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DADOS DO PROJETO
TÍTULO DO PROJETO:
7º Campeonato Mundial Junior de Wushu – Brasília/2018
PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO:
07/07 a 31/08/2018
VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO: R$ 1.049.970,92

1. TÍTULO DO PROJETO/IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
7th World Junior Wushu Championships – Brasília/2018
(7º Campeonato Mundial Junior de Wushu – Brasília/2018)

EVENTO DO CALENDÁRIO
ESPORTIVO
INTERNACIONAL

2. DESCRIÇÃO DA REALIDADE QUE SERÁ OBJETO DA PARCERIA
A prática das Artes Marciais no país vem crescendo muito nos últimos anos, sendo esse
aumento constatado em academias, clubes, escolas e também nas Instituições de Ensino Superior,
uma vez que, recentemente, a modalidade Wushu foi incluída na Liga Desportiva Universitária de
Lutas e também na Universíade de Verão.
A modalidade Wushu tem importante função social, com grande preocupação na
formação do indivíduo, contribuindo para aproximação do ser humano e a formação de novas
lideranças. Porém, ele também apresenta características da Manifestação Desportiva de
Rendimento com o objetivo de participar e alcançar resultados nas competições de Wushu,
previstas no calendário nacional, das Federações Estaduais e da Confederação Brasileira de Kungfu
Wushu - CBKW, e no calendário internacional, da International Wushu Federation - IWUF.
No Brasil, o Wushu é uma prática desportiva formal e a IWUF e o Comitê Olímpico
Brasileiro (COB) reconhecem a Confederação Brasileira de Kungfu/Wushu - CBKW como entidade
de administração da modalidade no país.
A Confederação Brasileira de Kungfu Wushu – CBKW, através de seu plano anual de
desenvolvimento do desporto de alto rendimento, com o objetivo de dar continuidade ao processo
de crescimento da prática do Wushu em âmbito nacional, conseguiu, em 2016, o feito inédito de
vencer a disputa para que o Brasil, especificamente a capital nacional BRASÍLIA/DF, sedie pela
primeira vez na história do Continente Americano o 7º Campeonato Mundial Junior de
Wushu. As edições anteriores do evento foram realizadas da seguinte forma:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

2006 – 1st World Junior Wushu Championships – Kuala Lampur, Malásia
2008 – 2nd World Junior Wushu Championships – Bali, Indonésia
2010 – 3rd World Junior Wushu Championships – Cingapura, Cingapura
2012 – 4th World Junior Wushu Championships – Macau, China
2014 – 5th World Junior Wushu Championships – Antalia, Turquia
2016 – 6th World Junior Wushu Championships – Burgas, Bulgária
2018 – 7th World Junior Wushu Championships – Brasília, Brasil

A CBKW é uma Associação Civil de Direito Privado, sem fins lucrativos, de caráter
esportivo (OSC) e reputação ilibada, sendo a responsável pela gestão nacional da modalidade
Kungfu Wushu, tendo dentro das suas áreas de atuação o planejamento e realização dos
campeonatos nacionais e internacionais, mediante autorização da Federação Mundial da
modalidade.
Apesar da enorme responsabilidade que implica em sediar um evento internacional
cuja estimativa de público, com base nas últimas edições, é de nada menos do que 800
(oitocentos) participantes, tendo os atletas entre 6 e 18 anos de idade, oriundos de 60
(sessenta) países situados nos 5 (cinco) continentes, é com muita alegria que a CBKW
submete o presente projeto à análise da SECRETARIA ADJUNTA DO ESPORTE E LAZER DO
DISTRITO FEDERAL visando a celebração de um Termo de Fomento, sobretudo porque o evento
trará uma exposição internacional extremamente positiva de Brasília.

A capital federal, como se sabe, tem vocação natural para sediar grandes eventos pela
facilidade no deslocamento dos atletas, acomodações de alto nível na região central, atrações
turísticas diferenciadas, um clima extremamente favorável durante todo o ano e, sobretudo, pela
magnífica infraestrutura de suas instalações esportivas.
Não por outro motivo, a realização de grandes eventos que corroborem para o
posicionamento de Brasília enquanto destino criativo é um dos eixos da política pública
consolidada no plano de turismo criativo, reconhecendo que o calendário de eventos, inclusive
esportivos, ajuda a minimizar a sazonalidade na cadeia produtiva do turismo.
O evento será realizado entre os dias 09 e 16 de julho de 2018, com montagem entre
os dias 07 e 09 de julho de 2018 e desmontagem nos dias 16 e 17 de julho de 2018, no Complexo
Poliesportivo Ayrton Senna, Ginásio Nilson Nelson, situado na Via N1 Oeste (RA I – Plano Piloto). É
um evento esportivo voltado para o ALTO RENDIMENTO de crianças e jovens, que integra o
calendário internacional da modalidade esportiva.
O primeiro passo para a realização do evento foi a submissão da candidatura de
Brasília ao Comitê Executivo da Confederação Internacional de Wushu com a sua aprovação no
33rd IWUF Executive Board Meeting, no dia 28 de setembro de 2016, em Burgas, na Bulgária.
Após, foi montado um Comitê Organizador composto por profissionais de notório
conhecimento técnico da modalidade e produtores de eventos experientes, garantindo assim a
plena capacidade de execução, monitoramento e prestação de contas do presente projeto.
Além disso, a CBKW celebrou uma parceria com a Federação de Wushu do Distrito
Federal (FWDF), que vem atuando ativamente em busca de apoio para o esporte e na mobilização
de um qualificado corpo de voluntários especializados na modalidade.
Ademais, o evento deixará como LEGADO DE SUSTENTABILIDADE para a
Federação de Wushu do Distrito Federal, 01 área de competição oficial de Taolu, 52 conjuntos de
equipamentos de proteção de Sanda – Masculino, 40 conjuntos de equipamentos de proteção de
Sanda – Feminino, 1 conjunto de contadores de pontos, 1 gongo e 1 conjunto de raquetes e
cartões para arbitragem de Sanda, equipamentos esportivos oficias doados pela IWUF e
importados da China pela CBKW, que irão beneficiar diretamente os atletas de Wushu do DF.
Os referidos equipamentos servirão, posteriormente, para montagem do CENTRO DE
ALTO RENDIMENTO DE WUSHU NO DISTRITO FEDERAL, cujo projeto está em processo de
discursão e já tem duas propostas de sede, nas instalações de uma universidade situada na cidade
satélite de Planaltina/DF e na Faculdade de Educação Física da UnB.
É neste cenário que se insere a presente proposta, que pretende firmar Termo de
Fomento com a SECRETARIA ADJUNTA DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, nos
termos do que dispõe o art. 27 do Decreto nº 37.843/2016, que será de fundamental relevância
para viabilizar a realização do evento.
3. OBJETIVOS DO EVENTO
Objetivo Geral:
● Realizar o 7th World Junior Wushu Championships.
Objetivos Específicos:
● Proporcionar à Seleção Brasileira Junior de Wushu a possibilidade de competir num
evento internacional “dentro de casa”;

