
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: 1306097-06 

Título: Apoio e Desenvolvimento ao Rafting 

Manifestação Desportiva: Rendimento 

Modalidade(s) do projeto: 
 

Canoagem 
Canoagem Rafting 

Local (is) de execução do projeto: 
 

 

Federação Paranaense de Canoagem - FEPACAN 

Pedro Basso 700 sala 01 Alto São Francisco - PR 

Cep: 85863-756/Fone: (45)3027-2052 

 
Evento(s) do projeto: 

 

1- R4 Pre-World Rafting Championships 2013 - Foz do Iguaçu/PR - (Evento Calendário 
Oficial) 

Data Início: 16/09/2013 
Data Término: 22/09/2013 
Local Execução: Federação Paranaense de Canoagem - FEPACAN 

 

2- 2014 R4 Rafting World Championships - Foz do Iguaçu/PR - (Evento Calendário 
Oficial) 

Data Início: 04/09/2014 
Data Término: 07/09/2014 
Local Execução: Federação Paranaense de Canoagem - FEPACAN 

 

 
 
 

III. PERÍODO DE EXECUÇÃO PREVISTO: 

DATA DA ASSINATURA DO TERMO DE 

COMPROMISSO 
Duração: 4 meses 

 

 
 
 

IV. BREVE DESCRIÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO 

Público Alvo 
Qtd: 0 - Crianças - (0 a 12 anos). 
Qtd: 0 - Adolescentes - (10 a 18 anos). 
Qtd: 112 - Adultos - (18 a 59 anos). 
Qtd: 0 - Idosos - (a partir de 60 anos). 
Qtd: 0 - Portadores de necessidades especiais. 

mailto:fepacan@hotmail.com


 

Beneficiário Direto: 112 

Beneficiário Indireto: 0 

Total de Beneficiário(s): 112 
 

 
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. 

 
 

 
O objetivo principal da Federação Paranaense de Canoagem visa o desenvolvimento e 

inclusão de todas as modalidades da canoagem no território paranaense, bem como a 

promoção da qualidade de vida e cidadania aos canoístas, enquanto administradora da 

modalidade e promotora e executora de atividades e projetos esportivos. 

Com este propósito, a FEPACAN busca, por meio da realização de eventos estaduais, 

sediando eventos nacionais e internacionais, e desenvolvendo projetos de fomento às 

filiadas, difundir e desenvolver as diversas modalidades da canoagem, ofertando a 

possibilidade de estruturar e apoiar as associações de canoagem filiadas. Neste projeto 

específico, busca-se o atendimento a modalidade de Rafting. 

Tendo em vista que: 

1. A FEPACAN sediará 2 eventos internacionais de Rafting nos próximos dois anos (Pre- 

Mundial de Rafting R4 - 2013 e o Campeonato Mundial de Rafting R4 - 2014); 

2. É função da entidade sede dos campeonatos internacionais disponibilizar para as 

equipes/países participantes todas as embarcações necessárias para a realização das 

provas; 

3. Um dos principais limitadores para a implantação de projetos de Rafting são os altos 

custos para a aquisição de equipamentos específicos da modalidade (barcos, remos e 

equipamentos de segurança) 

4. Devido condições geográficas e hidrográficas, a existência de inúmeros rios ideais para 

a prática da modalidade e a disponibilidade do único Canal Artificial de Canoagem do 

Brasil o Rafting Paranaense tem potencial para rivalizar com São Paulo pelo posto de 

potência nacional da modalidade; 

5. Os atletas e associações de Rafting do Paraná basicamente não possuem 

equipamentos para treinamento, tendo em vista que a grande maioria dos equipamentos 

existentes no estado pertence a empresas de turismo/esportes radicais e são destinados 

para a exploração comercial da modalidade, onde grande parte de nossos atletas 

exercem a função de instrutores. 
 

 

Desta forma, para atender as necessidades/exigências dos eventos internacionais que 

serão sediados pela FEPACAN e ofertar equipamentos para o treinamento dos atletas e 

equipes paranaenses de Rafting, o projeto proposto consiste na aquisição de botes de 

Rafting, remos e equipamentos de segurança. 

Estas embarcações e equipamentos serão utilizados durante a realização do Pre-Mundial 



 

de Rafting R4 - 2013 e do Campeonato Mundial de Rafting R4  2014, e nos demais 

períodos serão disponibilizadas, na forma de comodato, às associações de Rafting e 

Slalom filiadas a FEPACAN, que colaborem com o desenvolvimento local e estadual da 

modalidade. 

