração de projetos desportivos/paradesportivos ou à
captação de recursos (art. 12, do Decreto nº 6.180/07 c/c art. 21 da Portaria/ME nº 177 de 11/09/07), caso necessárias à execução do
projeto, deverão ser especificadas separadamente, com as respectivas denominações de Despesas Administrativas e Serviços de
Produção)
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---- 001-006 Chefe Cronometragem

Para execução de todas as provas do evento está prevista a contratação de 4 profissionais, a serem contratados via RPA durante os 4
dias do evento.

---- 001-005 - Cerimônia de premiação

Em virtude da distância e formato da pista de competição está prevista a contratação de 3 locutores, um ficando posicionado no início da
pista, 1 na área central e outro na linha de chegada, sendo pelo menos 1 com experiência em eventos de Canoagem, durante 4 dias do
evento.

---- 001-004 - Locução

Para efetuar o resgate aquático dos atletas na pista de competição está prevista a contratação de 8 profissionais, via RPA, durante os 7
dias de treinamentos e 4 dias de evento e um dia para preparação do evento.

---- 001-003 - Equipe de Resgate Aquático

Está prevista a contratação de profissionais, via RPA, sendo: (2) área de armazenamento de barcos, (2) credenciamento, (2) central de
informações e fotocópias, (2) limpeza, (2) distribuição de água, (4) montagem da pista de competição, durante os 7 dias de treinamentos
e 4 dias de evento.

---- 001-002 - Equipe de trabalho

O gerente operacional terá como principal atividade a gerência de toda a infra-estrutura do evento, tanto para os atletas e árbitros
quanto para o público e patrocinadores. Este profissional será contratado pelo período de 2 meses para planejamento e execução de
projeto.

Para gerenciar os aspectos operacionais do evento está prevista a contratação de um profissional, que gerenciará toda a operação,
logística, estratégia de produção e processos para a execução do evento.

---- 002-010 Imposto Serviço internacional de Cronometragem

Base de Cálculo
INSS do Empregador = 20%

---- 002-001 a 002-09 Encargos trabalhistas
Referem-se ao recolhimento do INSS dos pagamentos realizados utilizando o modelo oficial de Recibo de Pagamento a Autônomo RPA.

2 - IMPOSTOS/RECOLHIMENTO - ENCARGOS TRABALHISTAS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

2 - ENCARGOS TRABALHISTAS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

Para formar o comitê de arbitragem, que decidirá os casos de protestos relacionados à arbitragem do evento, está prevista a
contratação de 3 profissionais, necessariamente com experiência em Canoagem, durante os 7 dias de treinamentos e 4 dias de evento.

---- 001-009 - Comitê de arbitragem

---- 001-008 - Seguranças
Está prevista a contratação, via RPA, de 2 seguranças diurnos e 2 seguranças noturnos, para preservação dos competidores e
equipamentos, durante 7 dias de treinamentos e 4 dias de evento

Nas provas de Rafting os atletas devem percorrer um percurso com 25 portas, onde os árbitros indicam as penalidades que são
somadas ao tempo final dos competidores. A fim de auxiliar esse trabalhos, está prevista a contratação de 3 profissionais, via RPA,
responsáveis pelo auxilio à empresa internacional de cronometragem oficial do evento durante 7 dias antes do evento e 4 dias de
evento, necessariamente com experiência em eventos de Canoagem.

---- 001-007 - Auxiliares de cronometragem

Está prevista a contratação de 1 responsável por chefiar a cronometragem que atuará juntamente com a equipe de cronometragem
oficial, indicada pela Confederação Brasileira de Canoagem, item 3.21 deste projeto, via RPA, durante 7 dias de treinamento e 4 dias de
evento.

Para atendimento aos atletas está prevista a locação de 15 tendas vestiário 5m x 5m, com fechamento e tablado para separação de

---- 003-003 - Tendas vestiários

Para execução do evento, também será necessária locação de 5 tendas 5m x 5m, com fechamento e tablado para: (1) Central médica e
resgate, (1) montagem de pista, (1) desinfecção de equipamentos, (1) embarque e desembarque de ônibus, (1) som, durante 7 dias de
treinamentos e 4 dias de evento.

---- 003-002 Tendas com fechamento e tablado

Será necessário a locação de 4 tendas 5m x 5m, com ar-condicionado, fechamento e tablado para: (1) cronometragem, (1) central de
fotocópias e protestos, (2) imprensa, (1) credenciamento, durante 7 dias treinamentos e 4 de evento.

---- 003-001 - Tendas com ar condicionado

Para execução do evento será necessária a contratação de diversos serviços operacionais, como locação de tenda, prestação de
serviço de ambulância, filmagem e cronometragem oficial de resultados.

3 SERVIÇOS OPERACIONAIS

3 - SERVIÇOS OPERACIONAIS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

As medalhas para o evento deverão seguir o padrão da Federação Internacional de Rafting, em virtude disso, está previsto o
recolhimento de impostos, conforme documentos anexos a esse projeto e IOF, segundo a legislação brasileira.

---- 002-011 Imposto aquisição de medalhas da Federação Internacional de Rafting

Conforme detalhado no item (003-021 Cronometragem Oficial) será necessária a contratação de serviço estrangeiro para prestação de
serviço de Cronometragem Oficial para o evento. De acordo Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, artigo 7, anexo a esse projeto, é
necessário reter 25% de imposto de renda na fonte, e segundo documento da receita federal, anexo a esse projeto, é necessário
recolher 0,37% referente a IOF nas operações de cambio.

---- 003-010 - Cabines de árbitros

Para indicação da largada e chegada estão previstas placas, com treliça de 3m x 0,50m, durante 7 dias de treinamentos e 4 dias de
evento.

---- 003-009 - Placas de largada e chegada

Para atender a todas as áreas do evento está prevista locação de 300 cadeiras, durante 7 dias de treinamentos e 4 dias de evento.

---- 003-008 - Cadeiras

Para atender a todas as áreas do evento está prevista locação de 50 mesas, durante 7 dias de treinamentos e 4 dias de evento.

---- 003-007 Mesas

Para premiação de todas as provas do evento está prevista locação de pódio, durante os 4 dias de evento.

---- 003-006 Pódio

Está prevista locação de 8 banheiros químicos para atender os atletas, equipe de trabalho e público durante 1 dia de preparação para o
evento, 7 dias de treinamentos e 4 dias de evento.

---- 003-005 - Banheiros químicos

Para atendimento ao público está previsto camarote coberto medindo 30m x 5m, durante 1 dia de treinamento e 4 de evento.

---- 003-004 - Camarotes cobertos para o público

atletas masculinos e femininos, durante 7 dias de treinamentos e 4 dias de evento.

Está prevista a locação de 36 rádios com longo alcance para arbitragem, cronometragem e equipe técnica e operacional do evento,

---- 003.016 Rádios

Está prevista locação de gerador de energia para atender a todas as necessidades do evento com potência de no mínimo 80 KVA,
durante 7 dias de treinamentos e 4 dias de evento

---- 003.015 - Gerador de energia

Está prevista contratação de serviço de sonorização para aproximadamente 500m2, com 6 caixas de som distribuídas, equipamentos de
controle e DJ, durante os 4 dias de evento.

---- 003.014 Sonorização

Está prevista locação de 3 estruturas metálicas para backdrop de largada e backdrop de premiação, medindo 4m x 3m, durante 7 dias
de treinamentos e 4 dias de evento.

---- 003-013 Backdrop

Está prevista locação de 300 grades divisórias, medindo 2m x 1m cada, para demarcar a área dos atletas, área técnica e área de
público, durante 7 dias de treinamentos e 4 dias de evento.

