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: 1408741-35
Título: Eventos de Canoagem Slalom Fepacan
Manifestação Desportiva: Rendimento
Modalidade(s) do projeto:
Canoagem Slalom
Local (is) de execução do projeto:
Canal Itaipu
Av. Tancredo Neves Canal Itaipu Jardim Itaipu - PR
Cep: 85856-970/Fone: (45)3027-2052
Tomazina - PR - Rio das Cinzas
Av. Avelino Antonio Vieira, 117 CEP: 86560-000 Centro - PR
Cep: 85875-000/Fone: não encontrado
Evento(s) do projeto:
1- Campeonato Mundial de Canoagem Slalom Junior e Sub 23 - (Evento Calendário
Oficial)
Data Início: 22/04/2015
Data Término: 26/04/2015
Local Execução: Canal Itaipu
2- Campeonato Brasileiro de Canoagem Slalom 1ª Divisão - (Evento Calendário Oficial)
Data Início: 30/10/2015
Data Término: 01/11/2015
Local Execução: Tomazina - PR - Rio das Cinzas

III. PERÍODO DE EXECUÇÃO PREVISTO:
DATA DA ASSINATURA DO TERMO DE
Duração: 12 meses
COMPROMISSO

IV. BREVE DESCRIÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO

Público Alvo
Qtd: 0 - Crianças - (0 a 12 anos).
Qtd: 233 - Adolescentes - (10 a 18 anos).
Qtd: 217 - Adultos - (18 a 59 anos).
Qtd: 0 - Idosos - (a partir de 60 anos).
Qtd: 0 - Portadores de necessidades especiais.
Beneficiário Direto: 450
Beneficiário Indireto: 0
Total de Beneficiário(s): 450
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 Eventos de Canoagem Slalom 2015 é uma ação desportiva de alto rendimento,
promovida pela Federação Paranaense de Canoagem FEPACAN, que visa à realização
dos mais importantes eventos da modalidade, a qual servirá também como estímulo aos
atletas de todo o Brasil, além do crescimento da modalidade em questão.
As competições de canoa e caiaque passaram a figurar entre as modalidades olímpicas
nos Jogos de Berlim 1936. Até a edição de Cidade do México 1968, a canoagem incluía
apenas provas de Canoagem Velocidade. A Canoagem Slalom, por sua vez, estreou em
Munique 1972, saiu do programa e só voltou a fazer parte dos Jogos Olímpicos em
Barcelona 1992.
O esporte é praticado com caiaques ou canoas em águas rápidas, em percursos que
variam entre 250m e 400m, definidos por portas, que o canoísta deve percorrer sem faltas
e no menor tempo possível.
Assim como na Canoagem Velocidade cada tipo de embarcação é identificada por uma
letra C para a canoa, em que os atletas usam remos com uma pá, e K para o kaiaque (do
inglês Kaiak), em que os competidores usam um remo com duas pás.
Nas Olimpíadas, a modalidade é disputada nas categorias K1, C1 e C2. Nos
Campeonatos, existem provas disputadas por equipe, com três barcos de cada categoria.
As características dos barcos da Canoagem Slalom são:
K1 - Caiaque para uma pessoa. Comprimento mínimo: 3,50 m. Largura mínima: 0,60 m.
Peso mínimo: 9 kg.
C1 - Canoa para uma pessoa. Comprimento mínimo: 3,50 m. Largura mínima: 0,65 m.
Peso mínimo: 10 kg.
C2 - Canoa para duas pessoas. Comprimento mínimo: 4,10 m. Largura mínima: 0,200 m.
Peso mínimo: 15 kg.
O projeto tem a chancela da Confederação Brasileira de Canoagem CBCa e da
Federação Internacional de Canoagem ICF e tem como objetivo principal o de preparar
atletas que possam representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de 2016.
O Projeto Eventos de Canoagem Slalom terá duas etapas, sendo estas:

Campeonato Mundial de Canoagem Slalom Junior e Sub 23 (ICF Junior & U23 Canoe
Slalom World Championships) a ser realizado em Foz do Iguaçu PR, Brasil, no período
de 22/04/2015 a 26/04/2015 com vinte e um dias de treinamento.
Campeonato Brasileiro de Canoagem Slalom 1ª Divisão a ser realizado em Tomazina
PR, no período de 30/10/2015 a 01/11/2015 com dois dias de treinamentos.

Estes locais foram selecionados por serem considerados berços da canoagem Slalom no
Brasil e por serem locais onde já existe considerável número de praticantes experientes
da modalidade. Além disso, em Foz do Iguaçu, está localizado o único canal artificial de
Canoagem Slalom da America Latina. O local já foi palco de mais de 20 eventos da
modalidade, dentre eles o Campeonato Mundial de Canoagem Slalom em 2007 e
Tomazina também já sediou mais de 15 eventos de Canoagem Slalom.
A Canoagem Slalom brasileira está crescendo muito e o Brasil tem conseguido resultados
internacionais importantes o que nos impulsiona a investir cada vez mais em eventos
desta modalidade. Prova disto é a inédita medalha de ouro da canoísta Ana Sátila Vargas
no K1 Feminino Júnior Campeonato Mundial Júnior e Sub23 2014.
Para a execução do projeto será necessária a contratação de serviços essenciais à
realização do evento, tais como infraestrutura, RH, despesas com viagens, serviços de
comunicação e marketing, auxílio jurídico e serviços de apoio. A duração do projeto será
de Fevereiro de 2015 a Janeiro de 2016.
A aprovação e execução deste projeto promoverão o fortalecimento da Canoagem Slalom,
estimulando a competência desportiva e administrativa dos envolvidos, além de atender
às expectativas dos atletas em participar de competições nacionais e internacionais de
alto rendimento, explorando todas suas potencialidades e elevando seu nível técnico.
Nos últimos anos o esforço das pessoas que acreditam no esporte revelou promissores
canoístas e solidificou o trabalho daqueles que já estão num grau mais elevado de
experiência com a conquista de inéditos resultados internacionais para a Canoagem
Slalom. Contudo, para se chegar onde a entidade e a sociedade desejam, tornando-se
possivelmente uma das grandes forças mundiais, faz-se necessário popularizar a
modalidade, criar situações de intercâmbio técnico-esportivo e aplicar recursos visando o
alto rendimento.
A Federação Paranaense de Canoagem juntamente à Confederação Brasileira de
Canoagem esperam que a Canoagem Slalom continue no ritmo de crescimento com o
intuito de chegar no ano de 2016 com um número relevante de atletas, muito semelhante
à várias potências olímpicas, como a Itália, Espanha e Grã Bretanha.
JUSTIFICATIVA
O Campeonato Mundial Junior e Sub23 de Canoagem Slalom (ICF Junior & U23 Canoe
Slalom World Championships) e Campeonato Brasileiro de Canoagem Slalom 1ª Divisão
são eventos de suma importância para o ano de 2015 nesta modalidade pelo fato de
agregar duas etapas e fomentar o desenvolvimento da modalidade no Brasil, além da

realização do evento marcar também importante fase preparatória dos atletas num
período que antecede um grande evento esportivo que são os Jogos do Rio 2016.
Somente estando em evidência na mídia nacional é que a Canoagem Slalom terá
condições de almejar reconhecimento e uma participação maior de atletas, público,
empresários e do próprio Poder Público.
Trata-se de uma modalidade que disputa 4 medalhas olímpicas, número exatamente igual
ao esporte do vôlei, por exemplo, porém, com uma diferença de investimento
absolutamente desproporcional principalmente na política nacional de base.
A FEPACAN é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, constituída
nos moldes de associação de caráter desportivo, conceituada como entidade estadual de
administração do desporto, que tem por objetivo promover, apoiar, favorecer e divulgar
atividades de práticas e intelectuais de canoagem nas manifestações do desporto
educacional, desporto de participação e desporto de rendimento, visando o crescimento
qualitativo e quantitativo desta modalidade no Brasil em busca de performance técnica e
resultados, além do reconhecimento da sociedade, promovendo o desenvolvimento do ser
humano através do esporte.
A proponente respeita as diferenças entre os indivíduos e, através do seu trabalho,
pretende realizar projetos em âmbito nacional e internacional, possibilitando a integração
total de pessoas na busca por uma cidadania plena por meio da canoagem, neste caso a
Canoagem Slalom.
Os regulamentos de competição são da Confederação Brasileira de Canoagem e da
Federação Internacional de Canoagem.
As propostas estratégicas deste projeto buscam, não somente a realização de um circuito
esportivo, mas sim auxiliar na construção de uma cultura voltada para prática do esporte,
que além de propiciar uma atividade esportiva e um caminho longe da criminalidade,
também oferece àqueles canoístas mais desenvolvidos todas as condições necessárias
para se fazer dele um grande campeão, tornando-se eles próprios espelho para os que
estão começando.
Somente com o benefício da Lei de Incentivo ao Esporte será possível realizar o projeto
de Canoagem Slalom nos moldes acima citados.

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).

Declaro para os devidos fins que a Federação Paranaense de Canoagem, inscrita no
CNPJ n° 02.342.167/0001-66, localizada à Avenida Pedro Basso, 700 na cidade de Foz
do Iguaçu, estado do Paraná, possui equipe com capacidade técnica e gerencial para
executar o projeto proposto, bem como, cumprir todas as ações planejadas no referido
plano de trabalho, visto que a entidade proponente possui 15 (quinze) anos de história e
experiência na administração do desporto.
Declaramos para os devidos, para analise técnica deste projeto, que a FEPACAN já
executou o Projeto Equipe Permanente de Canoagem Slalom em Foz do Iguaçu
(Processo n° 58701.001293/2011-96), por meio dos benefícios da Lei de Incentivo ao
Esporte, cadastrado e aprovado no ano de 2011, e executado em 2012. Atualmente este
projeto encontra-se finalizado, e tem suas prestações de contas final em análise pelo
Ministério do Esporte, e aprovada pelo BNDES (patrocinador). Além disso, está iniciando
a continuidade do Projeto citado acima, denominado Equipe Permanente de Canoagem
Slalom em Foz do Iguaçu / Ano II / Continuidade (Processo 58701.005149/2012-18). Link
do projeto (http://canoagem.org.br/equipepermanentedecanoagemslalom/)
Participou da realização dos seguintes eventos:
2006 - Festival Itaipu de Canoagem Slalom
2007 - Seletiva Brasileira para o Campeonato Pan-americano de Canoagem Slalom
2007 - Campeonato Pan-americano e Pré-mundial de Canoagem Slalom
2007 - Campeonato Mundial Sênior de Canoagem Slalom - Pré Olímpico
2009 - Copa Sul-americana de Canoagem Slalom
2010 - Seletiva Nacional de Canoagem Slalom 2010
2010 - Campeonato Brasileiro de Canoagem Slalom Iniciantes
2011 - Seletiva Nacional de Canoagem Slalom
2011 - Campeonato Brasileiro de Canoagem Slalom - 2ª Divisão
2012 - Seletiva Nacional de Canoagem Slalom
2012 - Campeonato Pan-americano de Canoagem Slalom
2012 - Copa Brasil de Canoagem Slalom - 3ª Etapa
A comprovação desses eventos pode ser constatada pelo link
(http://www.canoagem.org.br/calendario/index?ano=2013).
Declaro ainda que a entidade gerencia atualmente um projeto patrocinado pela Itaipu
Binacional, denominado Meninos do Lago (http://canoagem.org.br/meninosdolago/),
cumprindo com todas as exigências para a devida execução e prestação de contas dos
recursos. A proponente mantém seus registros contábeis em dia, demonstrando assim a
capacidade em cumprir com todas as normas necessárias para a execução do projeto.
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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:
Realizar competição nacional e internacional de alto-rendimento, com elevado nível
técnico;
Indicadores: Participação de atletas nacionais e internacionais de Canoagem Slalom;
Aferição através dos relatórios pós-evento e planilhas de resultados dos atletas.
Atender a todas as categorias e classes da Canoagem Slalom;
Indicadores: Realização de provas nas categorias K1, C1 e C2;
Aferição através do programa de provas e planilhas de resultados dos atletas.
Disponibilizar arbitragem qualificada;
Indicadores: Convocação de árbitros com experiência internacional
Aferição com a lista de árbitros convocada e seus respectivos currículos esportivos.

Metas Quantitativas:
Número de participantes em torno de 100 atletas no Campeonato Brasileiro de Canoagem
Slalom 1ª Divisão;
Indicadores: Relação de Atletas inscritos;
Aferição através da lista de inscrito.
Número de participantes em torno de 350 atletas no Campeonato Mundial;
Indicadores: Relação de Atletas inscritos;
Aferição através da lista de inscrito.
Alcançar, ao longo dos eventos, público total de 1.000 expectadores;
Indicadores: Fotos dos espectadores do evento
Aferição através do relatório dos organizadores do evento.
Obter 70% de mídia espontânea positiva.
Indicadores: Reportagens e entrevistas (mídias impressa e digital)
Aferição através dos relatórios de mídia.

