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PLANO DE TRABALHO 
IV SANTA CLAUS RUN – CORRIDA DE RUA 

 
 QUADRO 1 – IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

 

Órgão/Entidade Proponente 
Associação Paulista Esportiva 

CNPJ 
10.898.743/0001-84 

Endereço 
Av. Rebouças, 1511 – CJ 24 

Cidade 
SÃO PAULO 

CEP 
05401-200 

DDD/Telefone 
(11) 3082 3938 

FAX 
 (11) 3082 3938 

E-mail 
eduleitao@hotmail.com 

Website 
www.apesportiva.org 

 
 

 
 

http://www.apesportiva.org/
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 QUADRO 2 – DADOS CADASTRAIS DO PROJETO 
 

Nome do Projeto: IV SANTA CLAUS RUN. 
Local pretendido para a realização: Museu Paulista da Universidade de São Paulo (Museu do Ipiranga). 
Data pretendida para a realização: 12/11/2017 
Nome do responsável técnico: Eduardo de Sá Leitão. 
No. do registro profissional: CREF 008518-P/SP 
Horário pretendido para a realização: Das 8h00 as 12h00 am. 
Valor total do projeto: R$ 90.900,68 (noventa mil, novecentos reais e sessenta e oito centavos) 
Valor do projeto sem contrapartida: R$ 90.900,68 (noventa mil, novecentos reais e sessenta e oito centavos) 
Valor da contrapartida: R$ 0,00 (não houve contrapartida)  
Valor do Patrocínio: R$ 0,00 (não houveram patrocínios) 
Valor da Emenda: R$ 90.909,00 (noventa mil, novecentos e nove reais) 
Área em que o projeto se enquadra prioritariamente: [ X ] Esporte     [    ] Lazer 
Modalidade: Corrida de rua.  
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 QUADRO 3 – HISTÓRICO DO PROPONENTE 
 

A Associação Paulista Esportiva é a criadora de um dos maiores e mais conceituados eventos de jiu-jitsu 

no país. O Campeonato Internacional, que é realizado anualmente (sempre com a ajuda da Secretaria de 

Esportes e Lazer do Estado de São Paulo), já em sua décima quinta edição, premiou mais de 4.000 atletas 

de todas as modalidades e categorias de idade e um público de mais de 500.000 pessoas, sempre 

promovendo a inclusão de todos.  

Após quarenta anos dedicado ao Jiu-Jitsu, o Mestre Eduardo Leitão, um dos ícones do Jiu-Jitsu brasileiro e 

fundador da renomada Companhia Paulista de Jiu-jitsu pode certificar-se o quão importante era o esporte 

na formação de cidadãos de bem e até mesmo na recuperação dos mesmos. No intuito de prover essa grande 

carência que temos em nosso país fundou, no ano de 1992 a Associação Paulista Esportiva. 
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Desde sua fundação, a Associação Paulista Esportiva vem organizando inúmeros eventos de sucesso em 

todo o território nacional.  

Nossos eventos contam com expressivo número de participantes, em todas as modalidades esportivas, 

conquistando títulos e medalhas no cenário nacional e internacional.  

Sempre divulgando o esporte como fonte de saúde, qualidade de vida e inclusão social, vimos atraindo 

grande interesse da mídia impressa e eletrônica nos últimos anos.  
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 QUADRO 4 – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO 
 

O Evento Santa Claus Run surgiu como objetivo de levar a Corrida de Rua para bairros de várias cidades 

do Brasil com o intuito de divulgar o bem-estar, saúde e a caridade para com os mais necessitados por meio 

de doações de brinquedos (e nunca em espécie) arrecadadas na inscrição do Evento por conta da ocasião do 

Natal. 

O crescimento da corrida de rua no Brasil e no mundo tem sido bastante significativo, mas um grande 

número de pessoas ainda não tem acesso a esse tipo de evento.  

Em sua IV Edição, o Santa Claus Run já entrou no calendário de muitos corredores, amadores e 

profissionais, não só pelos inúmeros benefícios do esporte, como também levar um sorriso no rosto de 

crianças em tratamento contra o câncer do GRAACC – Grupo de Apoio aos Adolescentes e as Crianças 

com Câncer.  