● Colocar o Brasil no cenário mundial de campeonatos de alto rendimento de Wushu, já
que o evento será realizado pela primeira vez na história no continente Americano;
● Projetar internacionalmente a cidade de Brasília como palco de eventos internacionais de
altíssimo nível, agregando à imagem da cidade valores positivos;
● Deixar como legado de sustentabilidade para a Federação de Wushu do Distrito Federal,
01 área de competição oficial de Taolu, utilizada nos principais centros de treinamento do
mundo e nas competições internacionais da modalidade, e equipamentos de Sanda,
proporcionando à seleção brasileira de todas as categorias de idade e à comunidade amplo
acesso a espaços adequados para treinamento e competições esportivas de Wushu;
● Oportunizar aos atletas brasileiros a interação com equipes de alto nível técnico de mais
de 40 países do mundo;
● Estimular o interesse pela prática da arte marcial chinesa, como opção de vida saudável
aliada à formação do caráter do indivíduo;
● Incentivar o aprofundamento da interação social através do esporte;
● Estimular o interesse na modalidade visando a atrair novos talentos esportivos.
4. RELEVÂNCIA E IMPACTO ECONÔMICO DO EVENTO
O continente asiático tem tradição histórica e reconhecida na prática de artes marciais.
A despeito disso, o Brasil tem vários medalhistas em Campeonatos Mundiais e inúmeros Campeões
Pan-americanos e Sul-americanos. Destacam-se dois Campeões Mundiais de Sanda (combate):
Jaimes Aires, em Beijing-China/1991, na categoria até 85Kg; e Eduardo Fujihira, em YerevanArmênia/2001, na categoria até 80Kg e uma Campeã Mundial em Taolu, a atleta Tânia Sakanaka
em Jakarta-Indonésia/2015, na categoria Baguazhan.
Nosso país, portanto, é uma das potências do Wushu no Continente Americano ao lado
dos Estados Unidos e Canadá, figurando sempre entre os 3 primeiros colocados nos Campeonatos
Pan-Americanos. No último Campeonato Mundial, realizado em Jakarta/2015, trouxemos 4
medalhas, sendo uma de ouro e três de bronze. Mesmo competindo com países asiáticos que
recebem muitos recursos de seus Comitês Olímpicos Nacionais e considerados como equipes
profissionais, os atletas da Seleção Brasileira de Kungfu Wushu têm se destacado nos
Campeonatos Mundiais.
O bom nível técnico dos brasileiros não se restringe aos atletas. Atualmente, o Brasil
possui 8 árbitros internacionais com certificados da IWUF, sendo 3 de Taolu (rotinas): João
Ferreira, Marcelo Yamada, Maximilian Kobayashi, Paula Amidani, Rodrigo Carazzato e Tania
Sakanaka; e 2 de Sanda (combate): Kao Chiantou e Marcus Vinicius F. Alves.
O LEGADO desse evento vai muito além da projeção da cidade de Brasília como palco
de eventos internacionais, o que, por si só, já justificaria sua enorme relevância.
Para o presente evento, a CBKW realizou a importação de 2 (duas) áreas de
competição oficiais (de Taolu) de alto custo financeiro, produzidas, exclusivamente, por um
fornecedor asiático que as doou para o Brasil, mediante o pagamento do custo de transporte e
impostos. Como dito anteriormente, após o evento, 01 área oficial de Taolu e equipamentos de
Sanda serão doados à Federação de Wushu do Distrito Federal.
Para que o Wushu brasileiro alcance um estágio ainda maior de desenvolvimento, fazse primordial o apoio dessa SECRETARIA ADJUNTA DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO
FEDERAL, que trará condições para captarmos apoio financeiro em menor escala junto à iniciativa
privada visando realizar o campeonato e ampliar a participação dos atletas na competição,
proporcionando intercâmbio técnico com os melhores atletas do mundo da modalidade e
oportunizando ao público brasileiro o contato inédito com um evento de alto nível, sem falar no

fomento da economia e do turismo, já que são esperados na competição nada menos que 600
(seiscentos) participantes de mais de 40 (quarenta) países.
No intuito de promover a difusão da modalidade, o evento terá entrada
inteiramente gratuita e aberta ao público, no qual pretendemos realizar ações a fim de
mobilizar e sensibilizar os estudantes da rede pública do DF para que compareçam ao evento, cuja
programação está assim planejada:
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
Data