---- 003-012 - Grades divisórias

Para embarque dos atletas na largada, medindo 2m x 2m, durante 1 dia de preparação para o evento, 7 dias de treinamentos e 4 dias
de evento.

---- 003-011 - Plataforma de largada

Para atendimento aos 7 setores do evento estão previstas cabines para os árbitros de pista, cobertas e com bancada, medindo 2m x
1m, durante 7 dias de treinamentos e 4 dias de evento.

Para realização do evento é imprescindível que haja o serviço de cronometragem, conforme já explanado neste projeto, as provas de

---- 003-021 Cronometragem Oficial

Está prevista a contratação de 10 testes de doping, verificando assim a integridade dos atletas e garantia de qualidade do evento, e
investimento dos recursos provenientes da Lei de Incentivo ao Esporte.

---- 003-020 Testes de Doping

Para operacionalizar o item filmagem oficial, descrito acima, é necessária a instalação de um telão de 4m x 3m. Em virtude da longa
distância entre as provas e a área dos atletas e público é necessário a filmagem e apresentação das imagens em um telão, são 25
balizas divididas em 7 setores, cada setor deve ter sua filmagem oficial para ser utilizado em eventuais protestos, onde também deverão
ser apresentados os resultados, aos atletas, membros das equipes e público. Também será inserido o selo da Lei de Incentivo ao
Esporte, logomarca do Ministério do Esporte e Patrocinadores durante os 4 dias do evento.

---- 003-019 Telão

Em virtude da longa distância entre as provas e a área dos atletas e público é necessário a filmagem e apresentação das imagens em
um telão, são 25 balizas divididas em 7 setores, cada setor deve ter sua filmagem oficial para ser utilizado em eventuais protestos, onde
também deverão ser apresentados os resultados, aos atletas, membros das equipes e público. Também será inserido o selo da Lei de
Incentivo ao Esporte, logomarca do Ministério do Esporte e Patrocinadores durante os 4 dias do evento.

---- 003-018 Filmagem Oficial

Está prevista contratação de 1 Ambulância UTI, com 1 Médico, 1 Técnico de Enfermagem e Socorrista, que estará a serviço para
atender a qualquer eventualidade que possa ocorrer durante os 7 dias de treinamentos e 4 dias de evento.

---- 003-017 - Ambulância

durante 7 dias de treinamento e 3 de evento.

Conforme descrito neste projeto, o evento contará com 4 competições distintas, sendo: Tiro, Sprint Paralelo e Slalom, a serem
realizadas no Canal Itaipu, e a competição de Descida, que será realizada no Parque Nacional do Iguaçu, no fortíssimo trecho entre o
Salto dos Três Mosqueteiros até a base do Macuco Safari.
Para execução desta prova, será necessária contratação de infraestrutura da empresa Macuco Safari, que é a única empresa autorizada
a operar tais serviços neste trecho do Rio Iguaçu. Portanto, está previsto neste projeto:
Flexboat passageiros: Bote que será utilizado para transporte de todos os atletas.
Flexboat para resgate (após salvamento): Bote que ficará disponível para eventuais salvamentos de atletas entre o local do salvamento
e a base do Macuco Safari.

--- 003.022 - Macuco Safari - Flexboat passageiros
003.023 - Macuco Safari - Flexboat para resgate (após salvamento)
003.024 - Macuco Safari - Jeep 4x4
003.025 - Macuco Safari - Caminhonete F1000
003.026 - Macuco Safari - Equipe de trabalho
003.027 - Macuco Safari - Socorrista
003.028 - Macuco Safari - Atracadouro (Porto Cânion)
003.029 - Macuco Safari - Bote de Rafting para resgate (durante salvamento)

Rafting são realizados em um percurso com 25 balizas, distribuídas em 500 metros de pista com 7 setores de arbitragem. O intervalo
entre cada largada é de 1 minuto. Na linha de chegada os canoístas passam com diferenças de milésimos de segundo. Portanto, para
gerenciar todas essas provas ao mesmo tempo, gerar listas de largada de forma rápida a todas as equipes e calcular os tempos dos
competidores é necessária contratação de serviço especializado em eventos de Canoagem, com experiência, que possua mão de obra
especializada, software customizado e equipamentos de infra estrutura de precisão avançada, como por exemplo, o equipamento
PhotoCélula, que filma e fotografa a linha de chegada instantaneamente, sendo assim possível milimetricamente calcular a diferença de
tempos entre um atleta e outro, garantindo assim que as provas sejam completamente transparentes, com relatórios e imagens da linha
de chegada, garantindo também o fair play no evento.
Atualmente, no Brasil não existem empresas fornecedoras desse serviço. Portanto, neste projeto é apresentado custo de contratação de
empresa internacional com experiência em eventos de Canoagem, que também é contratada por inúmeros organizados de eventos
internacionais com Copas do Mundo e Mundiais da modalidade, também certificada e contratada pela Federação Internacional de
Canoagem, conforme documentos anexos a esse projeto.
Para garantir a realização do evento à execução desse serviço é indispensável, sendo necessários para isto a contratação de empresa
capacitada, com mão de obra e todos os equipamentos necessários.

001-002 - Equipe de trabalho - residente - 1 refeições/dia x 14 pessoas x 12 Dia (s) + 0 chegada/partida = 168 refeições

001-001 - Gerente operacional - residente - 1 refeições/dia x 1 pessoas x 60 Dia (s) + 0 chegada/partida = 60 refeições

Descrição do quantitativo abaixo:

Abaixo estão listadas as respectivas funções e quantidades de dias e alimentações por dia. Para os profissionais de funções locais será
fornecido almoço, para profissionais em funções não residentes na cidade será fornecido almoço e jantar. Além dos dias normais de
trabalho, para os não residentes foi prevista uma refeição no dia de chegada e uma no dia de partida.

Para execução do evento será necessário fornecimento de alimentação para o pessoal técnico e operacional do evento.

--- 004-001 - Alimentação

4 - HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

4 - HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

Jeep 4x4: Automóvel utilizado para transportar os atletas do desembarque na rodovia que da acesso às Cataratas do Iguaçu até a base
do Macuco Safari, local de saída dos atletas até a linha de largada da prova.
Caminhonete F1000 Esse automóvel será necessário para transportar os botes de todas as equipes da rodovia de acesso até a base
do Macuco Safari.
Equipe de trabalho Composta por marinheiros e técnicos que irão pilotar os flexboats.
Macuco Safari Socorrista Um socorrista ficará disponível para eventuais salvamentos a serem realizados durante os treinamentos e
prova.
Atracadouro (Porto Cânion) Será necessária a disponibilização do atracadouro, local onde os atletas vestirão seus coletes, aguardarão
os flexboats e farão toda liberação para entrada e saída do local da prova.
Bote de Rafting para resgate (durante salvamento) Será necessário disponibilizar um bote de rafting para resgate, como é um bote mais
leve que o flexboat, e não faz ondas por não ter um motor, esse barco faz o primeiro atendimento de resgate, que após, transfere os
atendidos para o flexboat que com sua velocidade, leva os atendidos até o atracadouro do Macuco Safari.
Esses serviços estão previstos durante os 7 dias de treinamento e 1 dia de evento.
Esse serviço é imprescindível para realização do evento.