Para o recebimento destes equipamentos, as associações deverão assumir o 

compromisso de disponibilizar, para a FEPACAN, os botes e equipamentos necessários 

para a realização dos eventos internacionais, e a participação em todas as etapas dos 

eventos estaduais e nacionais da modalidade, sob a possibilidade de devolver todos os 

itens repassados em caso de não cumprimento das condições acima. 

Os critérios que devem ser preenchidos para o recebimento das embarcações, em forma 

de comodato, é a regularização da inscrição junto à Federação Paranaense de 

Canoagem, a comprovação de realização atividades/projetos de Rafting, e a assinatura do 

termo de compromisso aceitando as obrigações e responsabilidades para o recebimento 

do comodato. 

Desta forma, as ações deste projeto se organizam da seguinte maneira: 

1- Aquisição de equipamentos esportivos; 

2- Disponibilização dos botes e equipamentos exigidos para a realização dos eventos 

internacionais Pre-Mundial de Rafting R4 - 2013 e do Campeonato Mundial de Rafting R4 

2014 

3- Seleção de associações filiadas para o recebimento, em comodato, dos materiais 

adquiridos; 

4- Assinatura do termo de compromisso. 
 

 

Com a aquisição de 20 botes de Rafting (12 pés) necessários para a realização dos 

eventos internacionais acima citados, será possível atender a todas as associações que 

atualmente desenvolvem atividades de Rafting no Paraná, assim como estender a 

possibilidade de associações de Canoagem Slalom iniciarem/disponibilizarem atividades 

de Rafting para seus atletas. 

Estes números são suficientes para atender os mais de 120 atletas de Rafting filiados à 

FEPACAN, e ampliar este número, seja com novos atletas, seja estendendo a 

possibilidade de treinamento também para os 138 atletas de Canoagem Slalom 

atualmente filiados à FEPACAN. 

Além das embarcações, as associações receberão em comodato os coletes de 

segurança, capacetes, remos e sacos de resgate, tendo em vista que são itens básicos e 

obrigatórios para a atividade de Rafting. 
 

 

O Público-Alvo deste projeto são as associações de canoagem regularmente filiadas a 

FEPACAN, que comprovadamente executem atividades/treinamentos de Rafting. 



 
 

DESCRIÇÃO DE PROJETO 

 

 

 
 

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 Paraná conta hoje com uma das melhores infraestruturas para a implantação de 

projetos de canoagem do mundo. Além de um clima extremamente favorável para a 

prática da modalidade o ano todo, o Estado possui 3 raias oficiais para Canoagem 

Velocidade (Curitiba, Cascavel e Entre Rios do Oeste) além do Canal Itaipu, o único da 

América Latina para a prática da Canoagem Slalom e Rafting. 

Não bastassem os aparelhos olímpicos acima mencionados, o Estado possui ótimos rios, 

lagos e piscinas, propícios para a implantação da canoagem, entretanto para aproveitar 

todo este potencial para as mais diversas modalidades da Canoagem, ainda são escassos 

os subsídios para estimular e disseminar a prática e treinamentos destas modalidades. 

Visando suprir esta falta de exposição da modalidade de Rafting, em seu formato 

competitivo, aumentando a compreensão do esporte para toda a população do estado, e 

buscando estimular o desenvolvimento e prática da mesma pela população, a FEPACAN 

busca a realização de eventos internacionais de grande porte para colocar em exposição, 

e levar a conhecimento de todos esta bela modalidade. 

Entretanto, de pouco adiantaria a realização de eventos como o Pré-Mundial de Rafting 

R4 -2013 e do Campeonato Mundial de Rafting R4  2014, se não aproveitarmos o 

momento de exposição para ampliarmos a capacidade de atendimento das associações, 

afim de cobrir uma demanda natural de atletas que surgem após terem um contato inicial 

com a modalidade por meio destes eventos. 

Desta forma, busca-se com este projeto, além de cumprir uma exigência para a realização 

destes eventos, oferecendo aos países participantes as embarcações necessárias para as 

provas, auxiliar as entidades de prática filiadas a captar as pessoas interessadas na 

modalidade, para que estas venham a se tornar praticantes, ampliando a base de atletas 

da modalidade. Este sim um verdadeiro legado dos eventos propostos. 