Árbitros Nacionais - Contratação, via RPA, de 20 árbitros, durante 2 dias antes do evento e 5 dias de evento 20 - Pessoa (s) - 7 Dia (s)
Auxiliares de cronometragem - Contratação de 3 profissionais via RPA, responsáveis pelo auxilio à empresa internacional de
cronometragem oficial, durante 5 dias de preparação e 5 dias de evento 3 - Pessoa (s) 10 - Dia (s)
Chefe de Arbitragem - Contratação de 1 profissional, via RPA, com experiência em eventos de Canoagem, responsável pelo
gerenciamento de todos os arbitros do evento. Durante 21 dias de treinamentos e 5 dias de evento - 1 Pessoa (s) 26 - Dia (s)
Locutor Nacional - Contratação, via RPA, de locutores 2 para o evento, durante 1 dia de preparação para o evento e 5 de evento 2 Pessoa (s) - 6 - Dia (s)

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

Todos deverão ser remuneradas 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 Canoagem Slalom Júnior e Sub23 2015, 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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Cerimônias abertura
Prestação de serviço de preparação da cerimônia de abertura do evento.

Banheiros químicos
Banheiros químicos para atender os atletas, equipe de trabalho e público durante 21 dias de treinamentos e 5 de evento 10 Unidade 26
Dia (s).

Para execução do evento será necessária contratação de serviços operacionais, conforme justificativas e quantitativos abaixo:
Ambulância
Ambulância tipo UTI completa durante 21 dias de treinamentos e 5 de evento.

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

Para execução do evento será necessária contratação de um Supervisor de eventos indicado pelo ICF, conforme carta anexa a esse
projeto, por não ter fornecedor nacional, também será necessária contratação de serviço internacional de cronometragem, indicado pela
ICF e serviço de locução internacional, também indicado pela Federação Internacional de Canoagem. Para prestação desses serviços
será necessário, de acordo Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, artigo 7, anexo a esse projeto, reter 25% de imposto de renda na
fonte, e segundo documento da receita federal, anexo a esse projeto, e também recolher 0,37% referente a IOF de nas operações de
cambio.

Impostos serviço de Supervisão da ICF, serviço internacional de cronometragem e serviço de locução internacional

Para contratação de pessoal via RPA será necessário o recolhimento do INSS utilizando o modelo oficial de Recibo de Pagamento a
Autônomo RPA, sendo recolhido INSS = 20% do empregador.

RPAs

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

Membros do Comitê - Contratação, via RPA, de 4 membros do comitê de Canoagem Slalom, durante 5 dias antes do evento e 5 dias de
evento 4 - Pessoa (s) 10 - Dia (s)

Equipe de trabalho - Staff Credenciamento
Contratação de: (2) credenciamento, todo período de preparação para o evento, treinamentos, evento e pós evento, 30 dias - 2 Pessoa
(s) 30 Dia (s).

Equipe de trabalho - Staff - Central de informações e fotocópias
Contratação de: (3) central de informações e fotocópias, todo período de preparação para o evento, treinamentos, evento e pós evento,
30 dias - 3 Pessoa (s) 30 Dia (s).

Empresa de serviço de Resgate Aquático
Contratação de profissionais, para resgate aquático dos atletas na pista de competição, durante todo período de treinamentos e evento 26 Dia (s).

Empresa de serviço de limpeza
Contratação de: (2) limpeza, (2) distribuição de água, todo período de preparação para o evento, treinamentos, evento e pós evento, 30
dias - 4 Pessoa (s) 30 Dia (s).

Cronometragem oficial
Conforme carta da Confederação Brasileira de Canoagem e da Federação Internacional de Canoagem, no Brasil não existe empresa
especializada em cronometragem de tempos de Canoagem Slalom, por isto, será necessária a contratação de prestação de serviço de
cronometragem internacional oficial das provas, com utilização de mão de obra especializada, com experiência em Canoagem, software
de gerenciamento completo do evento, programa de provas, listas de largada e 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 milésimos de segundo.
Também está anexo tradução juramentada.

Cerimônias - Premiação
Contratação se serviço de cerimonial de premiação, com pódio, pessoal de apoio, estrutura e todos os adereços necessários para as
premiações de todas as provas do evento durante os 5 dias de evento.

Cerimônias - encerramento
Prestação de serviço de cerimônia de enceramento do evento.

Estrutura - Tendas - 5x5m com ar condicionado
Tendas 5m x 5m, com ar condicionado, fechamento e tablado para: (1) cronometragem, (1) central de fotocópias e protestos, (1)
imprensa, (1) credenciamento, (1) para ICF e (1) credenciamento, durante 21 de treinamentos e 5 de evento - 6 Unidade 26 Dia (s)

Estrutura - Plataforma de largada
Plataforma de largada, medindo 2m x 2m, durante 21 dias de treinamentos e de evento - 1 Unidade 26 Dia (s)

Estrutura - Placas de largada e chegada
Placas de largada e chegada, com treliça de 3m x 0,50m, durante 21 dias de treinamentos e 5 de evento 2 Unidade 26 Dia (s).

Estrutura - Mesas
Mesas para atender a todas as áreas do evento, durante 21 dias de treinamentos e 5 de evento - 200 Unidade 26 Dia (s).

Estrutura - Grades divisórias
Grades divisórias, medindo 2m x 1m cada, para demarcar a área dos atletas, área técnica e área de público, durante 21 dias de
treinamentos e 5 de evento - 300 Unidade 26 Dia (s)

Estrutura - Estruturas para guarda de barcos
Locação de estruturas para armazenagem de barcos, durante 21 dias de treinamentos e 5 de evento - 20 Unidades 26 Dia (s).

Estrutura Cadeiras
Cadeiras para atender a todas as áreas do evento, durante 21 dias de treinamentos e 5 dias de evento - 400 Unidades 26 Dia (s)
Estrutura - Camarotes cobertos para o público
Camarote coberto medindo 30m x 5m, para atendimento ao público, durante 1 dia de preparação e 5 dias de evento - 1 Unidade 6 Dia
(s).

Estrutura - Cabines de árbitros Cabines para os árbitros de pista, cobertas e com bancada, medindo 2m x 1m, durante 2 dias antes do
evento e 5 dias de evento - 7 Unidade 7 Dia (s)

Estrutura Backdrop
Estrutura metálica para backdrop de largada e backdrop de premiação, medindo 4m x 3m, durante 21 dias de treinamentos e 5 de
evento - 3 Unidade 26 Dia (s)

Montagem da pista
Prestação de serviço de montagem da pista de competição, com passagem dos cabos de aço e estrutura para as 25 portas no percurso
de 350 metros.
Projeto 3D
Desenvolvimento de projeto da área de competição, em 3D, com a disposição de todas as áreas técnicas e operacionais do evento,

Locutor Internacional
Para locução das provas em inglês é necessário contratação de locutor internacional, necessariamente com experiência em Canoagem,
para isso, foi recebida indicação de valor da Federação Internacional de Canoagem, sendo 2 pessoas durante 5 dias.

Internet
Prestação de serviço de internet na raia de competição, para preparação das ordens de largada, envio dos resultados para o site do
evento, fotos para internet e atendimento à assessoria de imprensa, durante 2 dias de treinamentos e 3 dias de evento - 1 Serviço 26
Dia (s)

Gerador de energia
Locação de gerador de energia para a suprir todas as necessidades do evento com potência de no mínimo 80 KVA, durante 4 dias de
antecedencia ao evento e 5 de evento - 1 Unidade 9 Dia (s)

Filmagem Oficial
Para acompanhamento das provas, é necessária contratação de serviço de filmagem, isso virtude da distância entre os competidores,
público e lamina dágua, 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. 5 Dia (s).

Estrutura - Tendas - 5x5m vestiários Tendas vestiários 5m x 5m, com fechamento lateral, para os países, durante 21 dias de
treinamentos e 5 de evento - 15 Unidade 26 Dia (s)

Estrutura - Tendas - 5x5m com fechamento e tablado
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 21 dias de treinamentos, 5 de evento - 5 Unidade 26 Dia (s).

Para execução do evento será necessária contratação de hospedagem, alimentação e hidratação, com os seguintes quantitativos e
justificativas:

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

Teste de Doping
Prestação de serviço de teste de doping para atletas participantes do evento - 20 testes. Conforme cartas anexas, a própria CBCa,
entidade máxima do esporte no país, desconhece outras empresas que prestem esse serviço.

Telão
Conforme descrito no item filmagem para apresentação das imagens do evento é necessário contratação de telão, de 4m x 3m, onde
serão apresentadas as imagens, resultados oficiais do evento e inserção do Selo da Lei de Incentivo, da logomarca do Ministério do
Esporte e dos Patrocinadores. Durante os 5 dias de evento.

Supervisão ICF
Por se tratar de um evento internacional de Canoagem Slalom, será necessária a contratação de um consultor internacional que
acompanhará todo desenvolvimento dos trabalhos, necessariamente indicado pela Federação Internacional de Canoagem. Carta anexa.

Sonorização
Prestação de serviço de sonorização para aproximadamente 500m2, com 6 caixas de som distribuidas, equipamentos de controle e DJ,
durante os 5 dias de evento

Seguranças
Contratação de empresa de segurança 24h, durante todo período de preparação, treinamentos, evento e pós evento, sendo 5
seguranças/dia - 1 Serviço 30 Dia (s)

Rádios
Rádios com longo alcance para arbitragem, cronometragem, equipe técnica, operacional e árbitragem do evento, durante 21 dias de
treinamentos e 5 de evento - 30 Unidade 26 Dia (s)

fundamental para operacionalização do evento

Hospedagem em hotel 3 estrelas, com café da manhã, em quartos duplos, para envolvidos na parte técnica e operacional do evento,
descrições e quantitativos detalhados estão apresentadas nas estratégias de ação deste projeto. Quantitativos e detalhamento:
Como os profissionais devem estar disponíveis para o trabalho durante os períodos completos, foi previsto 1 dia de chegada antecipado,
aplicado abaixo com +1.

Hospedagem - Equipe Técnica e Operacional

Total de 1314 refeições.

Árbitros Nacionais - não residente - 2 refeições/dia x 20 pessoas x 7 Dia (s) + 2 chegada/partida = 282 refeições
Auxiliares de cronometragem - não residente - 2 refeições/dia x 3 pessoas x 10 Dia (s) + 2 chegada/partida = 62 refeições
Chefe de Arbitragem - não residente - 2 refeições/dia x 1 pessoas x 26 Dia (s) + 2 chegada/partida = 54 refeições
Locutor Nacional - não residente - 2 refeições/dia x 2 pessoas x 6 Dia (s) + 2 chegada/partida = 26 refeições
Membros do Comitê - não residente - 2 refeições/dia x 4 pessoas x 10 Dia (s) + 2 chegada/partida = 82 refeições
Equipe de trabalho - Staff - Central de informações e fotocópias - residente - 1 refeições/dia x 3 pessoas x 30 Dia (s) + 0
chegada/partida = 90 refeições
Equipe de trabalho - Staff - Credenciamento - residente - 1 refeições/dia x 2 pessoas x 30 Dia (s) + 0 chegada/partida = 60 refeições
Equipe de cronometragem oficial internacional - não residente - 2 refeições/dia x 3 pessoas x 10 Dia (s) + 2 chegada/partida = 62
refeições
Autoridades - residente - 1 refeições/dia x 5 pessoas x 6 Dia (s) + 0 chegada/partida = 30 refeições
Pessoal da Ambulância - residente - 1 refeições/dia x 5 pessoas x 26 Dia (s) + 0 chegada/partida = 130 refeições
Locutor Internacional - não residente - 2 refeições/dia x 2 pessoas x 5 Dia (s) + 2 chegada/partida = 22 refeições
Pessoal da CBCa não residente - 2 refeições/dia x 6 pessoas x 8 Dia (s) + 2 chegada/partida = 98 refeições
Pessoal da ICF não residente - 2 refeições/dia x 5 pessoas x 8 Dia (s) + 2 chegada/partida = 82 refeições
Supervisor indicado pela ICF - não residente - 2 refeições/dia x 1 pessoas x 90 Dia (s) + 2 chegada/partida = 182 refeições
Voluntários residente - 1 refeições/dia x 1 pessoas x 30 Dia (s) + 0 chegada/partida = 30 refeições
Equipe de trabalho controle de doping não residente - 2 refeições/dia x 2 pessoas x 5 Dia (s) + 2 chegada/partida = 22 refeições

Alimentação - Equipe Técnica e Operacional
Abaixo está listado 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.

Frete de barcos

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

Hidratação - caixas térmicas
Caixa térmica para manter a água fornecida aos atletas, membros das equipes e pessoas da equipe técnica e operacional do evento
resfriada, distribuídas na área dos atletas, torre de chegada e área dos barcos - 5 Unidade (s)

Hidratação água
Água para hidratação de (350 atletas + 50 membros das equipes + 70 pessoas da equipe técnica e operacional do evento) x 4 copos/dia
x 21 dias de treinamento e 5 de evento totalizando: 1880 Unidade x 26 Dia (s).

Hospedagem - Atletas e Treinadores Campos de Treinamento ICF / Alimentação - Atletas e Treinadores Campos de Treinamento ICF
Conforme carta anexa, o país sede deve oferecer hospedagem e alimentação para 20 atletas e membros do programa - Campos de
Treinamento do ICF, em quartos duplos 10 Unidades - 10 Dia (s), além de almoço e jantar.