Autoridades e patrocinadores - não residente - 2 refeições/dia x 5 pessoas x 4 Dia (s) + 2 chegada/partida = 42 refeições

Pessoal da Ambulância - residente - 1 refeições/dia x 3 pessoas x 4 Dia (s) + 0 chegada/partida = 12 refeições

Membros da Assessoria de Imprensa - residente - 1 refeições/dia x 1 pessoas x 7 Dia (s) + 0 chegada/partida = 7 refeições

Assessor de Imprensa Chefe - não residente - 2 refeições/dia x 1 pessoas x 7 Dia (s) + 2 chegada/partida = 16 refeições

Autoridade da Federação Internacional de Rafting - não residente - 2 refeições/dia x 4 pessoas x 7 Dia (s) + 2 chegada/partida = 58
refeições

Equipe de cronometragem oficial internacional - não residente - 2 refeições/dia x 3 pessoas x 7 Dia (s) + 2 chegada/partida = 44
refeições

Árbitros Internacionais de Rafting - não residente - 2 refeições/dia x 12 pessoas x 7 Dia (s) + 2 chegada/partida = 170 refeições

001-009 - Comitê de arbitragem - não residente - 2 refeições/dia x 3 pessoas x 11 Dia (s) + 2 chegada/partida = 68 refeições

001-008 - Seguranças - residente - 1 refeições/dia x 4 pessoas x 11 Dia (s) + 0 chegada/partida = 44 refeições

001-007 - Auxiliares de cronometragem - não residente - 2 refeições/dia x 3 pessoas x 11 Dia (s) + 2 chegada/partida = 68 refeições

001-006 - Chefe de cronometragem - não residente - 2 refeições/dia x 1 pessoas x 11 Dia (s) + 2 chegada/partida = 24 refeições

001-005 - Cerimônia de premiação - residente - 1 refeições/dia x 4 pessoas x 4 Dia (s) + 0 chegada/partida = 16 refeições

001-004 - Locução - não residente - 2 refeições/dia x 3 pessoas x 5 Dia (s) + 2 chegada/partida = 32 refeições

001-003 - Equipe de Resgate Aquático - não residente - 2 refeições/dia x 8 pessoas x 11 Dia (s) + 2 chegada/partida = 178 refeições

Autoridades e patrocinadores - duplo - 5 pessoas - 4 diárias +1 = 5 x 3 quartos = 15 diárias

Autoridade da Federação Internacional de Rafting - duplo - 4 pessoas - 7 diárias +1 = 8 x 2 quartos = 16 diárias

Equipe de cronometragem oficial internacional - duplo - 3 pessoas - 7 diárias +1 = 8 x 2 quartos = 16 diárias

Árbitros Internacionais de Rafting - duplo - 12 pessoas - 7 diárias +1 = 8 x 6 quartos = 48 diárias

001-009 - Comitê de arbitragem - duplo - 3 pessoas - 11 diárias +1 = 12 x 2 quartos = 24 diárias

001-007 - Auxiliares de cronometragem - duplo - 3 pessoas - 11 diárias +1 = 12 x 2 quartos = 24 diárias

001-006 - Chefe de cronometragem - duplo - 1 pessoas - 11 diárias +1 = 12 x 1 quartos = 12 diárias

001-004 - Locução - duplo - 3 pessoas - 5 diárias +1 = 6 x 2 quartos = 12 diárias

001-003 - Equipe de Resgate Aquático - duplo - 8 pessoas - 11 diárias +1 = 12 x 4 quartos = 48 diárias

Abaixo segue quantitativo e funções:

Como os profissionais devem estar disponíveis para o trabalho durante os períodos completos, foi previsto 1 dia de chegada antecipado,
aplicado abaixo com +1.

Durante a execução do evento será necessário fornecer hospedagem para equipe operacional e técnica do evento.

--- 006-002 Hospedagem

Para autoridades e patrocinadores, como uma eventual visita do Ministro do Esporte ou Secretário está previsto almoço somente nos
dias de competição.

Total de 930 refeições.

Está prevista compra de combustível para carros alugados, levando consideração o consumo de aproximadamente 25 litros/dia por
carro, durante os 13 dias de locação, totalizando 600 litros.
---- 005.004 - Passagem aérea Locutor
Conforme informado no item (001-004) será necessária contratação de pelo menos 1 locutor com experiência em Canoagem,
atualmente esse profissional reside em Porto Alegre, portanto, está prevista compra de passagem área até Foz do Iguaçu.

---- 005.003 - Gasolina carros alugados

Está prevista locação de 2 carros 1.0, com ar condicionado, para atendimento a membro da organização que necessitem trabalhar fora
do horário de operação das vans, como gerente operacional, gerente de cronometragem e autoridades, durante 7 dias de treinamentos,
4 dias de evento e 1 dia após o evento.

---- 005.002 - Locação de carro

Está prevista locação de 2 vans com 16 lugares, para transporte de árbitros, organizadores, resgate aquático e equipe de trabalho,
durante 7 dias de treinamento 4 dias de evento e 1 dia após o evento.

---- 005.001 - Locação de Van

005 TRANSPORTE / LOCOMOÇÃO

5 - TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

--- 004-003 - Hidratação - água
Água para hidratação de (180 atletas + 30 membros das equipes + 70 pessoas da equipe técnica e operacional do evento) x 4 copos de
200ml/dia x 7 dias de treinamentos e 4 dias de evento = 12.320 copos de água com 200ml cada.

Total: 215 diárias em quartos duplos

Assessor de Imprensa Chefe - duplo - 1 pessoas - 7 diárias +1 = 8 x 1 quartos = 8 diárias

Está prevista a confecção de camisetas para identificação dos 70 membros que compõem arbitragem, cerimonial, locução, acessória de
imprensa, segurança e demais áreas do evento. Deverá ser aplicado o selo da Lei de Incentivo ao Esporte, logomarca do Ministério do
Esporte e Patrocinadores. Cada um dos membros receberá três camisas, totalizando 210 unidades.

--- 006-001 Camisetas para organização

6 - UNIFORMES - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

6 - UNIFORMES - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

---- 005.009 - Passagem aérea Representante da Federação Internacional de Rafting
Por ser um Campeonato Mundial, é necessária a supervisão geral de um representante da Federação Internacional de Rafting.
Atualmente esse representante mora na Costa Rica, portanto, está prevista a compra de passagem aérea até Foz do Iguaçu.

---- 005.008 - Passagem aérea Comitê de Arbitragem
Conforme informado no item (001-009) será necessária contratação de um comitê de arbitragem com experiência em Canoagem,
atualmente esses 3 integrantes moram em São Paulo, portanto, está prevista compra de passagem área até Foz do Iguaçu.

---- 005.007 - Passagem aérea Chefe de Assessoria de Imprensa
Para coordenação dos trabalhos a serem executados por empresa contratada, no item 9.7 Assessoria de Imprensa, é necessário prever
passagem aérea para um chefe de assessoria de imprensa, com experiência em Canoagem, atualmente esse profissional reside em
Curitiba, portanto, está prevista compra de passagem área até Foz do Iguaçu.

---- 005.006 - Passagem aérea Auxiliares de cronometragem
Conforme informado no item (001-007) serão necessárias contratações auxiliares para cronometragem oficial com experiência em
Canoagem, atualmente esses profissionais residem em Curitiba, portanto, está prevista compra de passagem área até Foz do Iguaçu.

---- 005.005 - Passagem aérea Chefe de Cronometragem
Conforme informado no item (001-006) será necessária contratação de chefe de arbitragem com experiência em Canoagem, atualmente
esse profissional reside em Porto Alegre, portanto, está prevista compra de passagem área até Foz do Iguaçu.

Segundo a Federação Internacional serão necessárias somente 600 medalhas, isso em virtude de não ser necessária premiação de
categorias que não tenham pelo menos 6 equipes inscritas.