Evento
Chegada da comitiva da IWUF

7/7/2018
8/7/2018
9/7/2018

10/7/2018

11 a 15/7/2018
15/7/2018
16/7/2018

Abertura da secretaria do evento
Início da montagem, realização de testes e validação
da área de competição pela comitiva da IWUF
Chegada das delegações
Abertura do credenciamento
Início da pesagem
Abertura das arenas para reconhecimento, testes e
treinamento, conforme cronograma entregue ao
chefe de delegação no credenciamento
Término da pesagem
Encerramento do reconhecimento, testes e
treinamentos
Congresso Técnico
Solenidade de Abertura da Competição
Coquetel de Abertura da Competição (dirigentes
esportivos, patrocinadores e autoridades políticas)
Provas de Sanda e Taolu
Solenidade de Encerramento da Competição
Retorno das delegações
Desmontagem da arena de competição

Local
Aeroporto
Internacional de
Brasília
Hotel Sede (a definir)
Ginásio Nilson Nelson
Aeroporto
Internacional de
Brasília
Hotel Sede (a definir)
Ginásio Nilson Nelson
Ginásio Nilson Nelson
Ginásio Nilson Nelson
Ginásio Nilson Nelson
Hotel Sede (a definir)
Ginásio Nilson Nelson
Hotel Sede (a definir)
Ginásio Nilson Nelson
Ginásio Nilson Nelson
Aeroporto
Internacional de
Brasília
Ginásio Nilson Nelson

5. DEFINIÇÃO DAS METAS COM PARÂMETROS PARA AFERIR SEU CUMPRIMENTO
Meta 1) Melhorar o rendimento geral da seleção brasileira junior em campeonatos mundiais, já
que desta vez, pelo fato do evento estar sendo realizado “em casa”, teremos condições de enviar
os melhores atletas do país nas categorias de base, e obter neste campeonato o melhor resultado
entre todas as participações do Brasil (ser a melhor participação do país entre todas as edições
anteriores)
Indicador: resultado final desta competição conforme divulgação oficial da IWUF
Linha de base: comparação do resultado do evento objeto do presente projeto com os
resultados obtidos pelos atletas brasileiros na última edição do campeonato mundial
Verificador: súmulas desta competição e relatório oficial da competição anterior
Meta 2) Organizar a competição esportiva atraindo, no mínimo, 600 (seiscentos) participantes
de 40 (quarenta) países dos 5 (cinco) continentes do mundo

Indicador: quantidade de participantes inscritos
Linha de base: quantidade de atletas inscritos no campeonato mundial anterior
Verificador: credenciais expedidas para as delegações internacionais e relatório oficial da
competição anterior
OBS: por participantes, entenda-se: atletas, comissão técnica, membros da IWUF e
observadores credenciados, oficialmente inscritos pelas delegações de cada país.
Meta 3) Aumentar em 10% a quantidade de atletas brasileiros participantes da competição
Indicador: quantidade de atletas brasileiros inscritos nesta competição
Linha de base: quantidade de atletas brasileiros inscritos no último campeonato mundial
Verificador: credenciais expedidas para a delegação brasileira
6) FORMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO
As atividades de pré-produção do projeto são complexas e envolvem, em síntese, a
contratação de recursos humanos especializados; treinamento e capacitação dos voluntários;
ações de planejamento de montagem e operação do evento (elaboração de carta logística, ajustes
com fornecedores, emissão de alvarás); planejamento do receptivo, credenciamento, ensaios com
o cerimonial (abertura, premiação e encerramento), aprovação das artes e execução das peças de
comunicação; negociações com o ECAD e com a seguradora; recepção da equipe da IWUF, que
fará uma visita de inspeção para validar a carta logística e instalações do evento, bem como o
cronograma da competição.
Na fase de produção será realizada a checagem e execução dos itens elaborados na
fase de pré-produção, acompanhamento da montagem e desmontagem, bem como recepção de
autoridades. A pós-produção envolve uma série de reuniões de avaliação e transferência de
conhecimento entre a Comissão Organizadora e as Federações Nacionais de Wushu; elaboração de
relatórios gerenciais, de controle e de prestação de contas; conferência das notas fiscais e
pagamento de fornecedores; digitalização de todas as notas fiscais e recibos para a prestação de
contas junto à SECRETARIA ADJUNTA DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL.
No que diz respeito à contratação de pessoal, visando não configurar vínculo
empregatício, informamos que todos os profissionais serão remunerados por seus serviços através
de Nota Fiscal de Serviços (PJ ou MEI) ou Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA), caso em que
serão recolhidos os impostos devidos: INSS, IRRF e ISS.
Consta do plano de trabalho que serão adquiridas duas balanças antropométricas
digitais, 300 placas de tatame para área de aquecimento e bandeiras dos países participantes. A
aquisição desses bens se justifica porque, após a competição, poderão ser utilizados pela
Federação de Wushu do Distrito Federal, junto com 01 área oficial de taolu e todos os
equipamentos de sanda doados pela IWUF. Além disso, a locação de tatame de competição com a
especificação deste plano de trabalho é muito onerosa, sendo razoável considerar que a aquisição
destes bens, sobretudo com a finalidade a que se propõe, é mais vantajosa do que a locação.
O plano de marketing do evento está focado em mídias sociais e mídias de grande
exposição, bem como divulgação seletiva do evento entre público pessoa física e jurídica.
Pretende-se mobilizar público de escolas públicas do DF no período que antecede ao evento, tendo
em vista as férias escolares, o que será realizado por meio de ações de comunicação digital com
as escolas (mailing). O plano de marketing tem como objetivo não só promover a marca Brasília,
mas atrair público para o evento visando a promover o esporte de forma democrática, já que não
será cobrado nenhum tipo de ingresso para acesso ao local de competição.
As ações previstas são divulgação do evento e de seus apoiadores no Facebook e no
Instagram e uma forte ação de assessoria de comunicação e imprensa, com a distribuição de