Equipe de trabalho controle de doping - duplo - 2 pessoas - 5 diárias +1 = 6 x 1 quartos = 6 diárias
Total de 337 diárias

Árbitros Nacionais - duplo - 20 pessoas - 7 diárias +1 = 8 x 10 quartos = 80 diárias
Auxiliares de cronometragem - duplo - 3 pessoas - 10 diárias +1 = 11 x 2 quartos = 22 diárias
Chefe de Arbitragem - duplo - 1 pessoas - 26 diárias +1 = 27 x 1 quartos = 27 diárias
Locutor Nacional - duplo - 2 pessoas - 6 diárias +1 = 7 x 1 quartos = 7 diárias
Membros do Comitê - duplo - 4 pessoas - 10 diárias +1 = 11 x 2 quartos = 22 diárias
Equipe de cronometragem oficial internacional - duplo - 3 pessoas - 10 diárias +1 = 11 x 2 quartos = 22 diárias
Locutor Internacional (bilingue) - duplo - 2 pessoas - 5 diárias +1 = 6 x 1 quartos = 6 diárias
Pessoal da CBCa - duplo - 6 pessoas - 8 diárias +1 = 9 x 3 quartos = 27 diárias
Pessoal da ICF - duplo - 5 pessoas - 8 diárias +1 = 9 x 3 quartos = 27 diárias
Supervisor indicado pela ICF - duplo - 1 pessoas - 90 diárias +1 = 91 x 1 quartos = 91 diárias

Abaixo segue quantitativo e funções:

Passagem aérea - Chefe de arbitragem
Passagem aérea para gerente de cronometragem com experiência em eventos de Canoagem, de Porto Alegre (RS) x Foz do Iguaçu

Passagem aérea - Auxiliares de cronometragem
Passagem aérea para auxiliares de cronometragem com experiência em eventos de Canoagem, de Curitiba (PR) x Foz do Iguaçu (PR)
3 Unidade 1 Dia (s).

Passagem aérea - Assessor de imprensa
Passagem aérea para assessor de imprensa com experiência em eventos de Canoagem, de Curitiba x Foz do Iguaçu 2 Unidade (s).

Locação de Van
Locação de van com 16 lugares, para transporte de árbitros, organizadores, resgate aquático e equipe de trabalho, durante 21 dias de
treinamentos, 5 de evento e 1 pós evento 3 Locação 27 Dia (s).

Locação de Ônibus
Locação de ônibus para atendimento a todos os 350 atletas e 30 membros das equipes, entre os hotéis, aeroporto e pista, durante os
21 dias de treinamentos, 5 de evento e 1 pós evento 3 Locação 27 Dia (s).

Locação de carro
Locação de carro 1.0, com ar condicionado, para atendimento a membro da organização que necessitem trabalhar fora do horário de
operação das vans, como pessoal operacional, gerente de cronometragem, autoridades, ou membros da ICF durante 21 dias de
treinamentos, 5 de evento e 1 pós evento - 5 Locação 27 Dia (s).

Gasolina carros alugados
Gasolina para carros alugados, levando consideração o consumo de aproximadamente 25 litros/dia por carro, durante todo período de
locação 25 Litro 27 Dia (s). O valor utilizado foi da Agencia Nacional do Petróleo, Gás Natural e Bicombustível.

Para os eventos internacionais que acontecem na Europa a maioria dos atletas transportam seus barcos em transporte terrestre,
carretinhas ou caminhões. Já no Brasil, os atletas deverão trazer seus barcos via aéreo. Em virtude disso a organização irá disponibilizar
frete entre São Paulo - SP x Foz do Iguaçu (PR) e Foz do Iguaçu (PR) x São Paulo (SP), para atletas que desembarcarem com seus
barcos no aeroporto Internacional de São Paulo. Isso em virtude das companhias aéreas que fazem o trecho Foz x São Paulo não
transportarem barcos.

Camiseta para atletas e membros das equipes
Camisetas para os 350 atletas e 50 membros das equipes 400 Unidade

Shorts para organização
Shorts para os 70 membros que compoem arbitragem, cerimonial de premiação, locução, assessoria de imprensa, segurança e demais
áreas do evento, sendo 3 camisetas por pessoa e dois shorts 210 Unidade

Está previsto os seguintes uniformes:
Camiseta para organização
Camisetas para os 70 membros que compoem arbitragem, cerimonial de premiação, locução, assessoria de imprensa, segurança e
demais áreas do evento, sendo 3 camisetas por pessoa e dois shorts 210 Unidade

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

Passagens aérea - CBCa
Passagens aéreas para membros da CBCa, responsáveis pelo acompanhamento e homologação do evento junto a ICF, de Curitiba
(PR) x Foz do Iguaçu (PR) 6 Unidade(s)
Passagens aérea - ICF
Passagens aéreas para membros da ICF, árbitros internacionais, Jury, Supervisor da ICF e equipe responsável pela homologação do
evento, de Madri (ESP) x Foz do Iguaçu (PR) 5 Unidades.

Passagem aérea - Locutor Nacional
Passagem aérea para locutor com experiência em eventos de Canoagem, de Porto Alegre (RS) x Foz do Iguaçu (PR) 2 Unidade (s).

Passagem aérea - Locutor Internacional
Passagem aérea para locutor com experiência em evento internacional de Canoagem, de Washington (USA) x Foz do Iguaçu (PR) 2
Unidade (s).

Passagem aérea - Comitê de Canoagem Slalom
Passagem aérea para comitê de arbitragem, com experiência em Canoagem, de São Paulo (SP) x Foz do Iguaçu (PR) 3 Unidade (s).

(PR) 1 Unidade (s).

Placas
Confecção de placas em PVC, 4 cores, medindo 2m x 1m, com impressão da logo dos organizadores, Lei de Incentivo, Ministério do

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.
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 Unidade

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

Para premiação das provas será necessário aquisição de medalhas personalizadas, conforme detalhamento:
Junior U23 Team Junior Team U23
K1M 3 3 9 9
K1W 3 3 9 9
C1M 3 3 9 9
C1W 3 3 9 9
C2M 6 3 18 9
Total 132.
Trofeus para as 3 melhores equipes.

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

Jalecos (coletes de identificação)
Jalecos (coletes com os números identificadores dos atletas) para todos os barcos participantes das provas do evento 350 Unidade

Bonés Bonés para os 70 membros que compoem as áreas técnicas e operacionais do evento 70 Unidade

Capas de Chuvas
Capas de chuva para os 70 membros que compoem as áreas técnicas e operacionais do evento 70 Unidade

Retorno de mídia clipping
Prestação de serviço de clipagem de todos os materiais vinculados na mídia impressa e eletronica para mensuração dos resultados,

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.

Assessoria de Imprensa
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.

Placas de identificação
Confecção de placas de identificação para área dos atletas, credenciamento, central de informações, imprensa, sanitários e demais
áreas 10 Unidade

Instalação
Serviço de instalação de todos os materiais produzidos na pista de competição

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

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

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

Esporte e Patrocinadores 30 Unidade

Projetor

Fotocopiadoras colorida
Fotocopiadora para credenciamento, durante 21 dias de treinamentos e 5 de evento 2 Unidades

Fotocopiadoras preto e branco
Fotocopiadoras preto e branco para: (1) central de informações e fotocópias, (1) Central de Imprensa e (1) para cronometragem,
configuração detalhadas nas estratégias de ação deste projeto, durante 21 dias de treinamentos e 5 de evento. Com 4 tonners para
cada fotocopiadora 6 Unidades

Está prevista a aquisição de 2 bandeiras por país participante do evento para mastros. Totalizando 60 unidades.
MATERIAIS DE INFORMÁTICA
Para execução do evento será necessária locação de equipamentos de informativa, conforme detalhes:
Notebooks
Notebooks para: (2) Central de informações e fotocópias, (1) Pessoal operacional, (3) credenciamento, (3) assessoria de imprensa,
configuração detalhadas nas estratégias de ação deste projeto, durante 21 dias de treinamentos e 5 de evento 9 Unidades

10 - MATERIAL DE INFORMÁTICA - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

Está prevista a aquisição de 2 bandeiras de cada país, totalizando 60 bandeiras.

9 - MATERIAL DE CONSUMO/ESPORTIVO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

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.

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 Patrocinadrores.

ferramenta importante para prestação de contas dos investimentos.

Locução de Canoagem
Contratação, via RPA, de locutores para o evento, durante 3 dias de evento. 2 Pessoa (s) 3 Dia (s).

Comitê de Canoagem Slalom
Contratação, via RPA, de 3 profissionais, para formar o comitê de arbitragem, durante os 2 dias de treinamentos e 3 dias de evento 3
Pessoa (s) 5 Dia (s).

Chefe de Arbitragem
Contratação de 1 profissional, via RPA, com experiência em eventos de Canoagem, responsável pelo gerenciamento de todos os
arbitros do evento. Durante 2 dias de treinamentos e 3 de evento. 1 Pessoa (s) 5 Dia (s).

Auxiliares de cronometragem
Contratação de 3 profissionais via RPA, responsáveis pelo auxilio à empresa internacional de cronometragem oficial,2 dias de
treinamento e 3 dias de evneto 3 Pessoa (s) 5 Dia (s).

Árbitros
Contratação de 12 profissional, via RPA, árbitros. Durante 2 dias de treinamentos e 3 de evento. 12 Pessoa (s) 5 Dia (s).

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

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 Brasileiro de Canoagem Slalom 1ª Divisão, será necessária a contratação
de diversos profissionais para as áreas técnicas e operacionais do evento.

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

Projetor para sala de reuniões, configuração detalhadas nas estratégias de ação deste projeto, durante 21 dias de treinamentos e 5 de
evento 1 Unidade
&#8195;

Cronometragem oficial

Cerimonial
Contratação se serviço de cerimonial de premiação, com pódio, pessoal de apoio, estrutura e todos os adereços necessários para as
premiações de todas as provas do evento 1 Unidade 3 Dia (s).

Ambulância
Ambulância tipo UTI completa durante 2 dias de treinamento e 3 de evento 1 Unidade 5 Dia (s).

Para execução do evento será necessária contratação de serviços operacionais, conforme detalhamento e justificativas:

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

Para execução do evento será necessária contratação de serviço internacional de cronometragem, indicado Federação Internacional de
Canoagem. Para prestação desse serviços será necessário, de acordo Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, artigo 7, anexo a esse
projeto, reter 25% de imposto de renda na fonte, e segundo documento da receita federal, anexo a esse projeto, e também recolher
0,37% referente a IOF de nas operações de cambio.

Impostos serviço internacional de cronometragem

Taxa de homologação do evento
Para homologação do evento será necessário o pagamento de uma taxa de homologação do evento junto à CBCa. Conforme
documento anexo.

Para contratação de pessoal via RPA será necessário o recolhimento do INSS utilizando o modelo oficial de Recibo de Pagamento a
Autônomo RPA, sendo recolhido INSS = 20% do empregador.

RPAs

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

Estrutura - Cabines de árbitros
Cabines para os árbitros de pista, cobertas e com bancada, medindo 2m x 1m, durante 2 dias de treinamentos e 3 dias de evento 7
Unidade 6 Dia (s).

Estrutura - Banheiros químicos
Banheiros químicos para atender os atletas, equipe de trabalho e público durante 1 dia de preparação para o evento, 2 dias de
treinamentos e 3 dias de evento 5 Unidade 6 Dia (s).

Estrutura - Backdrop
Estrutura metálica para backdrop de largada e backdrop de premiação, medindo 4m x 3m, durante 2 dias de treinamentos e 3 dias de
evento 3 Unidade 5 Dia (s).

Equipe de Trabalho - Staff - Resgate Aquático
Contratação de profissionais, para resgate aquático dos atletas na pista de competição, durante os 2 dias de treinamentos e 3 de
evento. 1 Serviço 5 Dia (s).

Equipe de trabalho - Staff - Limpeza e distribuição de água
Contratação de profissionais, sendo: (2) limpeza, (2) distribuição de água,durante 2 dias de treinamentos e 3 dias de evento 4 Pessoa
(s) 5 Dia (s).

Equipe de trabalho - Staff - Central de informações e credenciamento Contratação de profissionais, (2) credenciamento, (2) central de
informações e fotocópias, durante 2 dias de treinamentos e 3 dias de evento 4 Pessoa (s) 5 Dia (s).

Conforme carta da Confederação Brasileira de Canoagem e da Federação Internacional de Canoagem, no Brasil não existe empresa
especializada em cronometragem de tempos de Canoagem Slalom, por isto, será necessária a contratação de prestação de serviço de
cronometragem internacional oficial das provas, com utilização de mão de obra especializada, com experiência em Canoagem, software
de gerenciamento completo do evento, programa de provas, listas de largada e 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 milésimos de segundo.
Também está anexo tradução juramentada.

Estrutura - Tendas - 5x5m vestiários
Tendas vestiários 5m x 5 m, com 6 divisões entre masculino e feminino, durante 2 dias de treinamentos e 3 dias de evento 4 Unidade 5
Dia (s).

Estrutura - Tendas - 5x5m com fechamento e tablado
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 2 dias de treinamentos e 3 dias de evento 5 Unidade 5 Dia (s).

Estrutura - Tendas - 5x5m com ar condicionado
Tendas 5m x 5m, com ar condicionado, fechamento e tablado para: (1) cronometragem, (1) central de fotocópias e protestos, (1)
imprensa, (1) credenciamento, durante 2 dias treinamentos e 3 de evento 4 Unidade 5 Dia (s).

Estrutura - Plataforma de largada
Plataforma de largada, medindo 2m x 2m, durante 2 dias de treinamentos e 3 dias de evento 1 Unidade 5 Dia (s).