Está previsa aquisição de medalhas da de Rafting personalizadas, padronizadas da Federação Internacional de Rafting, para todas as
provas do evento (4 categorias (open, sub 19, sub 23, master) x 2 (masculino e feminino), x 5 provas (tiro, sprint, slalom, descida e
geral) = 40 troféus x 18 (6 atletas x 3 colocações) = 720 unidades).

--- 007-001 Medalhas

007 MATERIAL / PREMIAÇÃO

7 - MATERIAL/PREMIAÇÃO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

Está prevista a confecção de jalecos (coletes de identificação) para todos os atletas participantes, totalizando 180 unidades.

--- 006-005 Jalecos (coletes de identificação

Está prevista a confecção de bonés para todos os membros da equipe técnica e operacional do evento totalizando 70 unidades.

--- 006-004 - Bonés

Está prevista a compra de Capas de chuva para os 70 membros que compõem as áreas técnicas e operacionais do evento.

---- 006-003 Capas de Chuva

Está prevista a distribuição de camisetas a todos os atletas (180) e membros das equipes (30), com aplicação do selo da Lei de
Incentivo ao Esporte, logomarca do Ministério do Esporte e Patrocinadores.

---- 006-002 Camiseta para atletas e membros de equipes

---009-002 Placas
Confecção de placas em PVC, 4 cores, medindo 2m x 1m, com impressão da logo dos organizadores, Lei de Incentivo, Ministério do
Esporte e Patrocinadores - 30 Unidade
---009-003 - Pórtico de entrada
Confecção de pórtico de entrada, medindo 4m x 3m, com impressão da logo dos organizadores, Lei de Incentivo, Ministério do Esporte e
Patrocinadores 1 - Unidade
---009-004 - Adesivos para tendas
Confecção de adesivos para tendas,branco fosco, 4 cores (80cm x 60cm), com impressão da logo dos organizadores, Lei de Incentivo,
Ministério do Esporte e Patrocinadores - 300 Unidade
---009-005 - Adesivos para barcos
Confecção de adesivos para barcos, branco fosco, 4 cores, (0,50cm x 0,15cm), com impressão da logo dos organizadores, Lei de
Incentivo, Ministério do Esporte e Patrocinadores - 300 Unidade
---009-006 Instalação
Serviço de instalação de todos os materiais produzidos na pista de competição 1 Serviço.
---009-007 Assessoria de Imprensa

---009-001 Backdrops
Confecção de backdrop, em lona, 4 cores, medindo 4m x 3m, com impressão da logo dos organizadores, Lei de Incentivo, Ministério do
Esporte e Patrocinadores - 3 Unidades

Está prevista a confecção e execução dos itens abaixo, com a finalidade da divulgação e promoção do evento proposto, todos deverão
receber a aplicação da marca do Ministério do Esporte, Lei de Incentivo e Patrocinadores, de acordo com as determinações e manuais
de aplicação das marcas.

9 - DIVULGAÇÃO/PROMOÇÃO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

8 - DIVULGAÇÃO/PROMOÇÃO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

Está prevista aquisição de troféus para todas as provas do evento (4 categorias (open, sub 19, sub 23, master) x 2 (masculino e
feminino), x 5 provas (tiro, sprint, slalom, descida e geral) = 40 troféus x 3 (1,2 e 3 lugar) = 120 unidades).

--- 007-002 - Troféus

O gerente administrativo será responsável pelo planejamento, direção e controle do projeto de acordo com o regulamento do Ministério

001-001 - Gerente Administrativo

Descritivo das responsáveis:

Para apoio à estrutura de pessoal da proponente durante a realização do projeto a fim de cumprir toda regulamentação da Lei de
Incentivo ao Esporte será necessário o reforço da equipe com 1 gerente administrativo e 1 assistente administrativo.

1 RECURSOS HUMANOS

1 - RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE MEIO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

Atividade(s) Meio:

Assessoria de imprensa para trabalhar a exposição e o relacionamento de atletas e patrocinadores assim como promover a divulgação
dos mesmos e do projeto em si, de forma espontânea em mídia regional e nacional. Ferramenta importante para a prestação de contas
dos investimentos.
---009-008 Website e redes sociais
Prestação de serviço de website oficial para o evento, além de divulgação nas redes sociais, ferramenta moderna, eficiente e importante
para prestação de contas dos investimentos
---009-009 Retorno de Mídia - clipping
Prestação de serviço de clipagem de todos os materiais vinculados na mídia impressa e eletrônica para mensuração dos resultados,
ferramenta importante para prestação de contas dos investimentos.
---009-010 Fotografia
Prestação de serviço de fotografia profissional para o evento, visto que para as provas do evento é necessário equipamento específico.
Esse serviço mostrará a boa aplicação e exposição do Selo da Lei de Incentivo, logomarca do Ministério do Esporte e Patrocinadores.
---009-011 Design e Criação
Prestação de serviço de design profissional para o evento, para desenvolvimento de todo layout dos demais materiais que serão
produzidos, como lonas, faixas e envelopamento da raia de competição.

3 Serviços operacionais
---- 003-001 Serviço de Prestação de contas
Para assegurar a qualidade e cumprimento de todas as exigências de prestação de contas do projeto está prevista a contratação de
empresa prestadora desse serviço, durante 3 meses.

3 - SERVIÇOS OPERACIONAIS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

Base de Cálculo
INSS do Empregador = 20%

Referem-se ao recolhimento do INSS dos pagamentos realizados utilizando o modelo oficial de Recibo de Pagamento a Autônomo RPA.

--- 002-001 Encargos trabalhistas

2 - IMPOSTOS/RECOLHIMENTO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

2 - ENCARGOS TRABALHISTAS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

O assistente administrativo auxiliará o gerente administrativo e contador em todas as tarefas de organização, digitação de documentos,
elaboração de relatórios e auxílio no planejamento, execução e prestação de contas do projeto.

001-002 - Assistente Administrativo

do Esporte, gerenciará o projeto deste o planejamento, execução e prestação de contas.

(*) Recursos da Administração Direta ou Indireta de Prefeituras, Governos Estaduais ou do Distrito Federal, envolvidos na execução do
projeto.
(**) Outros incentivos fiscais previstos em Leis Federais, Estaduais, Municipais ou Distrito Federal.
(***) Outros recursos envolvidos na execução do projeto, cuja fonte não seja nenhuma das citadas anteriormente.
(****) Receitas eventualmente geradas com a execução do projeto.
(*****) O cronograma de execução física e financeira e o orçamento analítico (formulários XI, XII e XIII), deverão ser elaborados com
base no valor pleiteado para efeito dos benefícios que trata a Lei nº 11.438/06.
Observação: O custeio das ações no valor pleiteado para efeito dos benefícios da Lei nº 11.438/06, não poderá estar duplicado nas
outras fontes de recursos.

X. RESUMO DAS FONTES DE RECURSOS PARA O FINANCIAMENTO DO PROJETO
(Nesse formulário o proponente deverá citar todas as previsões de receitas e apoios, economicamente mensuráveis, envolvidos na
execução do projeto - art. 14, Decreto nº 6.180/07).
FONTES
VALOR (R$)
Recursos Próprios (se houver, detalhe no formulário X)
0,00
Recursos Públicos (*) (se houver, detalhe no formulário X)
0,00
Outros incentivos fiscais (**) (se houver, detalhe no formulário X)
0,00
Outros recursos (***) (se houver, detalhe no formulário X)
0,00
Receitas Previstas (****) (se houver, detalhe no formulário X)
41.220,00
VALOR PLEITEADO PARA EFEITO DA LEI 11.438/06 (*****)
718.794,59
TOTAL GERAL
760.014,59

DESCRIÇÃO DE PROJETO

(*) Detalhe a origem de cada fonte (se existir)
(**) Indique para cada origem, em que, no projeto proposto, será gasto o valor previsto.