 

 

Pá
gi

na
6 

O GRAACC é uma instituição sem fins lucrativos, criada para garantir a crianças e adolescentes com 

câncer, dentro do mais avançado padrão científico, o direito de alcançar todas as chances de cura com 

qualidade de vida. O hospital do GRAACC possui cerca de 3.000 crianças atendidas anualmente, entre 

sessões de quimioterapia, consultas, procedimentos ambulatoriais, cirurgias, transplantes de medula óssea e 

outros. Além de diagnosticar e tratar o câncer infantil, o GRAACC atua no desenvolvimento do ensino e 

pesquisa. 

O GRAACC nasceu em 1991, graças à iniciativa do Dr. Sérgio Petrilli, chefe do setor de Oncologia do 

Departamento de Pediatria da Escola Paulista de Medicina, o engenheiro voluntário Jacinto Antonio 

Guidolin e Sra. Léa Della Casa Mingione, voluntária do Hospital do Câncer. O primeiro passo foi transferir 

o Setor de Oncologia Pediátrica do Hospital São Paulo para uma casa, que ficou conhecida como a 
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"casinha". Os pequenos pacientes eram atendidos nesse local, dentro do conceito de hospital-dia, onde 

recebiam atendimento médico e assistencial e voltavam para as suas casas. 

Fundamentado na parceria universidade/empresa/comunidade, o GRAACC despertou em empresas e 

instituições de larga visão social a confiança e o interesse em participar da construção do Instituto de 

Oncologia Pediátrica - IOP/GRAACC/UNIFESP, o hospital do GRAACC. 

Em maio de 1998, esse sonho se torna realidade. É construído um moderno hospital de nove andares e dois 

subsolos, em 4.200 m², especializado no atendimento de crianças e adolescentes com câncer. 

O hospital é gerenciado e administrado pelo GRAACC e a assistência médica, o ensino e a pesquisa são 

conduzidos em convênio com a Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP/EPM). 

Anualmente, o GRAACC é auditado pela ERNST & YOUNG. Desde 2008, o voluntariado do GRAACC é 

certificado com o ISO 9001. 
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 QUADRO 5 – PÚBLICO ALVO 
 

Previsão 

[ X ] Adolescentes     [ X ] Adultos  

[ X ] Terceira Idade     [    ] Com Deficiência    [ X ] Sem Deficiência  

 

 
 
 QUADRO 6 – JUSTIFICATIVA DO PROJETO – OBJETIVOS E METAS 

  
As competições são o marco do esporte, o momento mais importante para os atletas, técnicos e professores e 

para todos aqueles que estão envolvidos direta ou indiretamente, não cabendo, portanto, a vitória a qualquer 

custo, ao contrário o ‘fair play’ deve ser o principal norteador.  
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O comportamento ético é o que dará ao esporte credibilidade e segurança, fatores indispensáveis ao nosso 

esporte, pois, pôr isso só, já conquistou o espaço na sociedade, em seus aspectos de eficiência e de eficácia, 

tornando-o o esporte um espetáculo. 

A IV Santa Claus Run surge com o objetivo de levar a Corrida de Rua para bairros de várias cidades do 

Brasil com o intuito de divulgar o esporte, com todos os seus benefícios físicos, psíquicos e sociais que lhe 

são inerentes, como também a caridade com as crianças mais necessitadas. Todos os atletas participantes 

deverão levar como (NÃO OBRIGATÓRIA) inscrição um brinquedo novo que será destinado ao 

GRAACC – Grupo de Apoio aos Adolescentes e as Crianças com Câncer - https://www.graacc.org.br 

Histórias de superação, de quem mudou de vida por meio da corrida, emagreceu 30, 40, 60 quilos ou muito 

mais, melhorou a saúde e deixou de tomar remédios proliferam, inclusive muitas contadas mensalmente. O 

esporte, realmente, tem um poder transformador e, muitas vezes, agregador. Porém, pode ser ainda mais. 

https://www.graacc.org.br/
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Principalmente para quem, mesmo com poucos anos de vida, o simples fato de pensar em um futuro melhor 

não é nem uma possibilidade. O ato de sonhar é negado. O atletismo, a corrida de rua, vem sendo utilizada 

com sucesso como uma forma de inclusão social, de recuperar a dignidade em muitos casos, para crianças 

e adolescentes. 