Estrutura - Placas de largada e chegada Placas de largada e chegada, com treliça de 3m x 0,50m, durante 2 dias de treinamentos e 3
dias de evento 2 Unidade 5 Dia (s)

Estrutura - Mesas
Mesas para atender a todas as áreas do evento, durante 2 dias de treinamentos e 3 dias de evento 50 Unidade 5 Dia (s).

Estrutura - Grades divisórias
Grades divisórias, medindo 2m x 1m cada, para demarcar a área dos atletas, área técnica e área de público, durante 2 dias de
treinamentos e 3 dias de evento 300 Unidade 5 Dia (s).

Estrutura - Camarotes cobertos para o público
Camarote coberto medindo 30m x 5m, para atendimento ao público, durante 2 dias de treinamentos e 3 dias de evento 1 Unidade 6 Dia
(s).

Estrutura - Cadeiras
Cadeiras para atender a todas as áreas do evento, durante 2 dias de treinamentos e 3 dias de evento 300 Unidade 6 Dia (s).

Sonorização

Seguranças
Contratação de segurança 24 durante 7 dias de preparação do evento, 2 dias de treinamento, 3 de evento e 4 dias de desmontagem

Rádios
Rádios com longo alcance para arbitragem, cronometragem e equipe técnica e operacional do evento, durante 2 dias de treinamento e 3
de evento 25 Unidade 5 Dia (s).

Projeto 3D
Desenvolvimento de projeto da área de competição, em 3D, com a disposição de todas as áreas técnicas e operacionais do evento,
fundamental para operacionalização do evento

Montagem da pista
Prestação de serviço de montagem da pista de competição, com passagem dos cabos de aço e estrutura para as 25 portas no percurso
de 350 metros.

Internet
Prestação de serviço de internet na raia de competição, para preparação das ordens de largada, envio dos resultados para o site do
evento, fotos para internet e atendimento à assessoria de imprensa, durante 2 dias de treinamentos e 3 dias de evento

Gerador de energia
Locação de gerador de energia para a suprir todas as necessidades do evento com potência de no mínimo 80 KVA, 2 dias de
treinamentos e 3 dias de evento

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

Equipe de trabalho - Staff - Central de informações e credenciamento
chegada/partida = 20 refeições.

residente - 1 refeições/dia x 4 pessoas x 5 Dia (s) + 0

Alimentação - Equipe Técnica e Operacional
Foram previstas refeições para a equipe técnica e operacional conforme detalhamento:
Arbitros - não residente - 2 refeições/dia x 12 pessoas x 5 Dia (s) + 2 chegada/partida = 122 refeições.
Auxiliares de cronometragem - não residente - 2 refeições/dia x 3 pessoas x 5 Dia (s) + 2 chegada/partida = 32 refeições.
Chefe de Arbitragem - não residente - 2 refeições/dia x 1 pessoas x 5 Dia (s) + 2 chegada/partida = 12 refeições.
Comitê de Canoagem Slalom - não residente - 2 refeições/dia x 3 pessoas x 5 Dia (s) + 2 chegada/partida = 32 refeições.
Locução de Canoagem - não residente - 2 refeições/dia x 2 pessoas x 3 Dia (s) + 2 chegada/partida = 14 refeições.
Equipe de cronometragem oficial internacional - não residente - 2 refeições/dia x 3 pessoas x 6 Dia (s) + 2 chegada/partida = 38
refeições.
Pessoal da Ambulância - residente - 1 refeições/dia x 3 pessoas x 5 Dia (s) + 0 chegada/partida = 15 refeições.
Assessor de Imprensa Chefe e auxiliar - não residente - 2 refeições/dia x 1 pessoas x 5 Dia (s) + 2 chegada/partida = 12 refeições.
Membros da Assessoria de Imprensa - residente - 1 refeições/dia x 1 pessoas x 5 Dia (s) + 0 chegada/partida = 5 refeições.

Alimentação - Atletas e Membros das Equipes
Alimentação para todos os 100 atletas previstos e 30 membros das equipes (chefes de equipe, técnicos e etc), durante 2 dias de
treinamentos e 3 dias de evento, sendo 130 pessoas * 5 dias * 2 refeições/dia 260 Refeição 5 Dia (s). Totalizando 1300 unidades.

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

Teste de Doping
Prestação de serviço de teste de doping para atletas participantes do evento - 10 testes. Conforme cartas anexas, a própria CBCa,
entidade máxima do esporte no país, desconhece outras empresas que prestem esse serviço.

Prestação de serviço de sonorização para aproximadamente 500m2, com 6 caixas de som distribuídas, equipamentos de controle e DJ,
durante os 3 dias de evento 1 Serviço 3 Dia (s).
Telão
Conforme descrito no item filmagem para apresentação das imagens do evento é necessário contratação de telão, de 4m x 3m, onde
serão apresentadas as imagens, resultados oficiais do evento e inserção do Selo da Lei de Incentivo, da logomarca do Ministério do
Esporte e dos Patrocinadores. 1 Serviço 3 Dia (s)

-

não residente - 2 refeições/dia x 2 pessoas x 3 dias + 2 chegada/partida = 14

Equipe de cronometragem oficial internacional - duplo - 3 pessoas - 6 diárias +1 = 7 x 2 quartos = 14 diárias.
Assessor de Imprensa Chefe e auxiliar - duplo - 1 pessoas - 5 diárias +1 = 6 x 1 quartos = 6 diárias.

Arbitros - duplo - 12 pessoas - 5 diárias +1 = 6 x 6 quartos = 36 diárias.
Auxiliares de cronometragem - duplo - 3 pessoas - 5 diárias +1 = 6 x 2 quartos = 12 diárias.
Chefe de Arbitragem - duplo - 1 pessoas - 5 diárias +1 = 6 x 1 quartos = 6 diárias.
Comitê de Canoagem Slalom - duplo - 3 pessoas - 5 diárias +1 = 6 x 2 quartos = 12 diárias.
Locução de Canoagem - duplo - 2 pessoas - 3 diárias +1 = 4 x 1 quartos = 4 diárias.

Abaixo segue quantitativo e funções:

Hospedagem - Equipe Técnica e Operacional
Hospedagem em hotel 3 estrelas, com café da manhã, em quartos duplos, para envolvidos na parte técnica e operacional do evento,
descrições e quantitativos detalhados estão apresentadas nas estratégias de ação deste projeto. Quantitativos e detalhamento:
Como os profissionais devem estar disponíveis para o trabalho durante os períodos completos, foi previsto 1 dia de chegada antecipado,
aplicado abaixo com +1.

Hidratação - água
Água para hidratação de (100 atletas + 30 membros das equipes + 70 pessoas da equipe técnica e operacional do evento) x 3 garrafas
de 500ml/dia x 2 dias de treinamentos e 3 dias de evento 600 Unidade 5 Dia (s). Totalizando 3.000 unidades

Equipe de trabalho do controle de doping
refeições
Total 484 unidades.

Equipe de trabalho - Staff - Limpeza e distribuição de água não residente - 2 refeições/dia x 4 pessoas x 5 Dia (s) + 2 chegada/partida
= 42 refeições.
Para os membros que coordenarão o evento, provavelmente residentes em Foz do Iguaçu, será necessário alimentação e hospedagem,
conforme abaixo:
Coordenador Geral do Projeto - não residente - 2 refeições/dia x 1 pessoas x 20 dias + 2 chegada/partida = 42 refeições.
Produtor de eventos - não residente - 2 refeições/dia x 1 pessoas x 20 dias + 2 chegada/partida = 42 refeições.
Gerente Administrativo - não residente - 2 refeições/dia x 1 pessoas x 20 dias + 2 chegada/partida = 42 refeições.

Passagem aérea Locutor

Passagem aérea - Chefe de arbitragem
Passagem aérea para gerente de cronometragem com experiência em eventos de Canoagem, de Porto Alegre (RS) x Curitiba (PR) 1
Unidade 1 Dia (s).

Locação de carro
Locação de carro 1.0, com ar condicionado, para o coordenador geral do evento, produtores de evento, gerente administrativo, durante
20 dias que estarão em loco.
Locação de Van
Locação de van com 16 lugares, para transporte de árbitros, organizadores, resgate aquático e equipe de trabalho, durante 1 dia de
preparação para o evento, 2 dias de treinamento 3 dias de evento e 1 dia após o evento 3 Locação 7 Dia (s).

Locação de carro
Locação de carro 1.0, com ar condicionado, para atendimento a membro como gerente operacional, gerente de cronometragem,
membros do comite, locutores, durante 1 dia de preparação para o evento, 2 dias de treinamentos, 3 dias de evento e 1 dia após o
evento 6 Locação 7 Dia (s).

Gasolina carros alugados
Gasolina para carros alugados, levando consideração o consumo de aproximadamente 25 litros/dia por carro, (6 carros x 7 dias) + 1
carro x 20 dias. O valor utilizado foi da Agencia Nacional do Petróleo, Gás Natural e Bicombustível.

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

Equipe de trabalho - Staff - Limpeza e distribuição de água - duplo - 4 pessoas - 5 diárias +1 = 6 x 2 quartos = 12 diárias.
Para os membros que coordenarão o evento, provavelmente residentes em Foz do Iguaçu, será necessário alimentação e hospedagem,
conforme abaixo:
Coordenador Geral do Projeto - duplo - 1 pessoas - 20 diárias +1 = 21 x 1 quartos = 21 diárias.
Produtor de eventos - duplo - 1 pessoas - 20 diárias +1 = 21 x 1 quartos = 21 diárias.
Gerente Administrativo - duplo - 1 pessoas - 20 diárias +1 = 21 x 1 quartos = 21 diárias
Equipe de trabalho do controle de doping - duplo - 2 pessoas - 3 diárias +1 = 4 x 1 quartos = 4 diárias
Total de 169 diárias.

Medalhas
Confecção de medalhas personalizadas para todas as provas finais do evento. Totalizando 81 unidades, conforme provas:
K1 Masculino Menor 3
K1 Masculino Junior 3
K1 Masculino Senior 3
K1 Masculino Master 3
C1 Masculino Menor 3
C1 Masculino Junior 3
C1 Masculino Senior 3
C1 Masculino Master 3

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

Jalecos (coletes de identificação)
Jalecos (coletes com os números identificadores dos atletas) para todos os barcos participantes das provas do evento 220 Unidades.

Capas de Chuvas
Capas de chuva para os 70 membros que compoem as áreas técnicas e operacionais do evento 70 Unidades.

Camiseta para organização
Camisetas para os 70 membros que compõem arbitragem, cerimonial de premiação, locução, assessoria de imprensa, segurança e
demais áreas do evento, sendo 3 camisetas por pessoa 210 Unidades.

Camiseta para atletas e membros das equipes
Camisetas para os 220 atletas e 30 membros das equipes 250 Unidades.

Para execução do evento será necessário:
Bonés Bonés para os 70 membros que compõem as áreas técnicas e operacionais do evento 70 Unidades.

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

Passagem aérea para locutor com experiência em eventos de Canoagem, de Porto Alegre (RS) x Curitiba (PR) 2 Unidade 1 Dia (s)

Assessoria de Imprensa
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. 1 Unidade (s).

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 (s).

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.
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 (s).

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

Troféus
Troféus para as 3 melhores equipes do evento.

C2 Masculino Menor 6
C2 Masculino Junior 6
C2 Masculino Senior 6
C2 Masculino Master 6
K1 Feminino Menor 3
K1 Feminino Junior 3
K1 Feminino Senior 3
K1 Feminino Master 3
C1 Feminino Única 3
Equipe Masculino Única 9
Equipe Feminina Única 9

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 (s).

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 (s).

Instalação
Serviço de instalação de todos os materiais produzidos na pista de competição

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.

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.

Blimps - Balões Infláveis
Blimps - Balões Infláveis, com aplicação do Selo da Lei de Incentivo ao Esporte, da logomarca do Ministério do Esporte e Patrocinadores
4 Unidade (s).çl

Bandeirolas de borda
Bandeirolas para borda da pista, com aplicação do Selo da Lei de Incentivo ao Esporte, da logomarca do Ministério do Esporte e
Patrocinadores 20 Unidade (s).

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 Unidade (s).

Estão previstos encargos trabalhistas e incidência de impostos sobre a contratação dos profissionais em regime de CLT (FGTS, INSS,

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

Para coordenação dos dois eventos será necessária a contratação de um Coordenador Geral do Projeto e um Produtor de eventos,
ambos via CLT, com carga horária de 220 horas mensais.
Essas duas contratações deverão garantir o bom andamento da execução do projeto, auxiliar a prestação de contas e garantir o
cumprimento das metas propostas.
Para orçamento foi utilizado a pesquisa datafolha, fazendo um ajuste na realidade esportiva e do projeto.

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

Notebooks
Notebooks para: (2) Central de informações e fotocópias, (1) Pessoal operacional,(2) assessoria de imprensa, configuração detalhadas
nas estratégias de ação deste projeto, durante 2 dias de treinamentos e 3 dias de evento 5 Unidade 5 Dia (s).
&#8195;

Para realização do evento será necessária contratação de locação de equipamentos de informática conforme abaixo:
Fotocopiadoras
Fotocopiadoras preto e branco para: (1) central de informações e fotocópias, (1) Central de Imprensa e (1) para cronometragem,
configuração detalhadas nas estratégias de ação deste projeto, durante 21 dias de treinamentos e 5 de evento. Com 4 tonners para
cada fotocopiadora, durante 2 dias de treinamentos e 3 de evento 3 Unidade 5 Dia (s).