releases, produção e envio de press kits para a imprensa especializada. Estas ações estão
condicionadas à disponibilidade orçamentária do evento e as artes serão previamente submetidas
à SECRETARIA ADJUNTA DO ESPORTE E LAZER para aprovação.
No que diz respeito à META 1, desde que o Brasil foi eleito como país-sede o
Departamento Técnico da CBKW elaborou um planejamento estratégico de desenvolvimento da
seleção junior, com a participação dos atletas de Taolu e Sanda nos treinamentos coletivos oficiais.
Nestes treinamentos foi oportunizado aos atletas acesso a diferentes metodologias de
treinamento e equipe multidisciplinar, composta por médicos, fisioterapeutas e nutricionistas. Com
isso, estes jovens atletas foram orientados pelos técnicos da CBKW como periodizar e programar
suas rotinas de treinamento, ratificando a importância do suporte complementar para o
desempenho esportivo.
Além do treinamento, contamos com fatores que influenciarão diretamente no
resultado competitivo o apoio da torcida brasileira; o tempo curto de viagem, que gera menor
desgaste nos atletas; a rápida adaptação ao clima e alimentação.
Em relação à META 2, a IWUF e a CBKW vêm atuando na divulgação segmentada
deste evento há quase 2 (dois) anos. Isso vem sendo realizado através de mídias sociais e
publicações especializadas.
A meta estabelecida para o evento, embora inferior ao número de participantes das
edições anteriores, é alta, uma vez que se deve considerar que esta será a primeira vez que um
Campeonato Mundial Junior de Wushu será realizado na América. Ademais, por ser o Wushu uma
modalidade original da Ásia, e em razão das edições anteriores terem sido realizadas no continente
asiático, a viabilidade de participação das seleções foi facilitada.
No que diz respeito à META 3, temos que a a principal vantagem em se sediar um
evento deste porte é democratizar o acesso de todos os atletas da seleção brasileira classificados e
em condições de competição a participar do campeonato mundial, o que muitas vezes não ocorre
em razão de dificuldades financeiras para custear a viagem.
7.1. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (por fase)
Fase
1
2
3
4
5

Especificação
Pré-Produção: contratação de bens e serviços de estrutura, equipamentos,
materiais gráficos
Contratação de RH especializado
Elaboração da carta logística
Produção: montagem, desmontagem e operação durante o evento
Pós-produção: pagamento, digitalização de notas fiscais de produtos e
serviços, prestação de contas

Duração (mês)
Início
Término
JULHO/2018
JULHO/2018
JULHO/2018
JULHO/2018
JULHO/2018
JULHO/2018

JULHO/2018
JULHO/2018
JULHO/2018
AGOSTO/2018

7.2. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (R$ 1,00)
Fase
1
2
3
4
5

Especificação
Transporte dos equipamentos esportivos
Ônibus fretado
Alimentos e Bebidas no ambiente hoteleiro
Hospedagem
Transporte Terrestre

Em R$ (VALOR TOTAL)
33.863,27
11.950,00
128.304,00
198.021,24
111.300,00

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Locação de salas e equipamentos no ambiente hoteleiro
Aquisição de balança antropométrica, placas de tatame EVA e bandeiras dos países.
Estrutura geral do evento
Alimentos, bebidas e serviços relacionados fora do ambiente hoteleiro (no local da
competição)
Solenidade de premiação
Solenidade de abertura
Solenidade de encerramento
Serviços de terceiros (segurança, brigadista, UTI e limpeza)
Seguro pessoal (atletas e produção)
Confecção de material gráfico, promocional e identidade visual

16
Contratação de serviços profissionais
17
ECAD
VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO

35.647,42
20.309,60
232.499,00
24.231,40
29.443,01
53.482,24
770,24
37.492,40
5.900,00
111.317,20
12.639,90
2.800,00

R$ 1.049.970,92

8. PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00)
Especificação

TOTAL

Contratação de recursos humanos, serviços especializados,
aquisição e locação de bens para a realização do 7º
Campeonato Mundial Junior de Wushu – Brasília/2018
Profissional de nível superior com
CONTRAPARTIDA graduação em Medicina (valor mensal)
EM SERVIÇOS Profissional de nível superior com
RECURSOS
graduação plena em Educação Física
HUMANOS
(valor mensal)
ESPECIALIZADOS Profissional de nível superior com
(art. 30, V e §4o
graduação em Enfermagem (valor
do Decreto
mensal)
MROSC/DF)
Profissional de nível superior com
graduação em Fisioterapia (valor mensal)
Profissional de nível superior com
graduação em Comunicação Social (valor
mensal)

R$ 1.049.970,92

CONCEDENTE

CONVENENTE
R$1.049.970,92

R$ 11.050,00
R$ 11.250,00
R$ 35.625,00
R$

4.565,00

R$

4.560,00

R$

4.200,00

9. PLANILHA DETALHADA DOS ITENS (BENS DE CONSUMO OU SERVIÇOS) A SEREM
DISPONIBILIZADOS
Ação

TRANSPORTE DOS
EQUIPAMENTOS
ESPORTIVOS

Item

Qtd.