Estudos afirmam que um dos benefícios da corrida de rua como um esporte regular é o aumento da 

longevidade. A pesquisa, feita com mais de 200 mil pessoas, durante seis anos, mostrou que quando o atleta 

se propõe a correr de forma moderada diminui em 44% a chance de morte e aumenta expectativa de vida em 

seis anos (homens) e cinco (mulheres). Isso porque a corrida melhora as funções cardíacas, respiratórias, 

melhora absorção de oxigênio e reduz a pressão arterial. 

De acordo com um estudo feito por neurologistas da Universidade de Bonn, na Alemanha, há mais 

receptores de endorfina em quem corre do quem em praticantes de outras modalidades. Dez atletas foram 
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submetidos a uma tomografia antes e depois de duas horas de uma corrida de longa distâncias. Os dados 

coletados mostram que a liberação de endorfina trouxe para o atleta uma maior satisfação, felicidade e 

euforia, além de ajudar na diminuição da percepção de dor. 

A corrida também ajuda na regulação do sono, de hábitos alimentares, ajuste do colesterol, glicemia, 

hipertensão e equilíbrio das taxas hormonais. Um estudo feito pela Universidade de Stanford, nos Estados 

Unidos, comprova esses benefícios ao mostrar que corredores são mais longevos. A pesquisa durou 20 anos 

e foi realizada com 500 participantes na faixa dos 50 anos. Ao fim da análise, foi constatado que 34% dos 

que não mantinham a corrida regularmente já haviam morrido, enquanto apenas 15% dos que corriam 

tinham falecido. 

Também o Journal of Nutrition analisou mais de 170 pesquisas relacionadas à atividade física na diminuição 

de câncer. De acordo com a pesquisa, a corrida de rua ajuda a diminuir as chances nos casos do câncer de 
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próstata, de mama, de colo, endométrio e pulmão. Isso porque age sobre o sistema hormonal e metabólico e 

auxilia na diminuição da obesidade e adiposidade central e nas mudanças das funções imunológicas. 

Diferentemente do passado, hoje, idosos estão mais ativos, trabalham mesmo depois da aposentadoria, 

possuem independência, autonomia e praticam os mais variados esportes. A corrida de rua, atividade física 

que melhora a resistência, a qualidade de vida e o funcionamento do sistema cardiorrespiratório, vem 

atraindo bastante o interesse deles. Porém, a prática deve ser orientada, pois as alterações estruturais e 

mudanças funcionais na coluna de pessoas na terceira idade, influenciam no movimento do corpo durante a 

atividade esportiva. 

Nesta etapa da vida, o quadril torna-se mais rígido, a coluna possui limitações de movimento, as fibras 

musculares, a estrutura nervosa e principalmente, a massa óssea, vão se perdendo ao longo dos anos. A 

prática da corrida auxilia na diminuição da perda da massa óssea e aumenta a massa muscular, o que faz com 
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que a composição corporal melhore e a estabilidade articular aumente, prevenindo as quedas comuns da 

terceira idade. Além disso, um treino aliado a exercícios visando à mobilidade do quadril e a manutenção da 

coluna ereta durante a corrida são fundamentais para uma melhor performance. 

Um estudo realizado pela Universidade de São Paulo (USP), em 2013, analisou a força de impacto dos pés 

ao solo na corrida comparando idosos corredores a adultos jovens. O trabalho mostrou que a extensão de 

quadril, a amplitude do movimento torácico e da coluna lombar no grupo da terceira idade foram menores 

devido ao déficit articular desta faixa etária. 