19 - MATERIAL DE INFORMÁTICA - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

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 1 Unidade (s).

Retorno de mídia - clipping
Prestação de serviço de clipagem de todos os materiais vinculados na mídia impressa e eletronica para mensuração dos resultados,
ferramenta importante para prestação de contas dos investimentos 1 Unidade (s).

Esta prevista a aquisição de 1 notebook e 1 fotocopiadora1 para os trabalhos do gerente administrativo e contabilidade, essa aquisição

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

Estão previstos encargos trabalhistas e incidência de impostos sobre a contratação dos profissionais em regime de CLT (FGTS, INSS,
PIS, Multa Rescisória, Férias, Adicional Constitucional sobre Férias (1/3), 13° Salário, Outras Incidências), totalizando 62,03%.
Também está previsto pagamento de vale alimentação para o gerente administrativo.

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

Está prevista a contratação de um gerente administrativo a fim de controlar todos os aspectos burocráticos e administrativos do projeto
a fim de garantir o bom andamento e boa utilização dos recursos recebidos, além de organizar toda prestação de contas do projeto.
Para orçamento foi utilizado a pesquisa datafolha, fazendo um ajuste na realidade esportiva e do projeto.

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

Atividade(s) Meio:

Foi previsto aquisição de tonners para as fotocopiadoras do coordenador geral do projeto e produtor de eventos.

23 - MATERIAL DE CONSUMO/ESPORTIVO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

Esta prevista a aquisição de 2 notebooks e 2 fotocopiadoras para os trabalhos do coordenador geral do projeto e do produtor de
eventos, essa aquisição se justifica pelo longo período de execução do projeto, visto que o aluguel seria muito mais caro e após os
eventos esses equipamentos poderão continuar sendo utilizados pela proponente na execução de outros eventos.

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

PIS, Multa Rescisória, Férias, Adicional Constitucional sobre Férias (1/3), 13° Salário, Outras Incidências), totalizando 62,03%.
Também está previsto pagamento de vale alimentação para os dois contratados.

Está prevista contratação de contabilidade mensal para o projeto, durante os 11 meses de execução. O valor indicado está com base
na pesquisa datafolha, fazendo um ajuste para a realidade do projeto.

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

se justifica pelo longo período de execução do projeto, visto que o aluguel seria muito mais caro e após os eventos esses equipamentos
poderão continuar sendo utilizados pela proponente na execução de outros eventos.

(*) 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)
135.000,00
VALOR PLEITEADO PARA EFEITO DA LEI 11.438/06 (*****)
2.814.480,86
TOTAL GERAL
2.949.480,86

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
Oficina de serviço de
5. Receitas Previstas
5.1
Taxas de inscrição
manutenção de embarcações
dos atletas
ATIVIDADE(S) MEIO
1. Recursos Próprios
2. Recursos Públicos
3. Outros Incentivos Fiscais
4. Outros recursos
5. Receitas Previstas

DESCRIÇÃO DE PROJETO

5.1

135.000,00

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
30 dias
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
2
Impostos/Recolhimento
30 dias
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
30 dias
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
6
Uniformes
30 dias
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
7
Material/Premiação
30 dias
TERMO DE
COMPROMISSO

DESCRIÇÃO DE PROJETO

2.830,80

43.528,00

280.163,31

133.697,20

1.020.268,00

56.098,66

52.500,00

VALOR ESTIMADO POR
AÇÃO (R$)

Divulgação/Promoção

Material de Consumo/Esportivo

Material de Informática

Recursos Humanos - Atividade Fim

Impostos/Recolhimento

Serviços Operacionais

Hospedagem/Alimentação

Transporte/Locomoção

Uniformes

Material/Premiação

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

DATA DA
ASSINATURA DO
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA DO
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA DO
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA DO
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA DO
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA DO
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA DO
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA DO
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA DO
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA DO
TERMO DE
COMPROMISSO
30 dias

30 dias

30 dias

30 dias

30 dias

30 dias

30 dias

30 dias

30 dias

30 dias

1.866,90

25.901,00

42.016,50

65.343,00

309.736,40

37.789,33

20.950,00

74.490,00

3.000,00

98.606,00

2

1

AÇÃO Nº

23

22

21

20

19

18

DATA DA
ASSINATURA
DO
Divulgação/Promoção
30 dias
114.406,00
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
Material de Informática
30 dias
5.625,00
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
Recursos Humanos - Atividade Fim
11 meses
110.000,00
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
Impostos/Recolhimento
11 meses
78.629,32
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
Material Permanente/Equipamento
11 meses
8.809,20
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
Material de Consumo/Esportivo
11 meses
5.125,78
TERMO DE
COMPROMISSO
TOTAL ATIVIDADE FIM
2.591.380,40
ATIVIDADE(S) MEIO
PERÍODO DE EXECUÇÃO
VALOR ESTIMADO POR
DENOMINAÇÃO DA AÇÃO(*)
AÇÃO (R$)
INÍCIO
DURAÇÃO
DATA DA
ASSINATURA
DO
Recursos Humanos - Atividade Meio
11 meses
44.000,00
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA
DO
Impostos/Recolhimento
11 meses
32.491,36
TERMO DE
COMPROMISSO

Serviços Operacionais

4

TOTAL GERAL

ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

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

Material Permanente/Equipamento

3

DATA DA
ASSINATURA DO
11 meses
TERMO DE
COMPROMISSO
DATA DA
ASSINATURA DO
11 meses
TERMO DE
COMPROMISSO
TOTAL ATIVIDADE MEIO
TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM

123.100,46
2.714.480,86
Valor na Etapa 3:
100.000,00
Porcentagem: 3,684%
2.814.480,86

44.000,00

2.609,10

1.2

1.1

1

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 Canoagem Slalom Junior e Sub 23)
Contratação de 3
profissionais via
RPA, responsáveis
pelo auxilio à
Auxiliares de
empresa
3.0
Pessoa (s)
10 dias
280,00
cronometragem
internacional de
cronometragem
oficial, durante 5
dias de preparação
e 5 dias de evento.
Contratação de 1
profissional, via
RPA, com
experiência em
eventos de
Canoagem,
Chefe de
responsável pelo
1.0
Pessoa (s)
26 dias
350,00
Arbitragem
gerenciamento de
todos os arbitros do
evento. Durante 21
dias de
treinamentos e 5
dias de evento.

ATIVIDADE(S) FIM

Indique o item ou serviço que será contratado/utilizado

9.100,00

8.400,00

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

2.2

2.1

2

1.5

1.4

1.3

Contratação, via
RPA, de locutores
2 para o evento,
Locutor Nacional
durante 1 dia de
2.0
Pessoa (s)
6 dias
preparação para o
evento e 5 de
evento.
Contratação, via
RPA, de 4
membros do comitê
Membros do
de Canoagem
4.0
Pessoa (s)
10 dias
Comitê
Slalom, durante 5
dias antes do
evento e 5 dias de
evento
Contratação, via
RPA, de 20
árbitros,
durante 2
Árbitros Nacionais
20.0
Pessoa (s)
7 dias
dias antes do
evento e 5 dias de
evento
Impostos/Recolhimento - (Campeonato Mundial de Canoagem Slalom Junior e Sub 23)
Pagamento de 20%
sobre o valor do
RPA de todos os
prestadores de
Auxiliares de
serviço,
calculado
3.0
Taxas
10 dias
cronometragem sobre o valor
bruto
de acordo com a
legislação
brasileira.
Pagamento de 20%
sobre o valor do
RPA de todos os
prestadores de
Chefe de
serviço,
calculado
1.0
Taxas
26 dias
Arbitragem
sobre o valor bruto
de acordo com a
legislação
brasileira.
70,00

56,00

150,00

200,00

500,00

1.820,00

1.680,00

21.000,00

8.000,00

6.000,00

Impostos - serviço
de Supervisão ICF

Impostos - serviço
internacional de
cronometragem

Impostos - serviço
internacional de
locução
internacional

Locutor Nacional

Árbitros Nacionais

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Imposto de renda
retido na fonte e
IOF sobre serviço
estrangeiro de
supervisão ICF
para o evento,
segundo legislação
brasileira
Imposto de renda
retido na fonte e
IOF sobre serviço
estrangeiro de
cronometragem
oficial para o
evento, segundo
legislação brasileira
Imposto de renda
retido na fonte e
IOF sobre serviço
estrangeiro de
locução
internacional para o
evento, segundo
legislação brasileira
Pagamento de 20%
sobre o valor do
RPA de todos os
prestadores de
serviço, calculado
sobre o valor bruto
de acordo com a
legislação
brasileira.
Pagamento de 20%
sobre o valor do
RPA de todos os
prestadores de
serviço, calculado
sobre o valor bruto
de acordo com a
legislação
brasileira.
20.0

2.0

1.0

1.0

1.0

Taxas

Taxas

Taxas

Taxas

Taxas

7 dias

6 dias

1 dia

1 dia

1 dia

30,00

100,00

5.899,83

23.599,33

17.699,50

4.200,00

1.200,00

5.899,83

23.599,33

17.699,50

3.5

3.4

3.3

3.2

3.1

3

Serviços Operacionais - (Campeonato Mundial de Canoagem Slalom Junior e Sub 23)
Ambulância tipo
UTI completa
Ambulância
durante 21 dias de
1.0
Unidade
26 dias
treinamentos e 5
de evento
Banheiros químicos
para atender os
atletas, equipe de
Banheiros químicos trabalho e público
10.0
Unidade
26 dias
durante 21 dias de
treinamentos e 5
de evento
Prestação de
serviço de
Cerimônias preparação
da
1.0
Unidade
1 dia
abertura
cerimônia de
abertura do evento
Prestação de
serviço de
Cerimônias cerimônia
de
1.0
Unidade
1 dia
encerramento
enceramento do
evento
Contratação se
serviço de
cerimônial de
premiação, com
pódio,
pessoal de
Cerimônias apoio,
estrutura e
1.0
Unidade
5 dias
Premiação
todos os adereços
necessários para
as premiações de
todas as provas do
evento
1.886,00

2.925,00

2.925,00

125,00

1.900,00

9.430,00

2.925,00

2.925,00

32.500,00

49.400,00

3.7

3.6

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
listas de
Cronometragem de provas,
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.
Contratação de: (2)
limpeza, (2)
distribuição de
Empresa de
água, todo período
serviço de limpeza de preparação para
e distribuição
o evento,
treinamentos,
evento e pós
evento, 30 dias
4.0

1.0

Pessoa (s)

Serviço

30 dias

1 dia

140,00

70.000,00

16.800,00

70.000,00

Empresa de
serviço de Resgate
Aquático

Equipe de trabalho
- Staff - Central de
informações e
fotocópias

Equipe de trabalho
- Staff Credenciamento

Estrutura Backdrop

3.8

3.9

3.10

3.11

Contratação de
profissionais, para
resgate aquático
dos atletas na pista
de competição,
durante todo
período de
treinamentos e
evento
Contratação de: (3)
central de
informações e
fotocópias, todo
período de
preparação para o
evento,
treinamentos,
evento e pós
evento, 30 dias
Contratação de: (2)
credenciamento,
todo período de
preparação para o
evento,
treinamentos,
evento e pós
evento, 30 dias
Estrutura metálica
para backdrop de
largada e backdrop
de premiação,
medindo 4m x 3m,
durante 21 dias de
treinamentos e 5
de evento
3.0

2.0

3.0

1.0

Unidade

Pessoa (s)

Pessoa (s)

Serviço

26 dias

30 dias

30 dias

26 dias

434,00

140,00

140,00

3.600,00

33.852,00

8.400,00

12.600,00

93.600,00

3.16

3.15

3.14

3.13

3.12

Cabines para os
árbitros de pista,
cobertas e com
Estrutura - Cabines bancada, medindo
de árbitros
2m x 1m, durante 2
dias antes do
evento e 5 dias de
evento
Cadeiras para
atender a todas as
Estrutura áreas do evento,
Cadeiras
durante 21 dias de
treinamentos e 5
dias de evento
Camarote coberto
medindo
30m x 5m,
Estrutura para
atendimento
Camarotes
durante
cobertos para o ao público,
1
dia
de
público
preparação e 5
dias de evento
Locação de
estruturas para
Estrutura armazenagem de
Estruturas para barcos, durante 21
guarda de barcos
dias de
treinamentos e 5
de evento
Grades divisórias,
medindo 2m x 1m
cada, para
demarcar a área
Estrutura - Grades dos atletas, área
divisórias
técnica e área de
público, durante 21
dias de
treinamentos e 5
de evento
300.0

20.0

1.0

400.0

7.0

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

26 dias

26 dias

6 dias

26 dias

7 dias

6,50

100,00

1.600,00

3,00

146,00

50.700,00

52.000,00

9.600,00

31.200,00

7.154,00

3.20

3.19

3.18

3.17

Mesas para
atender a todas as
áreas do evento,
Estrutura - Mesas durante
21 dias de
treinamentos e 5
de evento
Placas de largada
e chegada, com
Estrutura - Placas
treliça de 3m x
de largada e
0,50m, durante 21
chegada
dias de
treinamentos e 5
de evento
Plataforma de
largada,
medindo
Estrutura 2m
x
2m,
durante
Plataforma de
21
dias
de
largada
treinamentos e de
evento
Tendas 5m x 5m,
com ar
condicionado,
fechamento e
tablado para: (1)
cronometragem, (1)
central de
Estrutura - Tendas
fotocópias
e
- 5x5m com ar
protestos,
(1)
condicionado
imprensa, (1)
credenciamento,
(1) para ICF e (1)
credenciamento,
durante 21 de
treinamentos e 5
de evento
6.0