Atualmente o Rafting encontra muitas dificuldades em se desenvolver como Modalidade 

Esportiva no Paraná e em todo o Brasil, isto porque, por ser um esporte coletivo torna 

ainda mais difícil e custoso o aporte financeiro para a formação de uma equipe com 

canoístas suficientes para a formação de uma equipe. 

Desta forma, a maneira encontrada por muitos atletas e equipes paranaenses para poder 

realizar seus treinamentos é trabalhando como instrutores de Rafting para empresas de 

Turismo e/ou Esportes Radicais que exploram a modalidade de forma comercial. 

Entretanto, é claro e óbvio que as condições de pista e corredeiras, assim como as 

exigências técnicas aplicadas em uma descida de rio no formato comercial (com 

amadores) é completamente diferente e infinitamente menor do que em uma prova de 

Rafting, realizada por canoístas (atletas) muito bem treinados. 

Apesar de não ser uma modalidade olímpica, o Rafting é uma modalidade de introdução 

do atleta à canoagem, isto porque é uma prática comercial do esporte, facilitando assim o 

acesso e a iniciação da canoísta, em que muitas vezes o 1º contato com a Canoagem se 

dá por esta modalidade. 



 

Atualmente o Rafting conta com um número muito reduzido de atletas no Paraná, apesar 

de possuirmos atletas com bons resultados em competições internacionais e também ter 

um bom número de praticantes que tem a modalidade como lazer. 

Devido as dificuldades de treinamento e também de equipamentos, nos eventos nacionais 

realizados em outros estados, poucos atletas e associações paranaenses se fazem 

presentes. No Campeonato Brasileiro de Rafting R4 - 2012, realizado em Juquitiba  SP, 

apenas 10 atletas, de 3 associações paranaenses participam do evento, que contou com 

um total de 125 atletas. Em compensação, quando o evento é realizado no estado do 

Paraná, onde os custos de participação são menores e as estruturas da equipe já existem, 

a participação é significativamente maior, como observado na realização do Campeonato 

Brasileiro de Rafting R4  2011, em Foz do Iguaçu-PR, onde as mesmas 3 associações se 

fizeram presentes, entretanto o número de canoístas paranaenses foi de 60, em um total 

de 162 canoístas. 

Outro ponto importante para ilustrar o potencial do Paraná para a modalidade de Rafting é 

de que 4 dos 13 canoístas da equipe nacional que representou o Brasil no Campeonato 

Mundial de Rafting R4 -2012, realizado em Ceske Budejovice  CZE, são filiados da 

FEPACAN, o que representa 30% da equipe nacional, sendo os outros 70% atletas 

oriundos da Federação Paulista de Canoagem. 

Importante para o desenvolvimento do esporte no Paraná, a Canoagem é uma das 

modalidades que integram o programa das Olimpíadas disputando 16 medalhas de ouro, 

mas que infelizmente, conta hoje com um número insignificante de adeptos no estado. 

No circuito nacional de Rafting não há mais do que 60 atletas participantes, ou seja, para 

uma população com pouco mais de 10 milhões de habitantes, o percentual é praticamente 

nulo. 

Desta forma, aproveitando o impulso obtido com a realização de eventos internacionais de 

Rafting, a FEPACAN espera ampliar sensivelmente o número de praticantes da 

modalidade, assim como em vê a possibilidade de refletir este interesse por outras 

modalidades da canoagem. 

A necessidade do apoio financeiro é justificada pois a prática da canoagem é cara se 

comparada aos esportes tradicionais com bola e ao próprio atletismo. Atualmente a 

aquisição do equipamento completo para iniciante custa em torno de R$ 1.500,00 a R$ 

2.200,00. Valor considerado alto para os padrões brasileiros, o que dificulta enormemente 

a formação da base e descoberta de novos talentos no país. 

Campeões nacionais e mundiais da modalidade sempre existiram no Estado do Paraná, 

porém é necessário adotar medidas, visando dar oportunidade da democratização do 

acesso ao esporte, possibilitando o despontar de novos talentos no cenário esportivo 

nacional e internacional da canoagem. 

Diante do exposto, vislumbramos na aprovação do Projeto, via benefício fiscal, captar 

recursos para executar as ações ora propostas, bem como alcançar os resultados 

esperados. 