XI. DETALHE AS INFORMAÇÕES DO FORMULÁRIO IX
FONTES
ORIGEM DO RECURSO (*)
FINALIDADE (**)
ATIVIDADE(S) FIM
1. Recursos Próprios
1.1 Recurso(s) Próprios
2. Recursos Públicos
3. Outros Incentivos Fiscais
4. Outros recursos
5.1
Taxas de inscrição das 30 5.1
Custos com transporte,
equipes
previstas,
sendo
600,00
alimentação,
hospedagem,
5. Receitas Previstas
dólares (06/09/2013 - 1 Real =
seguro e extras das equipes
2,29 Dólar
participantes
ATIVIDADE(S) MEIO
1. Recursos Próprios
2. Recursos Públicos
3. Outros Incentivos Fiscais
4. Outros recursos
5. Receitas Previstas

DESCRIÇÃO DE PROJETO

5.1

41.220,00

VALOR (R$)

XII. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA
ATIVIDADE(S) FIM
PERÍODO DE EXECUÇÃO
AÇÃO Nº
DENOMINAÇÃO DA AÇÃO(*)
INÍCIO
DURAÇÃO
DATA DA
ASSINATURA
DO
1
Recursos Humanos - Atividade Fim
3 meses
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
2
Encargos Trabalhistas
3 meses
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
3
Serviços Operacionais
3 meses
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
4
Hospedagem/Alimentação
3 meses
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
5
Transporte/Locomoção
3 meses
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
6
Uniformes
3 meses
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
7
Material/Premiação
3 meses
TERMO DE
COMPROMISSO

DESCRIÇÃO DE PROJETO

21.990,00

12.206,00

19.350,21

38.888,00

361.182,50

45.762,57

90.590,00

VALOR ESTIMADO POR
AÇÃO (R$)

(*) As ações aqui descritas deverão ser as mesmas identificadas no formulário VIII

3

2

1

AÇÃO Nº

8

DATA DA
ASSINATURA
DO
Divulgação/Promoção
3 meses
69.397,00
TERMO DE
COMPROMISSO
TOTAL ATIVIDADE FIM
659.366,28
ATIVIDADE(S) MEIO
PERÍODO DE EXECUÇÃO
VALOR ESTIMADO POR
DENOMINAÇÃO DA AÇÃO(*)
AÇÃO (R$)
INÍCIO
DURAÇÃO
DATA DA
ASSINATURA
DO
Recursos Humanos - Atividade Meio
3 meses
11.000,00
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
Encargos Trabalhistas
3 meses
2.200,00
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
Serviços Operacionais
3 meses
12.000,00
TERMO DE
COMPROMISSO
TOTAL ATIVIDADE MEIO
25.200,00
TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM
684.566,28
Valor na Etapa 3:
34.228,31
ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Porcentagem: 5,000%
TOTAL GERAL
718.794,59

1.1

1

8.000,00

Indique a unidade Indique a duração Indique o preço de
Indique a quantidade de cada de
medida de cada de cada item da
cada unidade de
item da coluna 2
item da coluna 3
coluna 2
despesa

Item
Detalhamento
Recursos Humanos - Atividade Fim - (Campeonato Mundial de Rafting R4)
Contratação de 1
profissional, via
RPA, durante 2
meses,
001-001 - Gerente responsável por
1.0
Pacote (s)
2 meses
operacional
todos os itens
operacionais do
evento, com
experiência em
Canoagem

ATIVIDADE(S) FIM

Indique o item ou serviço que será contratado/utilizado

16.000,00

col. 3 x col. 5 x col. 6

XIII. Orçamento Analítico - detalhe aqui os itens de despesa, por ação, necessários à execução do projeto, dando as
especificações orçamentárias necessárias.
6- Valor
1- Nº
2- Detalhamento ações
3- Quantidade
4- Unidade 5- Duração
7- Total
Unitário

(*) Enumere todas as ações que foram descritas no formulário VIII

DESCRIÇÃO DE PROJETO

1.4

1.3

1.2

Contratação de
profissionais, via
RPA, durante 1 dia
de preparação, 7
dias de
treinamentos e 4
de evento, sendo:
(2) área de
armazenamento de
barcos, (2)
credenciamento,
001-002 - Equipe
(2) central de
de trabalho
informações e
fotocópias, (2)
limpeza, (2)
distribuição de
água, (4)
montagem da pista
de competição,
durante 2 dias de
preparação, 7 de
treinamentos e 3
de evento
Contratação de
profissionais, via
RPA, para resgate
001-003 - Equipe
aquático dos
de Resgate
atletas na pista de
Aquático
competição,
durante 7 dias de
treinamentos e 4
dias de evento
Contratação, via
RPA, de locutores
para o evento, via
RPA, durante 4
001-004 - Locução
dias de evento,
sendo pelo menos
1 com experiência
em eventos de
Canoagem.
3.0

8.0

14.0

Pacote (s)

Pacote (s)

Pacote (s)

5 dias

11 dias

12 dias

300,00

150,00

150,00

4.500,00

13.200,00

25.200,00

1.7

1.6

1.5

Contratação de 4
profissionais, via
RPA,
durante os 4
001-005 dias
de evento,
Cerimônia de
responsáveis
pelas
premiação
cerimônias de
premiação de todas
as provas
Contratação de 1
profissional, chefe
de cronometragem
que atuará
juntamente com a
equipe de
001-006 - Chefe de cronometragem
cronometragem
oficial do evento
item 3.21 deste
projeto, via RPA,
durante 7 dias de
treinamento e 4
dias de evento
Contratação de 3
profissionais, via
RPA, durante 7
dias de
001-007 treinamentos e 4
Auxiliares de
dias de evento,
cronometragem
responsáveis pelo
auxilio à empresa
internacional de
cronometragem
oficial
3.0

1.0

4.0

Pacote (s)

Pacote (s)

Pacote (s)

11 dias

11 dias

4 dias

280,00

350,00

90,00

9.240,00

3.850,00

1.440,00

2.2

2.1

2

1.9

1.8

Contratação, via
RPA, de 2
seguranças diurnos
e 2 seguranças
noturnos, para
001-008 preservação
dos
4.0
Pacote (s)
Seguranças
competidores e
equipamentos,
durante 7 dias de
treinamentos e 4
dias de evento
Contratação, via
RPA, durante 7
dias de
treinamentos
4
001-009 - Comitê dias de evento,e de
3.0
Pacote (s)
de arbitragem
profissionais para
formar o comitê de
arbitragem do
evento
Encargos Trabalhistas - (Campeonato Mundial de Rafting R4)
Pagamento de 20%
sobre o valor do
RPA de todos os
prestadores de
002-001 - Gerente serviço,
calculado
1.0
Taxas
operacional
sobre o valor bruto
de acordo com a
legislação
brasileira.
Pagamento de 20%
sobre o valor do
RPA de todos os
prestadores de
002-002 - Equipe serviço,
calculado
14.0
Taxas
de trabalho
sobre o valor bruto
de acordo com a
legislação
brasileira.
12 dias