1.0

2.0

200.0

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

26 dias

26 dias

26 dias

26 dias

370,00

60,00

50,00

5,00

57.720,00

1.560,00

2.600,00

26.000,00

3.22

3.21

Tendas 5m x 5m,
com fechamento e
tablado para: (1)
Central médica e
resgate, (1)
Estrutura - Tendas montagem de pista,
- 5x5m com
(1) Desinfecção de
fechamento e
equipamentos, (1)
tablado
Embarque e
desembarque de
ônibus, (1) som
durante 21 dias de
treinamentos, 5 de
evento
Tendas vestiários
5m x 5m, com
fechamento
lateral,
Estrutura - Tendas
para
os
países,
- 5x5m vestiários durante 21 dias de
treinamentos e 5
de evento
15.0

5.0

Unidade

Unidade

26 dias

26 dias

232,00

232,00

90.480,00

30.160,00

3.24

3.23

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
Filmagem Oficial
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.
Locação de
gerador de energia
para a suprir todas
as necessidades
do evento com
Gerador de energia
potência de no
mínimo 80 KVA,
durante 4 dias de
antecedencia ao
evento e 5 de
evento
1.0

1.0

Unidade

Unidade

9 dias

5 dias

1.856,00

7.452,80

16.704,00

37.264,00

3.27

3.26

3.25

Prestação de
serviço de internet
na raia de
competição, para
preparação das
ordens de largada,
envio dos
resultados
para o
Internet
site do evento,
fotos para internet
e atendimento à
assessoria de
imprensa, durante
2 dias de
treinamentos e 3
dias de evento
Contratação de
locutor
internacional,
recomendado pela
Locutor
Federação
Internacional
Internacional de
Canoagem (2
pessoas x 5 dias).
Detalhamento nas
estratégias de ação
Prestação de
serviço de
montagem da pista
de competição,
com
passagem dos
Montagem da pista cabos
de aço e
estrutura para as
25 portas no
percurso de 350
metros.
1.0

1.0

1.0

Serviço

Unidade

Serviço

1 dia

1 dia

26 dias

30.000,00

17.500,00

1.290,00

30.000,00

17.500,00

33.540,00

Projeto 3D

Rádios

Seguranças

3.28

3.29

3.30

Desenvolvimento
de projeto da área
de competição, em
3D, com a
disposição de
todas as áreas
técnicas e
operacionais do
evento,
fundamental para
operacionalização
do evento
Rádios com longo
alcance para
arbitragem,
cronometragem,
equipe técnica,
operacional e
árbitragem do
evento, durante 21
dias de
treinamentos e 5
de evento
Contratação de
empresa de
segurança 24h,
durante todo
período de
preparação,
treinamentos,
evento e pós
evento, sendo 5
seguranças/dia
1.0

30.0

1.0

Serviço

Unidade

Serviço

30 dias

26 dias

1 dia

1.500,00

15,00

6.930,00

45.000,00

11.700,00

6.930,00

Sonorização

Supervisão ICF

Telão

3.31

3.32

3.33

Prestação de
serviço de
sonorização para
aproximadamente
500m2, com 6
caixas de som
distribuidas,
equipamentos de
controle e DJ,
durante os 5 dias
de evento
Contratação de um
consultor
internacional
exigido e indicado
pela Federação
Internacional de
Canoagem
Conforme descrito
no item filmagem
para apresentação
das imagens do
evento é
necessário
contratação de
telão de 4m x 3m,
onde serão
apresentadas as
imagens,
resultados oficiais
do evento e
inserção do Selo
da Lei de Incentivo,
da logomarca do
Ministério do
Esporte e dos
Patrocinadores.
Durante os 5 dias
de evento
1.0

1.0

1.0

Serviço

Unidade

Unidade

5 dias

3 meses

5 dias

4.000,00

17.500,00

3.500,00

20.000,00

52.500,00

17.500,00

4.3

4.2

4.1

4

3.34

Prestação de
serviço de 20
testeS de doping
Teste de Doping
1.0
Serviço
1 dia
40.024,00
para atletas
participantes do
evento
Hospedagem/Alimentação - (Campeonato Mundial de Canoagem Slalom Junior e Sub 23)
Alimentação,
Alimentação almoço e jantar,
Atletas e
para 20 membros
Treinadores
do programa 40.0
Unidade
10 dias
18,50
Campos de
Campos de
Treinamento ICF
Treinamento do
ICF
Alimentação para
todos os envolvidos
na parte técnica e
operacional do
Alimentação evento,
descrições
Equipe Técnica e
1314.0
Refeição
1 dia
18,50
e
quantitativos
Operacional
detalhados
apresentadas nas
estratégias e ação
deste projeto
Caixa térmica para
manter a água
fornecida aos
atletas, membros
das equipes e
pessoas
da equipe
Hidratação - caixas
técnica
e
5.0
Unidade
1 dia
225,00
térmicas
operacional do
evento resfriada,
distribuidas na área
dos atletas, torre
de chegada e área
dos barcos

1.125,00

24.309,00

7.400,00

40.024,00

5

4.6

4.5

4.4

Água para
hidratação de (350
atletas + 50
membros das
equipes + 70
pessoas
da equipe
Hidratação - água
1880.0
Unidade
26 dias
técnica e
operacional do
evento) x 4
copos/dia x 21 dias
de treinamento e 5
de evento
Hospedagem para
Hospedagem 20 membros do
Atletas e
programa
-Campos
Treinadores
10.0
Unidade
10 dias
de
Treinamento
do
Campos de
ICF, em quartos
Treinamento ICF
duplos
Hospedagem em
hotel 3 estrelas,
com café da
manhã, em quartos
duplos, para
envolvidos
na parte
Hospedagem técnica
e
Equipe Técnica e
337.0
Unidade
1 dia
operacional
do
Operacional
evento, descrições
e quantitativos
detalhados estão
apresentadas nas
estratégias de ação
deste projeto
Transporte/Locomoção - (Campeonato Mundial de Canoagem Slalom Junior e Sub 23)
176,00

176,00

0,49

59.312,00

17.600,00

23.951,20

5.3

5.2

5.1

Frete de barcos de
São Paulo - SP x
Foz do Iguaçu (PR)
e Foz do Iguaçu
(PR) x São Paulo
(SP), para atletas
Frete de barcos
que
desembarcarem
com seus barcos
no aeroporto
Internacional de
São Paulo
Gasolina para
carros alugados,
levando
consideração
o
Gasolina carros
consumo
de
alugados
aproximadamente
25 litros/dia por
carro, durante todo
período de locação
Locação de carro
1.0, com ar
condicionado, para
atendimento a
membro da
organização que
necessitem
trabalhar fora do
horário de
operação
das vans,
Locação de carro
como pessoal
operacional,
gerente de
cronometragem,
autoridades, ou
membros da ICF
durante 21 dias de
treinamentos, 5 de
evento e 1 pós
evento
5.0

25.0

4.0

Unidade

Litro

Unidade

27 dias

27 dias

1 dia

250,00

2,61

11.000,00

33.750,00

1.761,75

44.000,00

5.7

5.6

5.5

5.4

Locação de onibus
para atendimento a
todos os 350
atletas e 30
membros das
equipes, entre os
Locação de Onibus hotéis,
aeroporto e
pista, durante os
21 dias de
treinamentos, 5 de
evento e 1 pós
evento
Locação de van
com 16 lugares,
para transporte de
árbitros,
organizadores,
Locação de Van resgate aquático e
equipe de trabalho,
durante 21 dias de
treinamentos, 5 de
evento e 1 pós
evento
Passagem aérea
para assessor de
imprensa com
Passagem aérea experiência
em
Assessor de
eventos
de
imprensa
Canoagem, de
Curitiba x Foz do
Iguaçu
Passagem aérea
para auxiliares de
cronometragem
Passagem aérea - com
experiência
Auxiliares de
em
eventos
de
cronometragem
Canoagem, de
Curitiba (PR) x Foz
do Iguaçu (PR)
3.0

2.0

3.0

3.0

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

1 dia

1 dia

27 dias

27 dias

346,60

346,60

1.000,00

1.100,00

1.039,80

693,20

81.000,00

89.100,00

Passagem aérea Chefe de
arbitragem

Passagem aérea Comitê de
Canoagem Slalom

Passagem aérea Locutor
Internacional

Passagem aérea Locutor Nacional

Passagens aérea CBCa

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

Passagem aérea
para gerente de
cronometragem
com experiência
em eventos de
Canoagem, de
Porto Alegre (RS) x
Foz do Iguaçu (PR)
Passagem aérea
para comitê de
árbitragem, com
experiência em
Canoagem, de São
Paulo (SP) x Foz
do Iguaçu (PR)
Passagem aérea
para locutor com
experiência em
evento
internacional de
Canoagem, de
Washington (USA)
x Foz do Iguaçu
(PR)
Passagem aérea
para locutor com
experiência em
eventos de
Canoagem, de
Porto Alegre (RS) x
Foz do Iguaçu (PR)
Passagens aereas
para membros da
CBCa,
responsáveis pelo
acompanhamento
e homologação do
evento junto a ICF,
de Curitiba (PR) x
Foz do Iguaçu (PR)
6.0

2.0

2.0

3.0

1.0

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

1 dia

1 dia

1 dia

1 dia

1 dia

832,60

832,60

5.672,00

675,67

832,60

4.995,60

1.665,20

11.344,00

2.027,01

832,60

6.3

6.2

6.1

6

5.13

Passagens aereas
para membros da
ICF, árbitros
internacionais,
Supervisor da
Passagens aérea - Jury,
ICF
e equipe
5.0
Unidade
1 dia
ICF
responsável pela
homologação do
evento, de Madri
(ESP) x Foz do
Iguaçu (PR)
Uniformes - (Campeonato Mundial de Canoagem Slalom Junior e Sub 23)
Bonés para os 70
membros que
compoem
as áreas
Bonés
70.0
Unidade
técnicas e
operacionais do
evento
Camisetas para os
Camiseta para
atletas e 50
atletas e membros 350
400.0
Unidade
membros
das
das equipes
equipes
Camisetas para os
70 membros que
compoem
arbitragem,
cerimonial de
premiação,
Camiseta para locução, assessoria
210.0
Unidade
organização
de imprensa,
segurança e
demais áreas do
evento, sendo 3
camisetas por
pessoa e dois
shorts
35,80

37,00

27,00

1.590,83

7.518,00

14.800,00

1.890,00

7.954,15

7.1

7

6.6

6.5

6.4

Capas de chuva
para os 70
membros que
Capas de Chuvas compoem as áreas
70.0
Unidade
técnicas e
operacionais do
evento
Jalecos (coletes
com os números
dos
Jalecos (coletes de identificadores
atletas)
para
todos
350.0
Unidade
identificação)
os barcos
participantes das
provas do evento
Shorts para os 70
membros que
compoem
arbitragem,
cerimonial de
premiação,
Shorts para
locução, assessoria
210.0
Unidade
organização
de imprensa,
segurança e
demais áreas do
evento, sendo 3
camisetas por
pessoa e dois
shorts
Material/Premiação - (Campeonato Mundial de Canoagem Slalom Junior e Sub 23)
Confecção de
medalhas
personalizadas
para todas as
provas
finais do
Medalhas
132.0
Unidade
evento. Memória
de calculo
disponível das
estratégia de ações
deste projeto
18,90

39,00

29,90

9,50

2.494,80

8.190,00

10.465,00

665,00

8.2

8.1

8

7.2

Troféus para as 3
melhores equipes
3.0
Unidade
do evento
Divulgação/Promoção - (Campeonato Mundial de Canoagem Slalom Junior e Sub 23)
Confecção de
adesivos para
barcos, branco
fosco, 4 cores,
(0,50cm x 0,15cm),
Adesivos para
com impressão da
300.0
Unidade
1 dia
barcos
logo dos
organizadores, Lei
de Incentivo,
Ministério do
Esporte e
Patrocinadores
Confecção de
adesivos para
tendas,branco
fosco, 4 cores
(80cm x 60cm),
Adesivos para
com impressão da
300.0
Unidade
1 dia
tendas
logo dos
organizadores, Lei
de Incentivo,
Ministério do
Esporte e
Patrocinadores

Troféus

55,00

5,30

112,00

16.500,00

1.590,00

336,00

8.5

8.4

8.3

Assessoria de
imprensa para
trabalhar a
exposição e o
relacionamento de
atletas e
patrocinadores
assim como
promover a
Assessoria de
divulgação dos
Imprensa
mesmos e do
projeto em si, de
forma espontânea
em mídia regional e
nacional.
Ferramenta
importante para a
prestação de
contas dos
investimentos.
Confecção de
backdrop, em lona,
4 cores, medindo
4m x 3m, com
impressão
da logo
Backdrops
dos organizadores,
Lei de Incentivo,
Ministério do
Esporte e
Patrocinadores
Prestação de
serviço de design
profissional para o
evento, para
desenvolvimento
todo layout dos
Design e Criação de
demais materiais
que serão
produzidos, como
lonas, faixas, e
envelopamento da
raia de competição.
1.0