Na atual conjuntura, em que a grande maioria dos recursos investidos na canoagem 

nacional são feitos diretamente pela Confederação Brasileira de Canoagem, a qual recebe 

verba disponibilizada pelo Comitê Olímpico Brasileiro por meio da Lei Agnelo Piva, sendo 

que esta deve ser aplicada apenas no desenvolvimento das modalidades olímpicas 

(Canoagem Velocidade e Canoagem Slalom) visando o alto rendimento, não resta às 

demais modalidades de canoagem outra fonte de recursos que não sejam os benefícios 

da lei de incentivo, como maneira de estimular e/ou estruturar suas afiliadas na busca pelo 

desenvolvimento das modalidades de canoagem, assim como sensibilizar e estimular o 



 

investimento nas modalidades por parte dos patrocinadores. Desta forma salientamos que 

tanto a Proponente, quanto os clubes filiados não possuem condições financeiras para 

arcar com os custos especificados nos formulários a seguir. 



 

 
 

 

 
 
 

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: 

Disponibilizar os botes de Rafting necessários para a realização dos eventos Pré-Mundial 

de Rafting R4 2013 e Campeonato Mundial de Rafting R4 - 2014, sediado pela 

proponente em Foz do Iguaçu-PR 

Pesquisa com chefes de equipe e membros da equipe técnica solicitando que 

classifiquem avaliem a qualidade dos botes ofertados como: ruim, regular, bom, muito 

bom ou excelente. 

Pretendemos ter 80% das respostas com bom, muito bom ou excelente. 
 

 

Disponibilizar equipamentos e botes de Rafting, sob forma de comodato, para as 

Associações regularmente filiadas a FEPACAN, e que aceitem as condições para receber 

os equipamentos, possibilitando assim os treinamentos das equipes e dando oportunidade 

de participação em competições Nacionais da Modalidade. 

Condição para o recebimento dos botes e equipamentos, de que a Associação se faça 

presente em todas as etapas e eventos nacionais e estaduais da modalidade. 

Apresentar os resultados obtidos pelas associações nos respectivos eventos. 
 
 
 
Metas Quantitativas: 

Aquisição de 20 jogos completos de Rafting, compostos por 1 bote, 6 remos, 6 coletes de 

segurança, 6 capacetes e 1 saco de resgate. 
 

 

Disponibilização de 20 botes de Rafting para os eventos Pré-Mundial de Rafting R4  2013 

e Campeonato Mundial de Rafting R4  2014 
 

 

Aumento de 50% no número de atletas paranaenses nos campeonatos nacionais 

realizados em outros estados, em comparação com o número de atletas paranaenses 

participantes ano de 2012. 
 

 

Aumentar para 46% a participação de atletas paranaenses na equipe nacional em 

campeonatos mundiais. 
 

 

No período de 1 ano após a destinação dos botes e equipamentos para as associações 

filiadas, acréscimo de 20% no número de atletas de Rafting filiados à FEPACAN 
 

 

Indicadores de Resultado: 

- Realização dos eventos Pré-Mundial de Rafting R4  2013 e Campeonato Mundial de 

Rafting R4 2014 



 

- Participação nos campeonatos nacionais de Rafting. 

- Participação nacional no Campeonato Mundial de Rafting. 

- Número de atletas cadastrados/filiados à FEPACAN. 
 

 

Meios de Verificação: 

- Fotos dos botes e equipamentos 

- Fotos dos dois eventos. 

- Boletins informativos dos eventos constando a disponibilização das embarcações para 

as equipes 

- Visitas do órgão e dos Patrocinadores. 

- Contratos e termos de compromisso assinados pelas associações para o recebimento, 

em forma de comodato, dos botes e equipamentos 

- Lista de atletas participantes dos campeonatos nacionais de Rafting 

- Lista dos atletas para a equipe nacional, convocados pela Confederação Brasileira de 

Canoagem para representar o Brasil nos Campeonatos Mundiais de Rafting. 

- Notas fiscais e comprovantes de pagamento. 



 
 

DESCRIÇÃO DE PROJETO 
 

 
 

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) 

 
 

 
Atividade(s) Fim: 

 

 

1 - MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06: 

Botes de Rafting 

Está previsto neste projeto a aquisição de 20 Botes de Rafting, de 12 pés, fabricados em PVC, seguindo as especificações exigidas pela 

Federação internacional de Rafting, cumprindo rigorosamente todas as exigências de resistência do material, espaço interno, fixação 

para os pés e fundo inflável. 

Estes botes possuem capacidade para até 6 pessoas, e será destinado para atender as equipes dos países participantes dos eventos 

internacionais que serão sediados pela FEPACAN: Pré-Mundial de Rafting R4 -2013 e Campeonato Mundial de Rafting R4 2014. 