 A Associação Paulista Esportiva, entidade de prática esportiva, devidamente registrada e quites com todas 

as suas obrigações tributarias e fiscais, enfrenta dificuldades em captação de recursos via iniciativa privada 

para a complementação financeira dos seus eventos. Podemos destacar que a Associação realiza projetos 

sociais e incentiva a pratica da modalidade do Jiu-Jítsu, ciclismo e corridas de rua – nas mais variadas 
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camadas sociais. Assim sendo, a Associação Paulista Esportiva necessita dos recursos advindos desta 

Secretaria, pleiteia este apoio, pois todos estes participantes não possuem na sua grande maioria condições 

de participar de Campeonatos Brasileiros, pelos altos custos.  

Este evento atende o propósito de fomentar e desenvolver esta modalidade, assim divulgaremos a SEME e 

PMSP pelo apoio constante na conquista dos nossos objetivos. 
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 QUADRO 7 – DESCRIÇÃO DO PROJETO 
Breve descrição do público beneficiário 
 
 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
Adolescentes (16 a 18 anos) 200 corredores; 

Adultos (19 a 59 anos) 1.800 corredores; 
Idosos (a partir de 60 anos) 100 corredores; 

Beneficiários Diretos 2.100 corredores; 
Beneficiários Indiretos 2.500 espectadores; 

Total de Beneficiários 4.600 beneficiários 
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 QUADRO 8 – METODOLOGIA 
 

Capítulo I – DADOS GERAIS 

 Artigo 1º. A IV SANTA CLAUS RUN – SÃO PAULO será realizado no domingo, 12 de novembro de 

2017.  

 Artigo 2º. A largada da prova será às 08h00, em local a ser definido, com qualquer condição climática.  

o Parágrafo único: O horário da largada da prova ficará sujeita às alterações em razão da 

quantidade de inscritos, bem como por problemas de ordem externa, tais como, tráfego 

intenso, falhas de comunicação, suspensão no fornecimento de energia. 
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 Artigo 3º. A corrida será disputada na distância de 6 km, com percurso aferido pela Associação 

Paulista Esportiva, que será amplamente divulgado no site www.apesportiva.org e 

www.soucompetidor.com.br.  

 Artigo 4º. A prova terá a duração máxima de 2 (duas) horas e o atleta que em qualquer dos trechos 

não estiver dentro do tempo projetado, será convidado a se retirar da prova. A supervisão técnica 

será da Associação Paulista Esportiva. 

 Artigo 5º. Poderão participar da corrida, atletas de ambos os sexos, regularmente inscritos de acordo 

com o Regulamento Oficial da prova. 

 Artigo 6º. A IV SANTA CLAUS RUN – SÃO PAULO será disputado na categoria INDIVIDUAL 

MASCULINO e INDIVIDUAL FEMININO, onde cada atleta correrá 6 Km. Serão desclassificados todos os 

atletas que não observarem a formação acima descrita. 
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Capítulo II – DA INSCRIÇÃO 

Artigo 1º. De acordo com a determinação da Confederação Brasileira de Atletismo, a idade MÍNIMA para 

atletas para inscreverem e participarem de corridas de rua é de 16 (dezesseis) anos, com as seguintes 

restrições: 

o I - Atletas com 16 e 17 anos de idade NÃO podem participar de provas com percurso igual ou 

superior a 10 km; 

o II - A idade a ser considerada, obrigatoriamente, para os efeitos de inscrição e classificação por 

faixas etárias é a que o atleta terá em 31 de dezembro do ano em que for realizada a prova; 

o III - Os atletas menores de 18 anos só poderão participar obrigatoriamente com autorização por 

escrito com firma reconhecida do pai ou de um responsável legal. A autorização deverá estar 
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acompanhada de cópia de um documento de Identidade que será retido pela Comissão 

Organizadora no ato da inscrição; 

 Artigo 8º. No ato da inscrição, ao concordar com o regulamento assinalando a opção apresentada no 

sistema on-line ou na ficha de inscrição, o (a) participante aceita todos os termos do regulamento e 

assume total responsabilidade por sua participação no evento de acordo com o TERMO DE 

RESPONSABILIDADE parte integrante deste regulamento. 

 Artigo 9º. A inscrição na prova IV SANTA CLAUS RUN é pessoal e intransferível, não podendo 

qualquer pessoa ser substituída por outra, em qualquer situação. O participante que ceder sua 

camiseta para outra pessoa e não comunicar os organizadores do evento, formalmente e por escrito, 

será responsável por qualquer acidente ou dano que este venha a sofrer, isentando o atendimento e 
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qualquer responsabilidade da Comissão Organizadora da prova, seus patrocinadores, apoiadores e 

órgãos públicos envolvidos na prova. 