3.0

1.0

Serviço

Unidade

Serviço

1 dia

1 dia

1 dia

23.000,00

563,00

17.000,00

23.000,00

1.689,00

17.000,00

Fotografia

Instalação

Placas

8.6

8.7

8.8

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
Patrocinadrores.
Serviço de
instalação de todos
os materiais
produzidos na pista
de competição
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
30.0

1.0

1.0

Unidade

Serviço

Serviço

1 dia

1 dia

1 dia

220,90

12.500,00

5.000,00

6.627,00

12.500,00

5.000,00

8.11

8.10

8.9

Confecção de
placas de
identificação para
área dos atletas,
Placas de
credenciamento,
identificação
central de
informações,
imprensa,
sanitários e demais
áreas
Confecção de
pórtico de entrada,
medindo 4m x 3m,
com impressão da
logo dos
Pórtico de entrada organizadores,
Lei
de Incentivo,
Ministério do
Esporte e
Patrocinadores
Prestação de
serviço de
clipagem de todos
os materiais
vinculados na
mídia impressa e
Retorno de mídia eletronica para
clipping
mensuração dos
resultados,
ferramenta
importante para
prestação de
contas dos
investimentos
1.0

1.0

10.0

Serviço

Unidade

Unidade

1 dia

1 dia

1 dia

2.900,00

1.000,00

100,00

2.900,00

1.000,00

1.000,00

10.1

10

9.1

9

8.12

Prestação de
serviço de website
oficial para o
evento, além de
divulgação nas
Website e redes
redes sociais,
1.0
Serviço
1 dia
9.800,00
sociais
ferramenta
moderna, eficiente
e importante para
prestação de
contas dos
investimentos
Material de Consumo/Esportivo - (Campeonato Mundial de Canoagem Slalom Junior e Sub 23)
2 kbandeiras dos
30 países
previstos,
pare
Bandeiras
60.0
Unidade
50,00
cerimonias e
asteamento em
mastros
Material de Informática - (Campeonato Mundial de Canoagem Slalom Junior e Sub 23)
Fotocopiadora para
credenciamento,
Fotocopiadoras durante
21 dias de
2.0
Unidade
26 dias
250,00
colorida
treinamentos e 5
de evento

13.000,00

3.000,00

9.800,00

Fotocopiadoras
preto e branco

Notebooks

Projetor

10.2

10.3

10.4

Fotocopiadoras
preto e branco
para: (1) central de
informações e
fotocópias, (1)
Central de
Imprensa e (1) para
cronometragem,
configuração
detalhadas nas
estratégias de ação
deste projeto,
durante 21 dias de
treinamentos e 5
de evento. Com 4
tonners para cada
fotocopiadora
Notebooks para:
(2) Central de
informações e
fotocópias, (1)
Pessoal
operacional, (3)
credenciamento,
(3) assessoria de
imprensa,
configuração
detalhadas nas
estratégias de ação
deste projeto,
durante 21 dias de
treinamentos e 5
de evento
Projetor para sala
de reuniões,
configuração
detalhadas nas
estratégias de ação
deste projeto,
durante 21 dias de
treinamentos e 5
de evento
1.0

9.0

6.0

Unidade

Unidade

Unidade

26 dias

26 dias

26 dias

190,00

75,00

250,00

4.940,00

17.550,00

39.000,00

11.4

11.3

11.2

11.1

11

Recursos Humanos - Atividade Fim - (Campeonato Brasileiro de Canoagem Slalom 1ª Divisão)
Contratação de 12
profissional, via
RPA, árbitros.
Arbitros
12.0
Pessoa (s)
5 dias
150,00
Durante 2 dias de
treinamentos e 3
de evento.
Contratação de 3
profissionais via
RPA, responsáveis
pelo auxilio à
Auxiliares de
empresa
3.0
Pessoa (s)
5 dias
280,00
cronometragem
internacional de
cronometragem
oficial,2 dias de
treinamento e 3
dias de evento
Contratação de 1
profissional, via
RPA, com
experiência em
eventos de
Canoagem,
Chefe de
responsável pelo
1.0
Pessoa (s)
5 dias
350,00
Arbitragem
gerenciamento de
todos os arbitros do
evento. Durante 2
dias de
treinamentos e 3
de evento.
Contratação, via
RPA, de 3
profissionais, para
Comitê de
formar o comitê de
3.0
Pessoa (s)
5 dias
200,00
Canoagem Slalom arbitragem, durante
os 2 dias de
treinamentos e 3
dias de evento

3.000,00

1.750,00

4.200,00

9.000,00

12.3

12.2

12.1

12

11.5

Contratação, via
RPA,
de locutores
Locução de
para
o evento,
2.0
Pessoa (s)
3 dias
Canoagem
durante 3 dias de
evento.
Impostos/Recolhimento - (Campeonato Brasileiro de Canoagem Slalom 1ª Divisão)
Pagamento de 20%
sobre o valor do
RPA de todos os
prestadores de
Arbitros
serviço, calculado
12.0
Taxas
5 dias
sobre o valor bruto
de acordo com a
legislação
brasileira.
Pagamento de 20%
sobre o valor do
RPA de todos os
prestadores de
Auxiliares de
serviço,
calculado
3.0
Taxas
5 dias
cronometragem sobre o valor
bruto
de acordo com a
legislação
brasileira.
Pagamento de 20%
sobre o valor do
RPA de todos os
prestadores de
Chefe de
serviço,
calculado
1.0
Taxas
5 dias
Arbitragem
sobre o valor bruto
de acordo com a
legislação
brasileira.
70,00

56,00

30,00

500,00

350,00

840,00

1.800,00

3.000,00

13.1

13

12.7

12.6

12.5

12.4

Pagamento de 20%
sobre o valor do
RPA de todos os
prestadores de
Comitê de
serviço,
calculado
3.0
Taxas
5 dias
Canoagem Slalom sobre o valor
bruto
de acordo com a
legislação
brasileira.
Imposto de renda
retido na fonte e
IOF
sobre serviço
Impostos - serviço
estrangeiro
de
internacional de
1.0
Taxas
1 dia
cronometragem
cronometragem
oficial para o
evento, segundo
legislação brasileira
Pagamento de 20%
sobre o valor do
RPA de todos os
prestadores de
Locução de
serviço,
calculado
2.0
Taxas
3 dias
Canoagem
sobre o valor bruto
de acordo com a
legislação
brasileira.
Taxa de
homologação
do
Taxa de
evento
junto
a
homologação do
1.0
Taxas
1 dia
Confederação
evento
Brasileira de
Canoagem
Serviços Operacionais - (Campeonato Brasileiro de Canoagem Slalom 1ª Divisão)
Ambulância tipo
UTI completa
Ambulância
durante 2 dias de
1.0
Unidade
5 dias
treinamento e 3 de
evento
1.900,00

10.000,00

100,00

23.599,33

40,00

9.500,00

10.000,00

600,00

23.599,33

600,00

Cerimonial

Cronometragem
oficial

13.2

13.3

Contratação se
serviço de
cerimônial de
premiação, com
pódio, pessoal de
apoio, estrutura e
todos os adereços
necessários para
as premiações de
todas as provas do
evento
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
de provas, listas de
largada e
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 milésimos de
segundo.
1.0

1.0

Serviço

Unidade

1 dia

3 dias

70.000,00

1.886,00

70.000,00

5.658,00

Equipe de trabalho
- Staff - Central de
informações e
credenciamento

Equipe de trabalho
- Staff - Limpeza e
distribuição de
água

Equipe de Trabalho
- Staff - Resgate
Aquático

Estrutura Backdrop

Estrutura Banheiros químicos

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

Contratação de
profissionais, (2)
credenciamento,
(2) central de
informações e
fotocópias, durante
2 dias de
treinamentos e 3
dias de evento
Contratação de
profissionais,
sendo: (2) limpeza,
(2) distribuição de
água,durante 2
dias de
treinamentos e 3
dias de evento
Contratação de
profissionais, para
resgate aquático
dos atletas na pista
de competição,
durante os 2 dias
de treinamentos e
3 de evento.
Estrutura metálica
para backdrop de
largada e backdrop
de premiação,
medindo 4m x 3m,
durante 2 dias de
treinamentos e 3
dias de evento
Banheiros químicos
para atender os
atletas, equipe de
trabalho e público
durante 1 dia de
preparação para o
evento, 2 dias de
treinamentos e 3
dias de evento
5.0

3.0

1.0

4.0

4.0

Unidade

Unidade

Serviço

Pessoa (s)

Pessoa (s)

5 dias

5 dias

5 dias

5 dias

5 dias

125,00

434,00

3.600,00

140,00

140,00

3.125,00

6.510,00

18.000,00

2.800,00

2.800,00

13.13

13.12

13.11

13.10

13.9

Cabines para os
árbitros de pista,
cobertas e com
Estrutura - Cabines bancada, medindo
de árbitros
2m x 1m, durante 2
dias de
treinamentos e 3
dias de evento
Cadeiras para
atender a todas as
Estrutura áreas do evento,
Cadeiras
durante 2 dias de
treinamentos e 3
dias de evento
Camarote coberto
medindo
30m x 5m,
Estrutura para
atendimento
Camarotes
durante
cobertos para o ao público,
2
dias
de
público
treinamentos e 3
dias de evento
Grades divisórias,
medindo 2m x 1m
cada, para
demarcar a área
Estrutura - Grades dos atletas, área
divisórias
técnica e área de
público, durante 2
dias de
treinamentos e 3
dias de evento
Mesas para
atender a todas as
áreas do evento,
Estrutura - Mesas durante
2 dias de
treinamentos e 3
dias de evento
50.0

300.0

1.0

300.0

7.0

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

5 dias

5 dias

5 dias

5 dias

5 dias

5,00

6,50

1.600,00

3,00

146,00

1.250,00

9.750,00

8.000,00

4.500,00

5.110,00

13.17

13.16

13.15

13.14

Placas de largada
e chegada, com
Estrutura - Placas
treliça de 3m x
de largada e
0,50m, durante 2
chegada
dias de
treinamentos e 3
dias de evento
Plataforma de
largada,
medindo
Estrutura 2m
x
2m,
durante 2
Plataforma de
dias
de
largada
treinamentos e 3
dias de evento
Tendas 5m x 5m,
com ar
condicionado,
fechamento e
tablado para: (1)
(1)
Estrutura - Tendas cronometragem,
central
de
- 5x5m com ar
fotocópias e
condicionado
protestos, (1)
imprensa, (1)
credenciamento,
durante 2 dias
treinamentos e 3
de evento
Tendas 5m x 5m,
com fechamento e
tablado para: (1)
Central médica e
resgate, (1)
Estrutura - Tendas montagem de pista,
- 5x5m com
(1) Desinfecção de
fechamento e
equipamentos, (1)
tablado
Embarque e
desembarque de
ônibus, (1) som,
durante 2 dias de
treinamentos e 3
dias de evento
5.0

4.0

1.0

2.0

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

5 dias

5 dias

5 dias

5 dias

232,00

370,00

60,00

50,00

5.800,00

7.400,00

300,00

500,00

13.19

13.18

Tendas vestiários
5m x 5 m, com 6
divisões entre
Estrutura - Tendas
masculino e
- 5x5m vestiários feminino, durante 2
dias de
treinamentos e 3
dias de evento
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
Filmagem Oficial
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

4.0

Serviço

Unidade

3 dias

5 dias

7.452,80

232,00

22.358,40

4.640,00

13.22

13.21

13.20

Locação de
gerador de energia
para a suprir todas
as necessidades
do evento com
Gerador de energia
potência de no
mínimo 80 KVA, 2
dias de
treinamentos e 3
dias de evento
Prestação de
serviço de internet
na raia de
competição, para
preparação das
ordens de largada,
envio dos
resultados
para o
Internet
site do evento,
fotos para internet
e atendimento à
assessoria de
imprensa, durante
2 dias de
treinamentos e 3
dias de evento
Prestação de
serviço de
montagem da pista
de competição,
com
passagem dos
Montagem da pista cabos
de aço e
estrutura para as
25 portas no
percurso de 350
metros.
1.0

1.0

1.0

Serviço

Unidade

Unidade

1 dia

5 dias

5 dias

30.000,00

1.290,00

1.856,00

30.000,00

6.450,00

9.280,00

Projeto 3D

Rádios

Seguranças

Sonorização

13.23

13.24

13.25

13.26

Desenvolvimento
de projeto da área
de competição, em
3D, com a
disposição de
todas as áreas
técnicas e
operacionais do
evento,
fundamental para
operacionalização
do evento
Rádios com longo
alcance para
arbitragem,
cronometragem e
equipe técnica e
operacional do
evento, durante 2
dias de treinamento
e 3 de evento
Contratação de
segurança 24
durante 7 dias de
preparação do
evento, 2 dias de
treinamento, 3 de
evento e 4 dias de
desmontagem
Prestação de
serviço de
sonorização para
aproximadamente
500m2, com 6
caixas de som
distribuidas,
equipamentos de
controle e DJ,
durante os 3 dias
de evento
1.0