2 meses

11 dias

11 dias

30,00

1.600,00

200,00

240,00

5.040,00

3.200,00

6.600,00

10.560,00

2.6

2.5

2.4

2.3

Pagamento de 20%
sobre o valor do
RPA de todos os
002-003 - Equipe
prestadores de
de Resgate
serviço, calculado
Aquático
sobre o valor bruto
de acordo com a
legislação
brasileira.
Pagamento de 20%
sobre o valor do
RPA de todos os
prestadores de
002-004 - Locução serviço, calculado
sobre o valor bruto
de acordo com a
legislação
brasileira.
Pagamento de 20%
sobre o valor do
RPA de todos os
002-005 prestadores de
Cerimônia de
serviço, calculado
premiação
sobre o valor bruto
de acordo com a
legislação
brasileira.
Pagamento de 20%
sobre o valor do
RPA de todos os
prestadores de
002-006 - Chefe de serviço,
calculado
arbitragem
sobre o valor bruto
de acordo com a
legislação
brasileira.
1.0

4.0

3.0

8.0

Taxas

Taxas

Taxas

Taxas

11 dias

4 dias

5 dias

11 dias

70,00

18,00

60,00

30,00

770,00

288,00

900,00

2.640,00

2.11

2.10

2.9

2.8

2.7

Pagamento de 20%
sobre o valor do
RPA de todos os
002-007 prestadores de
Auxiliares de
serviço, calculado
cronometragem sobre o valor bruto
de acordo com a
legislação
brasileira.
Pagamento de 20%
sobre o valor do
RPA de todos os
prestadores de
002-008 serviço,
calculado
Seguranças
sobre o valor bruto
de acordo com a
legislação
brasileira.
Pagamento de 20%
sobre o valor do
RPA de todos os
prestadores de
002-009 - Comitê serviço,
calculado
de arbitragem
sobre o valor bruto
de acordo com a
legislação
brasileira.
Imposto de renda
retido na fonte e
002-010 - Impostos IOF sobre serviço
- serviço
estrangeiro de
internacional de
cronometragem
cronometragem
oficial para o
evento, segundo
legislação brasileira
Impostos
002-011 - Impostos
referentes
a
- aquisição de
aquisição
das
medalhas da
medalhas da
Federação
Federação
Internacional de
Internacional
de
Rafting
Rafting
1.0

1.0

3.0

4.0

3.0

Taxas

Taxas

Taxas

Taxas

Taxas

1 mês

1 mês

11 dias

11 dias

11 dias

3.957,24

23.599,33

40,00

50,00

56,00

3.957,24

23.599,33

1.320,00

2.200,00

1.848,00

3.3

3.2

3.1

3

Serviços Operacionais - (Campeonato Mundial de Rafting R4)
Tendas 5m x 5m,
com ar
condicionado,
fechamento e
tablado para: (1)
cronometragem, (1)
003-001 - Tendas central de
5x5m com ar
fotocópias e
6.0
Unidade
condicionado
protestos, (2)
imprensa, (1)
credenciamento,
(1) sala de vídeo
oficial, durante 7
dias treinamentos e
4 de evento
Tendas 5m x 5m,
com fechamento e
tablado para: (1)
Central médica e
resgate, (1)
003-002 - Tendas - montagem de pista,
5x5m com
(1) Desinfecção de
5.0
Unidade
fechamento e
equipamentos, (1)
tablado
Embarque e
desembarque de
ônibus, (1) som,
durante 7 dias de
treinamentos e 4
dias de evento
Tendas vestiários
5m x 5m, com
003-003 - Tendas fechamento e
15.0
Unidade
5x5m vestiários
tablado durante 7
dias de treinamento
e 4 dias de evento
11 dias

11 dias

11 dias

200,00

200,00

400,00

33.000,00

11.000,00

26.400,00

003-004 Camarotes
cobertos para o
público

003-005 Banheiros químicos

003-006 - Pódio

003-007 - Mesas

003-008 - Cadeiras

003-009 - Placas
de largada e
chegada

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Camarote coberto
medindo 30m x 5m,
para atendimento
ao público, durante
1 dia de
treinamentos e 4
dias de evento
Banheiros químicos
para atender os
atletas, equipe de
trabalho e público
durante 7 dias de
treinamentos e 4
dias de evento
Pódio para
premiação de todas
as provas do
evento, durante os
4 dias de evento
Mesas para
atender a todas as
áreas do evento,
durante 7 dias de
treinamentos e 4
dias de evento
Cadeiras para
atender a todas as
áreas do evento,
durante 7 dias de
treinamentos e 4
dias de evento
Placas de largada
e chegada, com
treliça de 3m x
0,50m, durante 7
dias de
treinamentos e 4
dias de evento
2.0

300.0

50.0

1.0

8.0

1.0

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

11 dias

11 dias

11 dias

4 dias

11 dias

5 dias

50,00

2,00

5,00

750,00

150,00

1.700,00

1.100,00

6.600,00

2.750,00

3.000,00

13.200,00

8.500,00

3.14

3.13

3.12

3.11

3.10

Cabines para os
árbitros de pista,
cobertas e com
003-010 - Cabines bancada,
medindo
de árbitros
2m x 1m, 7 dias de
treinamentos e 4
dias de evento
Plataforma de
largada,
medindo
003-011 2m
x
2m,
durante 7
Plataforma de
dias
de
largada
treinamentos e 4
dias de evento
Grades divisórias,
medindo 2m x 1m
cada, para
demarcar a área
003-012 - Grades
dos atletas, área
divisórias
técnica e área de
público, durante 7
dias de
treinamentos e 4
dias de evento
Estrutura metálica
para backdrop de
largada e backdrop
de premiação,
003-013 - Backdrop medindo
4m x 3m,
durante 7 dias de
treinamentos e 4
dias de evento
Prestação de
serviço de
sonorização para
aproximadamente
500m2, com 6
003.014 caixas
de som
Sonorização
distribuidas,
equipamentos de
controle e DJ,
durante os 4 dias
de evento
1.0

3.0

300.0

1.0

7.0

Serviço

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

4 dias

11 dias

11 dias

11 dias

11 dias

400,00

250,00

6,50

250,00

65,00

1.600,00

8.250,00

21.450,00

2.750,00

5.005,00

3.17

3.16

3.15

Locação de
gerador de energia
para a suprir todas
as necessidades
003.015 - Gerador
do evento com
de energia
potência de no
mínimo 80 KVA,
durante 7 dias de
treinamentos e 4
dias de evento
Rádios com longo
alcance para
arbitragem,
cronometragem e
003.016 - Rádios
equipe técnica e
operacional do
evento, durante 7
dias de treinamento
e 4 de evento
Ambulância tipo
UTI completa
003.017 durante
7 dias de
Ambulância
treinamento e 4 de
evento
1.0

36.0

1.0

Unidade

Unidade

Unidade

11 dias

11 dias

11 dias

1.612,50

15,00

2.000,00

17.737,50

5.940,00

22.000,00

3.18

003.018 Filmagem Oficial

Para
acompanhamento
das provas, é
necessária
contratação de
serviço de
filmagem, isso
virtude da distância
entre os
competidores,
público e lamina
dagua, além disso,
as imagens devem
estar disponíveis
ao Comitê de
Arbitragem para
eventuais protestos
e também serem
apresentadas em
telão com
divulgação do Selo
da Lei de Incentivo
ao Esporte, da
logomarca do
Ministério do
Esporte e
Patrocinadores
1.0

Serviço

4 dias

2.525,00

10.100,00

3.20

3.19

Conforme descrito
no item filmagem
para apresentação
das imagens do
evento é
necessário
contratação de
telão, de 4m x 3m,
onde serão
003.019 - Telão
apresentadas as
imagens,
resultados oficiais
do evento e
inserção do Selo
da Lei de Incentivo,
da logomarca do
Ministério do
Esporte e dos
Patrocinadores.
Prestação de
serviço
de teste de
003.020 - Teste de doping para
atletas
Doping
participantes do
evento
10.0