Nos períodos distintos aos dos eventos, estes botes serão destinados, na forma de comodato, a associações filiadas à FEPACAN, e que 

estejam de acordo com as condições estabelecidas em contrato, para o desenvolvimento da modalidade no estado do Paraná. 
 

 

Remos de Rafting 

Aquisição de 120 remos para Rafting, sendo 6 para cada bote, com uma pá em composto plástico, tubo em alumínio e empunhadura 

ergonômica. As dimensões padrão são Remo: 140cm a 160cm, Peso: 1.020g, Largura da pá: 19cm, Comprimento da pá: 49cm, Peso da 

pá: 400g. 
 

 

Capacetes de Segurança 

Aquisição de 120 Capacetes de Proteção, sendo 6 para cada bote, fabricado em Polipropileno, com regulagem interna de tamanho feita 



 

com Neoprene, o que proporciona melhor ajuste, mais segurança e conforto para o usuário, com protetor de orelhas que não prejudica a 

audição e furos para ventilação e escoamento d`água, para a proteção dos canoístas enquanto eles estiverem praticando atividades nas 

embarcações. 
 

 

Coletes de Segurança (Salva-Vidas) 

Aquisição de 120 Coletes de Segurança para Rafting, sendo 6 para cada bote, em nylon, espuma de células fechadas, com sistema de 

ajuste, cavado na parte de baixo dos braços para não prejudicar os movimentos, fitas refletivas na frente e nas costas e alto poder de 

flutuação. 
 

 

Sacos de Resgate 

Aquisição de 20 sacos de resgate, sendo 1 por bote, para o lançamento de corda para o resgate e retirada da água de canoístas que 

porventura venham a virar e/ou cair da embarcação durante a descida da corredeira. Este equipamento de segurança é de utilização 

obrigatória para a prática de Rafting durante as atividades ao longo das corredeiras. 

O cabo de Resgate com 20m vem com corda flutuante, espuma flutuadora, alça com engate de nylon para transporte, mangueira para 

proteção da corda (base do saco), fitas refletivas e cordão estrangulador na abertura. 
 
 
 
Atividade(s) Meio: 

 
 

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

 

 

A estratégia de divulgação do projeto, com seus patrocinadores e do ME, prevê a adesivagem de botes de Rafting adquiridos com 

recursos do projeto. 
 

 

Produção de 60 m² de adesivos em vinil, resistente a água, para aplicação das logomarcas da proponente, Ministério do Esporte, Lei de 

Incentivo e Patrocinadores nos botes adquiridos com recursos do projeto. Cada bote receberá aproximadamente 3 m² de adesivos que 

deverão ser aplicados nas embarcações e substituídos sempre que houver a desgaste do material. 



 
 

DESCRIÇÃO DE PROJETO 
 

 
 

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) 0,00 

VALOR PLEITEADO PARA EFEITO DA LEI 11.438/06 (*****) 199.788,75 

TOTAL GERAL 199.788,75 
 

(*) 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. 
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XI. DETALHE AS INFORMAÇÕES DO FORMULÁRIO IX 

FONTES ORIGEM DO RECURSO (*) FINALIDADE (**) VALOR (R$) 

ATIVIDADE(S) FIM 

1. Recursos Próprios 1.1 Recurso(s) Próprios   

2. Recursos Públicos    

3. Outros Incentivos Fiscais    

4. Outros recursos    

5. Receitas Previstas    

ATIVIDADE(S) MEIO 

1. Recursos Próprios    

2. Recursos Públicos    

3. Outros Incentivos Fiscais    

4. Outros recursos    

5. Receitas Previstas    
 

(*) Detalhe a origem de cada fonte (se existir) 

(**) Indique para cada origem, em que, no projeto proposto, será gasto o valor previsto. 
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XII. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA 

ATIVIDADE(S) FIM 
 

AÇÃO Nº 
 

DENOMINAÇÃO DA AÇÃO(*) 
PERÍODO DE EXECUÇÃO 

 

VALOR ESTIMADO POR 
AÇÃO (R$) INÍCIO DURAÇÃO 

 
 

1 

 
 

Material Permanente/Equipamento 

DATA DA 
ASSINATURA DO 

TERMO DE 
COMPROMISSO 

 
 

3 meses 

 
 

187.200,00 

TOTAL ATIVIDADE FIM 187.200,00 

ATIVIDADE(S) MEIO 
 

AÇÃO Nº 
 

DENOMINAÇÃO DA AÇÃO(*) 
PERÍODO DE EXECUÇÃO 

 