 Artigo 10 º. As inscrições somente serão realizadas pela Internet através do site 

ww.soucompetidor.com.br não havendo outros postos de inscrição. 

 Artigo 11. As inscrições serão encerradas 07 (sete) dias antes do domingo marcado para a realização 

da prova, ou em data anterior a esta, caso seja atingido o limite técnico definido para a prova.  

 Artigo 13. A Comissão Organizadora poderá, a qualquer momento, suspender ou prorrogar prazos ou, 

ainda, elevar ou limitar o número de inscrições, em função de necessidades, disponibilidade técnica 

e/ou questões estruturais, sem aviso prévio. 
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 Artigo 14. Os participantes são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas na ficha de 

inscrição. Caso haja fraude comprovada, o (a) atleta será desclassificado da prova e responderá por 

crime de falsidade ideológica e/ou documental. 

 
 QUADRO 9 – PREVISÃO DE ATENDIMENTOS / PÚBLICO 
Retirada de Kits Corredor: 
 Jardim da Saúde – Academia Max Action 

o Avenida do Cursino, 1919 – Jd. Da Saúde – São Paulo  
 Morumbi – Cia. Athletica – Unidade Shopping Morumbi 

o Av. Roque Petroni Junior, 1089 – lojas 101 e 102 S Bairro Jardim das Acácias – São Paulo 
 Brooklin – Cia Athletica Unidade Kansas 

o Rua Kansas, 1582 – Brooklin – São Paulo 
 Santo Amaro – Universidade Ítalo Brasileira 

o Av. João Dias, 2046 - Santo Amaro, São Paulo 
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 QUADRO 10 – CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DO PROJETO  

A IV Santa Claus Run terá lugar nas dependências do Museu Paulista da Universidade de São Paulo 

(Museu do Ipiranga). O local de partida exato será definido pelos dirigentes do Museu Paulista da USP e da 

APEsportiva. 

A retirada das camisetas, que por casualidade ainda não foram retiradas nos pontos de inscrição deverá ser 

retirada até 30 minutos antes da prova em locais que serão devidamente sinalizados para esta finalidade.  

A prova terá início às 8h00 do dia 12 de novembro de 2017, independente das condições climáticas e terá 

uma duração de no máximo de 2 (duas) horas.  
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 QUADRO 11 – PLANO DE DIVULGAÇÃO  

Internet 
Website Associação Paulista Esportiva www.apesportiva.org.br 
Website Sou Competidor www.soucompetidor.com.br 
Google Ads www.google.com/intl/pt-br/ads/ 

Web Mailing 
Associação Paulista Esportiva 40.000 e-mails 
Sou Competidor 250.000 e-mails 

Sites Parceiros Sou Competidor 120.000 pageviews/mês 
Panfletagem Distribuição em academias e vizinhanças do local do evento 10.000 unidades 

Banners 

Academia Max Accion – Jd. Da Saúde – São Paulo 1 unidades 
Cia. Athletica Unidade do Morumbi – São Paulo 1 unidades 
Cia. Athletica Unidade Kansas – São Paulo 1 unidades 
Universidade Ítalo Brasileira 2 unidades 

Cartazes 

Distribuição em todas as dojos de Jiu-Jitsu da Equipe “Cia. Paulista 
de Jiu-Jitsu” (cujo fundador é o presidente desta associação), “Cia. 
Tetris de Jiu-Jitsu”, “Gracie Barra – RJ”, entre outras diversas 
equipes parceiras espalhadas pelo pais. 