1.0

Unidade

Serviço

1 dia

4 dias

1.800,00

4.200,00

18.000,00

16.800,00

3.22

3.21

Prestação de
serviço de
cronometragem
oficial das provas,
com utilização de
mão de obra
especializada, com
experiência em
Canoagem,
software de
gerenciamento
completo do
evento, programa
003.021 de provas, listas de
Cronometragem
largada e
oficial
resultados, além de
equipamentos de
precisão como
PhotoCélula que
monitora a linha de
chegada, a fim de
calcular
exatamente os
tempos de chegada
entre os
competidores, visto
que a diferença é
de miléssimos de
segundo.
Utilização de
infraestruturo do
Macuco Safari para
a competição no
Parque Nacional do
003.022 - Macuco Iguaçu - Flexboat
Safari - Flexboat
bimotor 400 HP,
passageiros
para transporte de
atletas, durante 7
dias de
treinamentos e 1
dia de competição,
prova de Descida
1.0

1.0

Serviço

Serviço

8 dias

1 dia

1.000,00

70.000,00

8.000,00

70.000,00

003.023 - Macuco
Safari - Flexboat
para resgate (após
salvamento)

003.024 - Macuco
Safari - Jeep 4x4

003.025 - Macuco
Safari Caminhonete
F1000

3.23

3.24

3.25

Utilização de
infraestruturo do
Macuco Safari para
a competição no
Parque Nacional do
Iguaçu - Flexboat
bimotor 400 HP,
para resgate de
atletas, após
salvamento,
durante 7 dias de
treinamentos e 1
dia de competição,
prova de Descida
Utilização de
infraestruturo do
Macuco Safari para
a competição no
Parque Nacional do
Iguaçu - Jeep 4x4
para transporte de
atletas, durante 7
dias de
treinamentos e 1
dia de competição,
prova de Descida
Utilização de
infraestruturo do
Macuco Safari para
a competição no
Parque Nacional do
Iguaçu Caminhonete
F1000, para
tranporte dos botes
de Rafting, durante
7 dias de
treinamentos e 1
dia de competição,
prova de Descida
1.0

1.0

1.0

Serviço

Serviço

Serviço

8 dias

8 dias

8 dias

500,00

500,00

1.000,00

4.000,00

4.000,00

8.000,00

003.026 - Macuco
Safari - Equipe de
trabalho

003.027 - Macuco
Safari - Socorrista

003.028 - Macuco
Safari Atracadouro (Porto
Cânion)

3.26

3.27

3.28

Utilização de
infraestruturo do
Macuco Safari para
a competição no
Parque Nacional do
Iguaçu - Equipe de
trabalho, composta
por técnicos e
marinheiros,
durante 7 dias de
treinamentos e 1
dia de competição,
prova de Descida
Utilização de
infraestruturo do
Macuco Safari para
a competição no
Parque Nacional do
Iguaçu - Socorrista
para resgate de
atletas, durante 7
dias de
treinamentos e 1
dia de competição,
prova de Descida
Utilização de
infraestruturo do
Macuco Safari para
a competição no
Parque Nacional do
Iguaçu - Utilização
do espaço do
atracadouro (Porto
Cânion), durante 7
dias de
treinamentos e 1
dia de competição,
prova de Descida
1.0

1.0

1.0

Serviço

Serviço

Serviço

8 dias

8 dias

8 dias

2.000,00

500,00

1.000,00

16.000,00

4.000,00

8.000,00

4.2

4.1

4

3.29

Utilização de
infraestruturo do
Macuco Safari para
a competição no
Parque
do
003.029 - Macuco IguaçuNacional
Bote
de
Safari - Bote de
Rafting, para
Rafting para
1.0
Serviço
resgate
durante o
resgate (durante
salvamento dos
salvamento)
atletas, durante 7
dias de
treinamentos e 1
dia de competição,
prova de Descida
Hospedagem/Alimentação - (Campeonato Mundial de Rafting R4)
Alimentação para
todos os envolvidos
na parte técnica e
operacional do
004-001 evento, descrições
674.0
Refeição
Alimentação
e quantitativos
detalhados
apresentadas nas
estratégias e ação
deste projeto
Hospedagem em
hotel 3 estrelas,
com café da
manhã, em quartos
duplos, para
envolvidos na parte
004-002 técnica e
188.0
Unidade
Hospedagem
operacional do
evento, descrições
e quantitativos
detalhados estão
apresentadas nas
estratégias de ação
deste projeto
1 mês

1 mês

8 dias

120,00

16,00

500,00

22.560,00

10.784,00

4.000,00

5.1

5

4.3

Água para
hidratação de (180
atletas + 30
membros das
equipes + 70
pessoas
da equipe
004.003 técnica
e
1120.0
Unidade
Hidratação - água
operacional do
evento) x 4 copos
de 200ml/dia x 7
dias de
treinamentos e 4
dias de evento
Transporte/Locomoção - (Campeonato Mundial de Rafting R4)
Locação de van
com 16 lugares,
para transporte de
árbitros,
organizadores,
005.001 - Locação resgate aquático e
2.0
Locação
de Van
equipe de trabalho,
durante 7 dias de
treinamento 4 dias
de evento e 1 dia
após o evento
12 dias

11 dias

282,75

0,45

6.786,00

5.544,00

5.4

5.3

5.2

Locação de carro
1.0, com ar
condicionado, para
atendimento a
membro da
organização que
necessitem
trabalhar fora do
005.002 - Locação
horário de
de carro
operação das vans,
como gerente
operacional, chefe
de arbitragem e
outras autoridades
durante 7 dias de
treinamentos, 4
dias de evento e 1
dia após o evento
Gasolina para
carros alugados,
levando
consideração o
005.003 - Gasolina
consumo de
carros alugados
aproximadamente
25 litros/dia por
carro, sendo 2
carros x 25
litros/dia x 12 dias
Passagem aérea
para locutor com
005.004 experiência em
Passagem aérea eventos de
Locutor
Canoagem, de
Porto Alegre (RS) x
Foz do Iguaçu (PR)
1.0

50.0

2.0

Unidade

Litro

Locação

1 dia

12 dias

12 dias

688,67

2,73

94,50

688,67

1.638,00

2.268,00

6

5.9

5.8

5.7

5.6

5.5

Passagem aérea
para chefe de
005.005 arbitragem com
Passagem aérea experiência em
1.0
Chefe de
eventos de
Arbitragem
Canoagem, de
Porto Alegre (RS) x
Foz do Iguaçu (PR)
Passagem aérea
para auxiliares de
005.006 cronometragem
Passagem aérea - com experiência
3.0
Auxiliares de
em eventos de
cronometragem
Canoagem, de
Curitiba (PR) x Foz
do Iguaçu (PR)
Passagem aérea
para assessor de
005.007 imprensa com
Passagem aérea experiência em
1.0
Assessor de
eventos de
imprensa
Canoagem, de
Curitiba (RS) x Foz
do Iguaçu (PR)
Passagem aérea
para comitê de
005.008 árbitragem,
com
Passagem aérea experiência
em
3.0
Comitê de
Canoagem,
de
São
arbitragem
Paulo (SP) x Foz
do Iguaçu (PR)
Passagem aérea
005.009 para o
Passagem aérea - representante da
Representande da
Federação
1.0
Federação
Interacional de
Internacional de
Rafting, da Costa
Rafting
Rica x Foz do
Iguaçu (PR)
Uniformes - (Campeonato Mundial de Rafting R4)
Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