VALOR ESTIMADO POR 
AÇÃO (R$) INÍCIO DURAÇÃO 

 
 

1 

 
 

Divulgação/Promoção 

DATA DA 
ASSINATURA DO 

TERMO DE 
COMPROMISSO 

 
 

3 meses 

 
 

3.075,00 

TOTAL ATIVIDADE MEIO 3.075,00 

TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM 190.275,00 
 

 

ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
Valor na Etapa 3: 

9.513,75 

Porcentagem: 5,000% 

TOTAL GERAL 199.788,75 
 

(*) As ações aqui descritas deverão ser as mesmas identificadas no formulário VIII 
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(*) Enumere todas as ações que foram descritas no formulário VIII 

 

XIII. Orçamento Analítico - detalhe aqui os itens de despesa, por ação, necessários à execução do projeto, dando as 
especificações orçamentárias necessárias. 
 

1- Nº 
 

2- Detalhamento ações 
 

3- Quantidade 
 

4- Unidade 
 

5- Duração 
6- Valor 
Unitário 

 

7- Total 

 
Indique o item ou serviço que será contratado/utilizado 

 
Indique a quantidade de cada 

item da coluna 2 
Indique a unidade 
de medida de cada 

item da coluna 3 

Indique a duração 
de cada item da 

coluna 2 

Indique o preço de 
cada unidade de 

despesa 

 
col. 3 x col. 5 x col. 6 

ATIVIDADE(S) FIM 

 Item Detalhamento  

1 Material Permanente/Equipamento - (R4 Pre-World Rafting Championships 2013 - Foz do Iguaçu/PR) 
 
 

1.1 

 
 

Botes de Rafting 

Bote inflável para 
rafting, com 12 pés 
(3,80 metros), em 

PVC. 

 
 

20.0 

 
 

Unidade 

 
 

- 

 
 

7.146,00 

 
 

142.920,00 

 
 
 
 
 

1.2 

 
 
 
 
 

Capacetes 

Capacetes de 
Proteção com 

regulagem interna 
de tamanho, com 

protetor de orelhas 
e furos para 
ventilação e 
escoamento 

d`água. 

 
 
 
 
 

120.0 

 
 
 
 
 

Unidade 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

81,00 

 
 
 
 
 

9.720,00 

 
 

 
1.3 

 

 
Coletes de 

Segurança (Salva- 
Vidas) 

Coletes de 
Segurança (Salva- 
Vidas) com sistema 

de ajuste e 
flutuabilidade 

mínima de 7,0 kg 

 
 

 
120.0 

 
 

 
Unidade 

 
 

 
- 

 
 

 
189,00 

 
 

 
22.680,00 

 
 

1.4 

 
 

Remos 

Remos de Rafting, 
com pá em 

composto plático e 
cabo em alumínio 

 
 

120.0 

 
 

Unidade 

 
 

- 

 
 

81,00 

 
 

9.720,00 



 

 

 

 
 
 
 
 

1.5 

 

 
 
 
 
 

Sacos de resgate 

Aquisição de Sacos 
de Resgate para o 
resgate e retirada 

da água de 
canoístas que 

porventura venham 
a virar e/ou cair da 

embarcação 
durante a descida 

da corredeira. 

 

 
 
 
 
 

20.0 

 

 
 
 
 
 

Unidade 

 

 
 
 
 
 

- 

 

 
 
 
 
 

108,00 

 

 
 
 
 
 

2.160,00 

TOTAL ATIVIDADE(S) FIM 187.200,00 

ATIVIDADE(S) MEIO 

 Item Detalhamento  

1 Divulgação/Promoção 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 

Produção de 
adesivos até 60 m² 
de adesivos para a 

identificação e 
divulgação do 

Projeto, do 
Adesivos para Patrocinador e do 

botes  Ministério do 
Esporte, nos botes 

de Rafting 
adquiridos pelos 
benefícios da Lei 
de Incentivo ao 

Esporte. (20 botes) 

 
 
 
 
 
 
 
 

60.0 

 
 
 
 
 
 
 
 

Metro² 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 

51,25 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.075,00 

TOTAL ATIVIDADE(S) MEIO 3.075,00 

TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM 190.275,00 
 

 
ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

Valor na Etapa 3: 
9.513,75 

Porcentagem: 
5,000% 

TOTAL GERAL 199.788,75 
 