500 unidades 

 
 

http://www.apesportiva.org.br/
http://www.soucompetidor.com.br/
http://www.google.com/intl/pt-br/ads/
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 QUADRO 12 – CONTRAPARTIDA  

CONTRAPARTIDA 

Especificação Descrição detalhada de cada item 
Unidade 

de 
medida 

Quantidade 
Valor 

Unitário Valor Total 

MATERIAIS Não houve contrapartida para este evento. 
- - R$ 0,00 R$ 0,00 

Subtotal de materiais R$ 0,00 

SERVIÇOS Não houve contrapartida para este evento. 
- - R$ 0,00 R$ 0,00 

Subtotal de serviços R$ 0,00 
 Total Geral R$ 0,00 

 
 
 QUADRO 13 – PATROCÍNIO  

PATROCÍNIO 

Especificação Descrição detalhada de cada item Unidade 
de medida Quantidade 

Valor 
Unitário Valor Total 

 Não consta patrocínio para este projeto     
 Total Geral R$ 0,00 
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 QUADRO 14 – RECURSOS HUMANOS  

RECURSOS HUMANOS 

QUANTIDADE CARGO CARGA 
HORÀRIA 

A 
REMUNERAÇÃO 

B 
INSS 

PATRONAL 

C 
BRUTO 
TOTAL 

 Não houve contratações de RH para este 
projeto 

 Voluntariado   

 Total Geral      R$ 0,00 
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 QUADRO 15 – MATERIAIS E SERVIÇOS  
 

Es
pe

ci
f. 

Descrição detalhada de cada item Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Valor Total 

M
at

er
ia

is
 

1. Número de Peito para Corrida com Chip Rfid e 
alfinetes impresso  3 cores Unidade 2.100  R$              2,50   R$        5.250,00  

2. Camiseta meia manga, confeccionada em malha 
100% poliamida, fio microfibra, colorida, gramatura de 133 
g/m2, extremidades embainhadas, medindo 20 mm de 
largura, gola com decote careca e ribanas de 1,0 cm. 
Acondicionadas individualmente em saco plástico 
transparente.  Logotipos impressos por processo de 
quadricomia – silkscreen ou transfer, estampado nas 
seguintes condições:  
Frente e costas: Área total de até 1200 cm² - colorida. 
Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² - 
colorida.  
Descrição da gola: modelo careca, com ribanas 
confeccionadas em tecido de malha sanfonada dupla de 25 
mm de largura, trama 1 x Descrição das bainhas: as 
bainhas do corpo e das mangas terão 20 mm de largura. 

Unidade 2.100  R$            19,17   R$      40.262,40  

3. Medalhas  Formato sendo cunhada (estampada) a 
frio em aço carbono, medindo 60 mm de diâmetro, com 
3,0 mm de espessura. Fita em cetim/gorgurão colocada na 
medalha. 

Unidade 2.100  R$              6,92   R$      14.532,00  

4. Lonagem do BackDrop Unidade 1  R$       1.650,00   R$        1.650,00  
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5. Banners confeccionado em Lona de 340 gramas, 
Dimensão: 90 x 160 cm, Cor: 4x0. 
Acabamentos: Solda, Bastão de madeira e Barbante 

Unidade 5  R$            22,00   R$           110,00  

6. Cartaz A4 Prestação de serviços gráficos - Impressão 
de cartazes coloridos – 4x0 no tamanho A4.  Unidade 500  R$              0,54   R$           270,00  

7. Panfletos incluindo criação (duas artes) e impressão 
em papel couché brilho 90gr, 4x0 cores, tamanho 
10x15cm, acabamento UV total frente.  Unidade 10.000 

 R$              0,19   R$        1.900,00  

  
Subtotal de 
Materiais 

     R$ 63.974,40  

 

Es
pe

ci
f. 

Descrição detalhada de cada item 
Unidade 

de 
Medida 

Quantidade Valor Unitário Valor Total 

M
at

er
ia

is
 

1. Número de Peito para Corrida com Chip Rfid e alfinetes impresso  3 cores Unidade 2.100  R$              2,50   R$        5.250,00  

2. Camiseta meia manga, confeccionada em malha 100% poliamida, fio microfibra, colorida, 
gramatura de 133 g/m2, extremidades embainhadas, medindo 20 mm de largura, gola com decote 
careca e ribanas de 1,0 cm. Acondicionadas individualmente em saco plástico transparente.  
Logotipos impressos por processo de quadricomia – silkscreen ou transfer, estampado nas 
seguintes condições:  
Frente e costas: Área total de até 1200 cm² - colorida. 
Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² - colorida.  
Descrição da gola: modelo careca, com ribanas confeccionadas em tecido de malha sanfonada 
dupla de 25 mm de largura, trama 1 x Descrição das bainhas: as bainhas do corpo e das mangas 
terão 20 mm de largura. 