1 dia

1 dia

1 dia

1 dia

1 dia

3.234,00

771,57

433,04

433,04

688,67

3.234,00

2.314,71

433,04

1.299,12

688,67

7

6.5

6.4

6.3

6.2

6.1

Camisetas para os
70 membros que
compoem
arbitragem,
cerimonial de
premiação,
006-001 - Camiseta locução,
assessoria
210.0
para organização
de imprensa,
segurança e
demais áreas do
evento, sendo 3
camisetas por
pessoa
006-002 - Camiseta Camisetas para os
para atletas e
180 atletas e 30
210.0
membros das
membros das
equipes
equipes
Capas de chuva
para os 70
membros
006-003 - Capas compoem asque
áreas
70.0
de Chuvas
técnicas e
operacionais do
evento
Bonés para os 70
membros que
compoem
as áreas
006-004 - Bonés
70.0
técnicas e
operacionais do
evento
Jalecos (coletes
com os números
006-005 - Jalecos identificadores dos
(coletes de
atletas) para todos
180.0
identificação)
os barcos
participantes das
provas do evento
Material/Premiação - (Campeonato Mundial de Rafting R4)
Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

-

-

-

-

-

12,90

14,00

18,00

18,20

18,20

2.322,00

980,00

1.260,00

3.822,00

3.822,00

8

7.2

7.1

Aquisição de
medalhas da
Federação
Internacional de
Rafting - IRF,
personalizadas
para todas as
provas do evento
(4 categorias
(open, sub 19, sub
23, master) x 2
007.001 (masculino e
600.0
Unidade
Medalhas
feminino), x 5
provas (tiro, sprint,
slalom, descida e
geral) = 40 troféus
x 18 (6 atletas x 3
colocações) = 720).
Seguindo
determinação da
IRF, será
necessário apenas
600 unidades.
Aquisição de
troféus para todas
as provas do
evento ( 4
categorias (open,
sub 19, sub 23,
master) x 2
007.002 - Troféus
120.0
Unidade
(masculino e
feminino), x 5
provas (tiro, sprint,
slalom, descida e
geral) = 40 troféus
x 3 (1,2 e 3 lugar) =
120)
Divulgação/Promoção - (Campeonato Mundial de Rafting R4)
-

-

97,70

17,11

11.724,00

10.266,00

8.4

8.3

8.2

8.1

Confecção de
backdrop, em lona,
4 cores, medindo
4m x 3m, com
009-001 impressão da logo
Backdrops
dos organizadores,
Lei de Incentivo,
Ministério do
Esporte e
Patrocinadores
Confecção de
placas em PVC, 4
cores, medindo 2m
x 1m, com
impressão
da logo
009-002 - Placas dos organizadores,
Lei de Incentivo,
Ministério do
Esporte e
Patrocinadores
Confecção de
pórtico de entrada,
medindo 4m x 3m,
com impressão da
009-003 - Pórtico
logo dos
de entrada
organizadores, Lei
de Incentivo,
Ministério do
Esporte e
Patrocinadores
Confecção de
adesivos para
barcos, branco
fosco, 4 cores,
(0,50cm x 0,15cm),
009-004 - Adesivos com impressão da
para barcos
logo dos
organizadores, Lei
de Incentivo,
Ministério do
Esporte e
Patrocinadores
300.0

1.0

60.0

3.0

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

1 dia

1 dia

1 dia

1 dia

3,00

1.000,00

169,90

415,00

900,00

1.000,00

10.194,00

1.245,00

8.7

8.6

8.5

Confecção de
adesivos para
tendas,branco
fosco, 4 cores
(80cm x 60cm),
009-004 - Adesivos com impressão da
para tendas
logo dos
organizadores, Lei
de Incentivo,
Ministério do
Esporte e
Patrocinadores
Serviço de
instalação
de todos
009-006 os
materiais
Instalação
produzidos na pista
de competição
Assessoria de
imprensa para
trabalhar a
exposição e o
relacionamento de
atletas e
patrocinadores
assim como
promover a
009-007 divulgação
dos
Assessoria de
mesmos
e
do
Imprensa
projeto em si, de
forma espontânea
em mídia regional e
nacional.
Ferramenta
importante para a
prestação de
contas dos
investimentos.
1.0

1.0

78.0

Unidade

Unidade

Unidade

1 dia

1 dia

1 dia

10.000,00

10.100,00

36,00

10.000,00

10.100,00

2.808,00

8.9

8.8

Prestação de
serviço de website
oficial para o
evento, além de
divulgação nas
009-008 - Website
redes sociais,
e redes sociais
ferramenta
moderna, eficiente
e importante para
prestação de
contas dos
investimentos
Prestação de
serviço de
clipagem de todos
os materiais
vinculados na
mídia impressa e
009-009 Retorno
eletronica para
de mídia - clipping mensuração dos
resultados,
ferramenta
importante para
prestação de
contas dos
investimentos
1.0

1.0

Unidade

Unidade

1 dia

1 dia

3.000,00

10.000,00

3.000,00

10.000,00

ATIVIDADE(S) MEIO
Item
Detalhamento
1
Recursos Humanos - Atividade Meio

8.11

8.10

Prestação de
serviço de
fotografia
profissional para o
evento, visto que
para as provas do
evento é
necessário
009-010 equipamento
Fotografia
específico. Esse
serviço mostrará a
boa aplicação e
exposição do Selo
da Lei de Incentivo,
logomarca do
Ministério do
Esporte e
Patrocinadrores.
Prestação de
serviço de design
profissional para o
evento, para
desenvolvimento
009-011 - Design e de todo layout dos
Criação
demais materiais
que serão
produzidos, como
lonas, faixas, e
envelopamento da
raia de competição.
1.0

1.0

Unidade

Unidade

659.366,28

TOTAL ATIVIDADE(S) FIM

5.000,00

15.150,00

5.000,00

15.150,00

1 dia

1 dia

3

2.2

2.1

2

1.2

1.1

Contratação de 1
profissional, via
RPA, durante 2
001-001 - Gerente
meses,
administrativo
responsável por
todas as operações
administrativas do
evento
Contratação de 1
profissional, via
RPA, durante 2
001-002 - Auxiliar
meses, auxiliar
administrativo
administrativo,
suborninado ao
gerente
administrativo
Encargos Trabalhistas
Pagamento de 20%
sobre o valor do
RPA
de todos os
002-001 - Encargos prestadores
de
trabalhistas serviço,
calculado
Auxiliar
sobre o valor bruto
Administrativo
de acordo com a
legislação
brasileira.
Pagamento de 20%
sobre o valor do
RPA
de todos os
002-001 - Encargos prestadores
de
trabalhistas serviço,
calculado
Gerente
sobre o valor bruto
administrativo
de acordo com a
legislação
brasileira.
Serviços Operacionais
1.0

1.0

1.0

1.0

Taxas

Taxas

Pessoa (s)

Pessoa (s)

2 dias

2 dias

2 meses

2 meses

800,00

300,00

1.500,00

4.000,00

1.600,00

600,00

3.000,00

8.000,00

3.1

Serviço de
prestação
de
003-001 - Serviço contas de acordo
de prestação de
com a legislação
contas
da Lei de Incentivo
ao Esporte
1.0

4.000,00

12.000,00

25.200,00
684.566,28
Valor na Etapa 3:
34.228,31
ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Porcentagem:
5,000%
TOTAL GERAL
718.794,59

3 meses

TOTAL ATIVIDADE(S) MEIO
TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM

Serviço