Diárias
Semanas

Período

Serviço de transporte terrestre dos equipamentos
de competição (02 áreas oficiais de competição
de Taolu no trecho Elog Campinas-SP / BrasíliaDF. Volume 44m3, Peso 5.600kg

1

1

07/07/2018

Serviço de transporte terrestre dos equipamentos
de competição (52 conjuntos de equipamento de
proteção de Sanda - Masculino (cores vermelha e
azul); 40 conjuntos de equipamentos de Proteção
de Sanda - Feminino (cores vermelha e azul); 1
conjunto de contadores de pontos; 1 gongo; 1
conjunto de raquetes e cartões para arbitragem
de Sanda) no trecho Campinas-SP / Brasília-DF.
Volume 8m3, Peso 400kg

1

1

07/07/2018

ÔNIBUS FRETADO

ALIMENTOS E BEBIDAS NO
AMBIENTE HOTELEIRO

HOSPEDAGEM

TRANSPORTE TERRESTRE

Serviço de transporte terrestre dos equipamentos
de competição (1 Plataforma de Sanda e 2 áreas
de Taolu) no trecho Campinas -SP/Brasília-DF /
Campinas-SP - 1 Plataforma de Sanda, 2 Áeas de
Taolu. Volume 77m3, Peso 8.000kg

1

1

07/07/2018 a
16/07/2018

Ônibus fretado trecho SP/Brasília/SP para
transporte da Diretoria da CBKW, comissão
técnica, auxiliares e atletas da seleção brasileira.

1

1

07/07/2018 a
16/07/2018

Contratação de serviço de alimentação e bebidas
não alcoólicas no hotel - Comitê da IWUF e
Arbitragem (Competição) (48 pax)

96

9

07/07/2018 a
16/07/2018

Contratação de serviço de alimentação e bebidas
não alcoólicas no hotel - Delegação Brasileira e
Diretoria CBKW (42pax)

84

9

07/07/2018 a
16/07/2018

Hospedagem em hotel 5* situado na região
central de Brasília/DF, com café da manhã Comitê da IWUF e Arbitragem (Competição)

48

9

07/07/2018 a
16/07/2018

Hospedagem em hotel 5* situado na região
central de Brasília/DF, com café da manhã Delegação Brasileira e Diretoria da CBKW
(Competição)

42

9

07/07/2018 a
16/07/2018

Van executiva para transporte de passageiros e
receptivo – 12h diária e km livre - Competição

5

10

07/07/2018 a
16/07/2018

Ônibus executivo para transporte de passageiros
e receptivo – 12h diária e km livre - Competição

12

8

09/07/2018 a
16/07/2018

3

10

07/07/2018 a
16/07/2018

1

1

11/07/2018

1

1

10/07/2018

1

1

11/07/2018

1

1

11/07/2018

Locação de sistema de áudio e vídeo para o hotel
sede onde será realizado o congresso técnico Local: Royal Tulip:
02 Projetores de 3.000 ansi lumens
02 Telas de projeção de 150
01 Técnico para operar equipamento
06 microfones
04 caixas de som

1

1

11/07/2018

Locação de salas com capacidade para 30 pax no
hotel da arbitragem

2

2

10/07/2018 a
11/07/2018

Locação de sistema de áudio e vídeo para o hotel
sede onde será realizado o congresso técnico Local: Windsor Plaza
- 02 Projetores de 1.500 ansi lumens
- 02 Telas de projeção de 80
- 01 Técnico para operar equipamento
- 04 microfones
04 caixas de som

1

2

10/07/2018 a
11/07/2018

Aquisição de Balança antropométrica digital até
100kg.

2

1

07/07/2018

Veículo automotor executivo para transporte de
passageiros e receptivo – 12h diária e km livre Competição
Locação de salão para cerimonial de Abertura
(1323m2)
Locação de sala para Reunião do Comitê Técnico
para 20 pax
Locação de salão para Congresso Técnico para
150 pax
Locação de salão para Congresso Técnico para 80
pax

LOCAÇÃO DE SALAS E
EQUIPAMENTOS NO
AMBIENTE HOTELEIRO

AQUISIÇÃO DE BALANÇAS,
PLACAS DE TATAME E

BANDEIRAS

Aquisição de placas de tatame para área de
aquecimento, composto por espuma de alta
densidade, elaborado em EVA 1x1 de 30mm,
sendo uma área de 16x10m e uma área de
14x10m - serão doadas para o Centro de
Treinamento de Alto Rendimento em Brasília após
a competição (m²)

300

1

07/07/2018

Aquisição de bandeiras - 46 países - 70x1

46

1

07/07/2018

Caixa com material de escritório, contendo 40
resmas de Folha A4 (500un); 2 Pincéis atômicos
(preto e vermelho); 1 cx Clipes médios; 2 Réguas
de 30 cm; 10 cx de 12 Canetas azul; 2 cx de 12
Canetas preta; 2 cx de 12 Canetas vermelha; 6
rolos Fita crepe de 5cm; 2 cx de Lápis preto n.2;
3 Canetas grifa-texto amarelas; 100 Alfinetes de
gancho; 100 envelopes tamanho ofício; 1
borracha; 2 tesouras grandes; 3 pastas tipo
fichário; 150 folhas plásticas com 4 furos; 6 rolos
fita dupla-face de espuma com 5m cada (para
todo o período do evento); 5 rolos de 5m de fita
zebrada; 4 rolos fita dupla-face para carpete de
5cm de largura - rolo com 30m.