1.0

25.0

1.0

Serviço

Serviço

Unidade

Serviço

3 dias

16 dias

5 dias

1 dia

3.500,00

1.500,00

15,00

6.930,00

10.500,00

24.000,00

1.875,00

6.930,00

14.1

14

13.28

13.27

Conforme descrito
no item filmagem
para apresentação
das imagens do
evento é
necessário
contratação de
telão, de 4m x 3m,
onde serão
Telão
apresentadas as
1.0
Serviço
3 dias
4.000,00
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 10
testeS de doping
Teste de Doping
1.0
Serviço
1 dia
20.700,00
para atletas
participantes do
evento
Hospedagem/Alimentação - (Campeonato Brasileiro de Canoagem Slalom 1ª Divisão)
Alimentação para
todos os 100
atletas previstos e
30 membros das
equipes
(chefes de
Alimentação equipe,
técnicos
e
Atletas e Membros etc), durante 2 dias
260.0
Refeição
5 dias
18,50
das Equipes
de treinamentos e
3 dias de evento,
sendo 130 pessoas
* 5 dias * 2
refeições/dia

24.050,00

20.700,00

12.000,00

14.4

14.3

14.2

Alimentação para
todos os envolvidos
na parte técnica e
operacional do
Alimentação evento,
descrições
Equipe Técnica e
e
quantitativos
Operacional
detalhados
apresentadas nas
estratégias e ação
deste projeto
Caixa térmica para
manter a água
fornecida aos
atletas, membros
das equipes e
pessoas
da equipe
Hidratação - caixas
técnica
e
térmicas
operacional do
evento resfriada,
distribuidas na área
dos atletas, torre
de chegada e área
dos barcos
Água para
hidratação de (100
atletas + 30
membros das
equipes + 70
pessoas da equipe
Hidratação - água
técnica e
operacional do
evento) x 3
garrafas de
500ml/dia x 2 dias
de treinamentos e
3 dias de evento
600.0

5.0

484.0

Unidade

Unidade

Refeição

5 dias

1 dia

1 dia

0,49

225,00

18,50

1.470,00

1.125,00

8.954,00

15.2

15.1

15

14.5

Hospedagem em
hotel 3 estrelas,
com café da
manhã, em quartos
duplos, para
envolvidos
na parte
Hospedagem técnica
e
Equipe Técnica e
169.0
Unidade
1 dia
operacional
do
Operacional
evento, descrições
e quantitativos
detalhados estão
apresentadas nas
estratégias de ação
deste projeto
Transporte/Locomoção - (Campeonato Brasileiro de Canoagem Slalom 1ª Divisão)
Gasolina para
carros alugados,
levando
consideração o
Gasolina carros
consumo de
1550.0
Litro
1 dia
alugados
aproximadamente
25 litros/dia por
carro, (6 carros x 7
dias) + 1 carro x 20
dias
Locação de carro
1.0, com ar
condicionado, para
atendimento a
membro como
arbitros, gerente de
cronometragem,
Locação de carro
membros do
6.0
Unidade
7 dias
comite, locutores,
durante 1 dia de
preparação para o
evento, 2 dias de
treinamentos, 3
dias de evento e 1
dia após o evento
250,00

2,60

176,00

10.500,00

4.030,00

29.744,00

16

15.6

15.5

15.4

15.3

Locação de carro
1.0, com ar
condicionado, para
o coordenador
geral do evento,
Locação de carro
produtores de
1.0
evento, gerente
administrativo,
durante 20 dias
que estarão em
loco
Locação de van
com 16 lugares,
para transporte de
árbitros,
organizadores,
resgate aquático e
Locação de Van equipe de trabalho,
3.0
durante 1 dia de
preparação para o
evento, 2 dias de
treinamento 3 dias
de evento e 1 dia
após o evento
Passagem aérea
para gerente de
cronometragem
Passagem aérea - com
experiência
Chefe de
1.0
em
eventos
de
arbitragem
Canoagem, de
Porto Alegre (RS) x
Curitiba (PR)
Passagem aérea
para locutor com
experiência em
Passagem aérea eventos de
2.0
Locutor
Canoagem, de
Porto Alegre (RS) x
Curitiba (PR)
Uniformes - (Campeonato Brasileiro de Canoagem Slalom
1ª Divisão)

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

1 dia

1 dia

7 dias

20 dias

495,50

495,50

1.000,00

250,00

991,00

495,50

21.000,00

5.000,00

17

16.5

16.4

16.3

16.2

16.1

Bonés para os 70
membros que
compõem
as áreas
Bonés
70.0
Unidade
técnicas e
operacionais do
evento
Camisetas para os
Camiseta para
atletas e 30
atletas e membros 220
250.0
Unidade
membros
das
das equipes
equipes
Camisetas para os
70 membros que
compoem
arbitragem,
cerimonial de
premiação,
Camiseta para locução,
assessoria
210.0
Unidade
organização
de imprensa,
segurança e
demais áreas do
evento, sendo 3
camisetas por
pessoa
Capas de chuva
para os 70
membros que
Capas de Chuvas compoem as áreas
70.0
Unidade
técnicas e
operacionais do
evento
Jalecos (coletes
com os números
dos
Jalecos (coletes de identificadores
atletas)
para
todos
220.0
Unidade
identificação)
os barcos
participantes das
provas do evento
Material/Premiação - (Campeonato Brasileiro de Canoagem Slalom 1ª Divisão)
29,90

9,50

35,80

37,00

27,00

6.578,00

665,00

7.518,00

9.250,00

1.890,00

18.2

18.1

18

17.2

17.1

Confecção de
medalhas
personalizadas
para todas as
provas
finais do
Medalhas
81.0
Unidade
evento. Memória
de calculo
disponível das
estratégia de ações
deste projeto
Troféus para as 3
Troféus
melhores equipes
3.0
Unidade
do evento
Divulgação/Promoção - (Campeonato Brasileiro de Canoagem Slalom 1ª Divisão)
Confecção de
adesivos para
barcos, branco
fosco, 4 cores,
(0,50cm x 0,15cm),
Adesivos para
com impressão da
300.0
Unidade
1 dia
barcos
logo dos
organizadores, Lei
de Incentivo,
Ministério do
Esporte e
Patrocinadores
Confecção de
adesivos para
tendas,branco
fosco, 4 cores
(80cm x 60cm),
Adesivos para
com impressão da
300.0
Unidade
1 dia
tendas
logo dos
organizadores, Lei
de Incentivo,
Ministério do
Esporte e
Patrocinadores
55,00

5,30

112,00

18,90

16.500,00

1.590,00

336,00

1.530,90

Assessoria de
Imprensa

Backdrops

Bandeirolas de
borda

18.3

18.4

18.5

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.
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
Bandeirolas para
borda da pista, com
aplicação do Selo
da Lei de Incentivo
ao Esporte, da
logomarca do
Ministério do
Esporte e
Patrocinadores
20.0

3.0

1.0

Unidade

Unidade

Serviço

1 dia

1 dia

1 dia

380,00

563,00

17.000,00

7.600,00

1.689,00

17.000,00

18.8

18.7

18.6

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

1.0

4.0

Serviço

Serviço

Unidade

1 dia

1 dia

1 dia

5.000,00

23.000,00

2.300,00

5.000,00

23.000,00

9.200,00

18.12

18.11

18.10

18.9

Serviço de
instalação de todos
Instalação
os materiais
produzidos na pista
de competição
Confecção de
placas em PVC, 4
cores, medindo 2m
x 1m, com
impressão
da logo
Placas
dos organizadores,
Lei de Incentivo,
Ministério do
Esporte e
Patrocinadores
Confecção de
pórtico de entrada,
medindo 4m x 3m,
com impressão da
logo dos
Pórtico de entrada organizadores,
Lei
de Incentivo,
Ministério do
Esporte e
Patrocinadores
Prestação de
serviço de
clipagem de todos
os materiais
vinculados na
mídia impressa e
Retorno de mídia eletronica para
clipping
mensuração dos
resultados,
ferramenta
importante para
prestação de
contas dos
investimentos
1.0

1.0

30.0

1.0

Serviço

Unidade

Unidade

Serviço

1 dia

1 dia

1 dia

1 dia

2.900,00

1.000,00

220,90

12.500,00

2.900,00

1.000,00

6.627,00

12.500,00

19.1

19

18.13

Prestação de
serviço de website
oficial para o
evento, além de
divulgação nas
Website e redes
redes sociais,
1.0
Serviço
1 dia
sociais
ferramenta
moderna, eficiente
e importante para
prestação de
contas dos
investimentos
Material de Informática - (Campeonato Brasileiro de Canoagem Slalom 1ª Divisão)
Fotocopiadoras
preto e branco
para: (1) central de
informações e
fotocópias, (1)
Central de
Imprensa e (1) para
cronometragem,
configuração
detalhadas
Fotocopiadoras estratégias denas
3.0
Unidade
5 dias
ação
deste projeto,
durante 21 dias de
treinamentos e 5
de evento. Com 4
tonners para cada
fotocopiadora,
durante 2 dias de
treinamentos e 3
de evento
250,00

9.800,00

3.750,00

9.800,00

21

20.2

20.1

20

19.2

Notebooks para:
(2) Central de
informações e
fotocópias, (1)
Pessoal
operacional,(2)
assessoria de
Notebooks
imprensa,
configuração
detalhadas nas
estratégias de ação
deste projeto,
durante 2 dias de
treinamentos e 3
dias de evento
Recursos Humanos - Atividade Fim
Pagamento de
salário em regime
CLT - Jornada de
Salário trabalho de 220
Coordenador Geral
horas mensais
do Projeto - (CLT) (Segunda a Sexta:
das 08:00 as 18:00
- Sábado: das
08:00 as 12:00).
"Pagamento de
salário em regime
CLT - Jornada de
trabalho de 220
Salário - Produtor
horas mensais
de eventos - (CLT) (Segunda a Sexta:
das 08:00 as 18:00
- Sábado: das
08:00 as 12:00).
"
Impostos/Recolhimento
1.0

1.0

5.0

Pessoa (s)

Pessoa (s)

Unidade

11 meses

11 meses

5 dias

4.000,00

6.000,00

75,00

44.000,00

66.000,00

1.875,00

21.2

21.1

Encargos
trabalhistas e
incidência de
impostos sobre a
contratação dos
profissionais em
Encargos regime de CLT
Coordenador Geral (FGTS, INSS, PIS,
do Projeto - (CLT) Multa Rescisória,
Férias, Adicional
Constitucional
sobre Férias (1/3),
13° Salário, Outras
Incidências),
totalizando 62,03%
Encargos
trabalhistas e
incidência de
impostos sobre a
contratação dos
profissionais em
Encargos regime de CLT
Produtor de
(FGTS, INSS, PIS,
eventos - (CLT)
Multa Rescisória,
Férias, Adicional
Constitucional
sobre Férias (1/3),
13° Salário, Outras
Incidências),
totalizando 62,03%
1.0

1.0

Taxas

Taxas

11 meses

11 meses

2.481,20

3.721,80

27.293,20

40.939,80

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

23.1

23

22.2

22.1

22

21.3

Pagamento do
benefício de Vale
Refeição para
todos os
profissionais
contartados para a
Vale Refeição
atividade fim, no
Profissionais valor
diário de R$
Atividade Fim
21,48. Memória de
Cálculo: R$
21,48,00/dia x 22
dias trabalhados
por mês = R$
472,56,00/mês
Material Permanente/Equipamento
Fotocopiadoras
para uso do
Coordenador
Geral
Fotocopiadora
do Projeto e
Produtores de
evento
Notebooks para o
Coordenador Geral
Notebooks
do Projeto e
Produtores de
evento
Material de Consumo/Esportivo
Tonners para
fotocopiadora do
coordenador geral
Tonners
do projeto e
produtor de
eventos
22.0

2.0

2.0

2.0

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

2.591.380,40

TOTAL ATIVIDADE(S) FIM

5.218,20

3.591,00

10.396,32

5.125,78

2.609,10

1.795,50

472,56

232,99

-

-

-

11 meses

3

2.2

2.1

2

1.1

Pagamento de
salário em regime
CLT - Jornada de
Salário - Gerente
trabalho de 220
Administrativo horas mensais
(CLT)
(Segunda a Sexta:
das 08:00 as 18:00
- Sábado: das
08:00 as 12:00).
Impostos/Recolhimento
Encargos
trabalhistas e
incidência de
impostos sobre a
contratação dos
profissionais em
Encargos - Gerente regime de CLT
Administrativo(FGTS, INSS, PIS,
(CLT)
Multa Rescisória,
Férias, Adicional
Constitucional
sobre Férias (1/3),
13° Salário, Outras
Incidências),
totalizando 62,03%
Pagamento do
benefício de Vale
Refeição para
todos os
profissionais
contartados para a
Vale Refeição
atividade fim, no
Profissionais valor
diário de R$
Atividade Fim
21,48. Memória de
Cálculo: R$
21,48,00/dia x 22
dias trabalhados
por mês = R$
472,56,00/mês
Material Permanente/Equipamento
1.0

1.0

1.0

Unidade

Unidade

Pessoa (s)

11 meses

11 meses

11 meses

472,56

2.481,20

4.000,00

5.198,16

27.293,20

44.000,00

4.1

4

3.1

Notebooks para o
Coordenador Geral
Notebooks
do Projeto e
Produtores de
evento
Serviços Operacionais
do
Serviços contábeis Contabilidade
projeto
1.0

1.0

4.000,00

2.609,10

44.000,00

2.609,10

123.100,46
2.714.480,86
Valor na Etapa 3:
100.000,00
ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Porcentagem:
3,684%
TOTAL GERAL
2.814.480,86

11 meses

-

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

Serviço

Unidade