2

5

10/07/2018 a
15/07/2018

6

10/07/2018 a
15/07/2018

Carpete colorido (azul royal) para forro dos palcos
e do piso de toda área da quadra poliesportiva
1700
(m²)
Locação de cadeiras com encosto e assento
120
estofado
Gradil de isolamento 160m

ESTRUTURA GERAL DA
COMPETIÇÃO ESPORTIVA

6

10/07/2018 a
15/07/2018
10/07/2018 a
15/07/2018
10/07/2018 a
15/07/2018
10/07/2018 a
15/07/2018
10/07/2018 a
15/07/2018
10/07/2018 a
15/07/2018
10/07/2018 a
15/07/2018
10/07/2018 a
15/07/2018
10/07/2018 a
15/07/2018

160

6

Sistema de sonorização de grande porte – área
do ginásio

1

6

Locação de divisores de fluxo (unifila)

20

6

60

6

40

6

12

6

Locação de nobreak

3

7

Locação de notebook

21

7

Locação de monitores de TV (mín. 50''), incluindo
suporte em torre e cabos HDMI (mín 25m) – área
de aquecimento e transmissão para o público

15

5

11/07/2018 a
15/07/2018

Locação de monitores de TV (32''), incluindo
suporte em torre e cabos HDMI (mín 25m) –
departamento de mídia IWUF

4

5

11/07/2018 a
15/07/2018

Painéis de led 2x1 - uso indoor

34

5

11/07/2018 a
15/07/2018

1

5

11/07/2018 a
15/07/2018

1

5

11/07/2018 a
15/07/2018

Locação de palco em praticável hidráulico para
torres da área de imprensa 2x1m e arbitragem
Um quadro de distribuição e 40 pontos de rede e
energia estabilizados dentro da quadra
Cabo de extensão de energia de 25m com régua
com 4 pontos de tomada

Rede Wi-Fi para Comitê Organizador Local (30
pessoas), secretaria da IWUF (20
pessoas) e sistema eletrônico de pontuação (15
pessoas), incluso link de 20mbps dedicado.
Rede Wi-fi para 400 pessoas, incluso link de
internet dedicado de 30mbps, técnico em TI in
loco e ART

Locação de impressoras laser - 04un preto e
branco e 02un coloridas (franquia - 5.000/10.000
impressões)

6

8

08/07/2018 a
15/07/2018

Locação máquina copiadora 09 a 11/07 (hotel) e
12 a 15/07 (ginásio) - (franquia - 15.000 cópias)

1

7

07/07/2018 a
15/07/2018

2

6

10/07/2018 a
15/07/2018

120

6

10/07/2018 a
15/07/2018

1

5

11/07/2018 a
15/07/2018

1

5

11/07/2018 a
15/07/2018

1

5

11/07/2018 a
15/07/2018

50

5

11/07/2018 a
15/07/2018

100

5

11/07/2018 a
15/07/2018

80

5

11/07/2018 a
15/07/2018

120

5

11/07/2018 a
15/07/2018

Contratação de garçom - 12h

2

5

Aquisição de gelo - sacos de 5kg, incluindo frete

10

6

Água mineral em garrafas de 500ml para
arbitragem

120

6

Água mineral - Filtro de água estilo torre

6

6

Água mineral - Galão de 20l

12

6

Contratação de cerimonialistas para coordenar
entradas (10:30 às 12:20/ 17h às 19h)

2

4

Contratação de anunciador/mestre de cerimônias
bilíngue (inglês/português); (8:30 às 19h) anúncios, premiação e cerimônia de abertura

1

5

Contratação de recepcionistas para entrega das
medalhas. (10:30 às 12:20/ 17h às 19h)

8

4

Vestido para modelos

8

4

Bandeja para premiação em veludo

6

4

330

4

2

4

Grupo gerador singular de 180kva, com
alambrados para fechamento, 1 extintor de
incêndio e ART - 12h
Locação de mesa em madeira, com base, tampo
e pés brancos (pranchão)
Estrutura de Pódio confeccionado em madeira,
personalizado com adesivo 4x0, com espaço para
3 posições de, no mínimo, 1.60m de comprimento
cada, totalizando 4.80m de comprimento total

ALIMENTOS E BEBIDAS NO
LOCAL DO EVENTO

SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO

Locação de Mobiliário para sala vip (02 sofás - 3
lugares; 02 poltronas; 02 mesas laterais)
Locação de conteiner para depósito de lixo, com
previsão de pelo menos uma limpeza durante o
evento
Toalhas de mesa em tecido branco (50un mesa
tipo piscina )
Toalhas de mesa coloridas em tecido oxford ou
veludo na tonalidade azul marinho (100un mesa
pranchão)
Alimentos e Bebidas para área VIP e sala de
produção – sanduíche, salgados, barras de cereal
e bolo (pax/dia)
Serviço completo de coffee para arbitragem com
garrafas de café, chá e biscoitos secos, sendo 1
por turno, para sala de arbitragem, sala de
produção e sala de apoio administrativo

Buquê de flores para a premiação (sugestão:
gérberas com astromélias)
Ornamentação para pódio (vaso com
plantas/folhagem)

11/07/2018 a
15/07/2018
10/07/2018 a
15/07/2018
10/07/2018 a
15/07/2018
10/07/2018 a
15/07/2018
10/07/2018 a
15/07/2018
12/07/2018 a
15/07/2018
11/07/2018 a
15/07/2018
12/07/2018 a
15/07/2018
12/07/2018 a
15/07/2018
12/07/2018 a
15/07/2018
12/07/2018 a
15/07/2018
12/07/2018 a
15/07/2018

SOLENIDADE DE ABERTURA

SOLENIDADE DE
ENCERRAMENTO

SERVIÇOS

Estrutura palco, som, iluminação e efeitos
especiais: Piso de palco modular, medindo 18,00
x 5,00 x 1,00m, carpetado, acabamento em
tecido Oxford preto, escada de acesso.
Iluminação • Sistema de iluminação do palco
com: Mesa controladora digital Grand MA ou
Avolites Grid em esrutura de alumínio especial Q30 12 refletores Fresnel 1000 W 24 refletores Par
Led 18 x 10W RGBWA+UV 12 movings head
Platinum Beam 5R
Sonorização • Sistema de sonorização com: PA
Line Array Norton ou Adamson, dimensionado
para o local Mesa controladora digital Yamaha LS9 Controladora com entrada USB 8 microfones
Shure / Sennheiser sem fio 4 microfones Shure
com fio 8 monitores EAW / Clair.
Painel de led • Painel de led de alta resolução,
5mm SMD, medindo 8,00 x 3,00m, montado em
estrutura de alumínio especial Q-30. Edição de
imagens com tradução dos discursos

1

1

10/07/2018

Locação de púlpito de acrílico - abertura
Cenografia - decoração de palco composta por
arranjos de impacto e folhagem, ornamentação
para 80/100 mesas e dois painéis na entrada.
Apresentação artística para entretenimento dos
convidados
Contratação de serviço de cerimonial para
planejamento, pré-produção e coordenação do
evento, equipe de Receptivo/ Hostess para
receptivo e acomodação dos convidados,
mapeamento físico da recepção, Equipe de apoio,
coordenação de palco, coordenação de
fornecedores, acompanhamento montagem e
desmontagem

1

1

10/07/2018

1

1

10/07/2018

1

1

10/07/2018

5

2

10/07 a
11/07/2018

Canhão para papel picado

1

1

1

1

1

1

Serviço de limpeza (mín. 10 funcionários durante
o evento) dos ambientes a serem utilizados no
Nilson Nelson incluindo salas, banheiros, área de
competição e arquibancadas. Deverá ser previsto
o custo de todos os materiais, produtos de
limpeza e higiene necessários. No último dia de
evento, deverá ser providenciada a limpeza geral
para entrega das dependências ao GDF - 07h às
21h

10

5

11/07/2018 a
15/07/2018

Seguranças uniformizados - 07h às 19h

10

5

11/07/2018 a
15/07/2018

SEGURANÇA PATRIMONIAL (NOTURNO - 19h às
7h) - Prestação de serviços de mão de obra para
atuar como guarda patrimonial em área específica
do evento, uniformizado com camiseta e
identificação da empresa, com carga horária de
12h e registro na Secretaria de Segurança Pública
ou Órgão equivalente.

2

5

11/07/2018 a
15/07/2018

Ambulância tipo UTI móvel completa com
médico, enfermeiro e motorista socorrista, valor
da diária deve incluir a estrutura da UTI e os
profissionais - diária 7h às 19h

2

4

12/07/2018 a
15/07/2018

Mastro para bandeira (protocolo balanço
bandeira)
Locação de púlpito de acrílico - encerramento

15/07/2018

SEGURO

Ambulância tipo UTE - diária 7h às 19h

1

2

10/07/2018 a
11/07/2018

Contratação de 4 brigadistas - diária 7h às 19h

4

5

11/07/2018 a
15/07/2018

9

08/07/2018 a
16/07/2018

1

07/07/2018

1

07/07/2018

1

07/07/2018

1

07/07/2018

Apólice de seguro de responsabilidade civil,
incluindo todos os todos os envolvidos, durante o
1
período de montagem, realização do evento e
desmontagem. Estimativa: 800 pessoas.
Impressão de cartazes A3 4x0 que serão fixados
em estações de Metrô, ônibus coletivos e escolas
1000
públicas do Distrito Federal (em unidades) couché 80g 4x0
Impressão de certificado de participação 4x0 1400
tamanho 21x30 (dados variáveis)
Impressão de livreto em formato A5, contendo 80
páginas frente e verso, impressas em cor, com
300
miolo colado - Papel offstet 90g e capa couché
fosco 115g, lombada quadrada
Credencial em papel couché 120g, 10x15cm, com
impressão colorida 4x0 cor, com fita 40x2,5cm
1500
colorida, personalizada em processo de
sublimação e com prendedor mosquete.
Impressão de caderno técnico com o cronograma
de todo o evento (A4 4X4) - 16 PÁG.

800

1

07/07/2018

Confecção de pastas personalizadas com
logomarca do evento e bolso interno

200

1

07/07/2018

Impressão de adesivo e instalação (m²)

160

1

07/07/2018

Lona impressa em formato digital para
backdrops, confecção de divisórias e fechamento
lateral das áreas de competição (em m²)

578

1

07/07/2018

472

1

07/07/2018

40

1

07/07/2018

10

1

07/07/2018

85

1

07/07/2018

330

1

07/07/2018

600

1

07/07/2018

400

1

07/07/2018

500

1

07/07/2018

MATERIAL GRÁFICO E
PROMOCIONAL/IDENTIDADE
Armação de ferro 25 x 25 x 18, coberto com lona
VISUAL
440 gramas, com acabamento cometo em ilhós,
impressa em plotter de impressão digital, de
acordo com as artes fornecidas pelo comitê (qtd
em m2)
Confecção de placas de sinalização do evento em
pvc, nas dimensões de 80x40cm
Windflag/wind banner
Confecção de 85 placas de homenagem em aço
inox escovado, medindo 15x10 cm, gravada no
processo de corrosão em baixo relevo e pintada
até 04 cores, acondicionada em estojo de veludo
azul ou preto modelo livro.
Medalhas em zamac, banho: 100 ouro velho, 100
prata velho e 130 cobre velho, medindo 80 mm e
3mm de espessura, 120g, gravada no processo
de fundição, frente e verso em alto relevo, com
passador e fita sublimada medindo 820x25 mm,
embalada em saquinho plástico individual
Camiseta gola careca para os voluntários com
arte em silk ou sublimação
Camiseta gola polo para arbitragem (240) e
comissão técnica (160)
Confecção de mascotes em pelúcia
personalizados - 20cm

SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Contratação de profissional especializado em
videoprojeção, com experiência em mapping e
produção de conteúdo para telão de led (12h por
dia)

1

5

11/07/2018 a
15/07/2018

Contratação de serviço especializado de arquiteto
para elaboração de planta baixa 2D das áreas de
competição e aquecimento (Nilson Nelson e área
do hotel); o profissional elaborará 2 plantas
baixas, no total, sendo uma antes da inspeção
técnica do comitê da IWUF e a planta definitiva
após vistoria das áreas de competição; e fará a
medição e disposição de todos os materiais de
identidade visual

1

10

07/07/2018 a
16/07/2018

Contratação de profissional de nível superior para
elaboração da identidade visual do evento e hot

1

30

07/07/2018 a
07/08/2018

ECAD

1

1

11/07/2018 a
15/07/2018

site
DESPESAS
ADMINISTRATIVAS

Ação
CONTRAPARTIDAS (ART. 30,
V e §4o, DECRETO
MROSC/DF)

Item

Qtd.

Período

Mão de obra especializada para a Organização da Competição,
incluindo profissionais de nível superior completo nas áreas de:
(1) Marketing, (1) Comunicação, (2) Educação Física, (1)
Medicina, (1) Fisioterapia, (1) Enfermagem

12

07/07 a 07/08/2018

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Ação
ÚNICA

Descrição
Para a execução do evento que é objeto deste plano de trabalho,
solicitamos que seja realizado desembolso único, logo após assinatura do
Termo de Fomento

Duração (mês)
Início
Término
JULHO/2018
JULHO/2018

11. LOCAL/REGIÃO ADMINISTRATIVA QUE SERÁ REALIZADO O EVENTO
Competições: Ginásio Nilson Nelson - SRPN - Brasília, DF, 70070-705
Credenciamento, Congresso Técnico, Oficinas da IWUF, Secretaria do Evento
Hotel-Sede (a definir)
12. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES
As inscrições serão abertas entre os dias 9 de maio de 2018 e 9 de junho nas
modalidades Sanda (Luta) e Taolu (Formas).
Cada Delegação Nacional poderá ser composta por até 24 atletas, divididos em:
Taolu (Rotina) até 12 atletas:
- Grupo A (categoria juvenil, de 16 a 18 anos): até 4 atletas, sendo 2 do
sexo Masculino e 2 do sexo Feminino;
- Grupo B (categoria infanto-juvenil, de 13 a 15 anos): até 4 atletas, sendo 2
do sexo Masculino e 2 do sexo Feminino;
- Grupo C (categoria infantil, até 12 anos): até 4 atletas, sendo 2 do sexo
Masculino e 2 do sexo Feminino.
Sanda (Combate) até 12 atletas:

- Grupo A (categoria juvenil, de 16 a 18 anos): até 6 atletas, sendo 4 do
sexo Masculino e 2 do sexo Feminino;
- Grupo B (categoria infanto-juvenil, de 13 a 15 anos): até 6 atletas, sendo 4
do sexo Masculino e 2 do sexo Feminino;
Além dos atletas, as delegações nacionais ainda serão compostas pela comissão
técnica, as quais incluem técnicos, médicos, árbitros e dirigentes desportivos. Deste modo, a
estimativa de público direto envolvido no evento é de 2.200 (dois mil e duzentos) participantes,
entre atletas, familiares, voluntários e profissionais envolvidos diretamente na execução e
organização do evento. Em seus 8 dias de realização, estima-se que o evento alcançará um
público superior a 72.000 (setenta e duas mil) pessoas.
Até o momento da submissão desta proposta, não há outros financiadores,
patrocinadores ou parceiros.
O presente Plano de Trabalho não apresenta rubrica de encargos recolhidos, pois os
mesmos são de competência das empresas/pessoa física via RPA contratadas e detentoras da
execução do projeto em análise. Não serão realizadas contratações via CLT. Na fase de prestação
de contas as notas fiscais serão encaminhadas de acordo com o Decreto 37.843 de 13 de
dezembro de 2016.
De acordo com o Art. 28. do Decreto 37.843 13 de dezembro de 2016, esclarecemos
que toda a mão de obra contratada será via prestação de serviços, através de contrato temporário
e emissão de nota fiscal, não havendo nenhuma responsabilidade sobre os valores de tributos e
encargos cobrados para a empresa contratante.
Encaminhamos na sequência a documentação descrita no art. 18 do Decreto
nº 37.843/2016 (MROSC/DF).
13. DECLARAÇÕES
Na qualidade de representante legal do Convenente, declaro, para fins de prova junto à
SECRETARIA ADJUNTA DO ESPORTE E LAZER, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste
qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro do Distrito Federal ou
qualquer órgão ou entidade da administração pública do Distrito Federal, que impeça a
transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Distrito Federal,
na forma deste Plano de Trabalho. Por ser a expressão da verdade eu afirmo e dou fé nos termos
da Lei.

Brasília, 04 de julho de 2018.

_____________________________
Marcus Vinicius Fernandes Alves
Presidente da CBKW