Unidade 2.100  R$            19,17   R$      40.262,40  
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3. Medalhas  Formato sendo cunhada (estampada) a frio em aço carbono, medindo 60 mm de 
diâmetro, com 3,0 mm de espessura. Fita em cetim/gorgurão colocada na medalha. Unidade 2.100  R$              6,92   R$      14.532,00  

4. Lonagem do BackDrop Unidade 1  R$       1.650,00   R$        1.650,00  
5. Banners confeccionado em Lona de 340 gramas, Dimensão: 90 x 160 cm, Cor: 4x0. 
Acabamentos: Solda, Bastão de madeira e Barbante Unidade 5  R$            22,00   R$           110,00  

6. Cartaz A4 Prestação de serviços gráficos - Impressão de cartazes coloridos – 4x0 no tamanho 
A4.  Unidade 500  R$              0,54   R$           270,00  

7. Panfletos incluindo criação (duas artes) e impressão em papel couché brilho 90gr, 4x0 cores, 
tamanho 10x15cm, acabamento UV total frente.  Unidade 10.000  R$              0,19   R$        1.900,00  

  Subtotal de Materiais      R$ 63.974,40  
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8. Ambulância UTI visa atender urgências e emergências, de suporte pré-hospitalar em nível 
avançado. Perfil do veículo e identificação externa: veículo tipo furgão alto; com sinalizador ótico, 
acústico e visual. 
Equipamentos / Materiais 
• Maca com rodas e articulada; 
• Instalação de rede portátil de oxigênio; 
• Respirador mecânico de transporte; 
• oxímetro não-invasivo portátil; 
• Monitor cardioversor; 
• Bomba de infusão e equipo; 
• Maleta de vias aéreas;  
• Ressuscitador manual adulto/infantil com reservatório; 
• Maleta de acesso venoso com tala para fixação de braço; 
• Material para punção de vários tamanhos incluindo agulhas de diversos tipos; 
• Cateteres específicos para dissecção de veias, tamanho adulto/infantil; 
• Maleta de parto; 
• Conjunto de colares cervicais; 
• Prancha longa para imobilização da coluna; 
• Medicamentos para analgesia e anestesia. 
Equipe técnica 
• 01 (um) motorista devidamente habilitado 
• 01 (um) Enfermeiro 
• 01 (um) médico socorrista  

Unidade 1  R$       2.948,00   R$        2.948,00  

9. Banheiro Químico - Locação de Cabina Sanitária Química, Individual e Portátil, com teto 
translúcido, piso antiderrapante, janelas de ventilação, trava interna de segurança, contendo vaso 
sanitário (tanque de dejetos com descarga), espelho e higienizador com gel, para lavagem a seco e 
assepsia das mãos, medindo aproximadamente: 2,00 metros de altura interior, 1,20 metros de 
largura interior, 1,20 de profundidade e 0,50 metros de altura do assento, com abertura da porta 
em aproximadamente 180°. 

Unidade 10  R$          144,00   R$        1.440,00  
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10. Box Truss: Locação, montagem e desmontagem de Palco.  
Cobertura: estrutura com 8,0m de frente x 6,0m de fundo x 3,5m de pé-direito (livre). 
Piso: 8,0m de frente x 6,0m de fundo, a altura do piso poderá ser solicitada em : 0,5 metro, 1,0 
metro ou 1,5 metro em relação ao solo.mais itens: Escadas, guarda-corpo, fechamentos, 
sustentação de som, estruturas para comunicação visual, rampa de acesso para cadeirante e house 
mix. 

Unidade 1  R$       5.192,00   R$        5.192,00  

11. Tendas 4x4: Estrutura tubular em aço galvanizado ou alumínio, Cobertura em Lona de PVC 
de 4 metros por 4 metros, pé-direito deverá ser de no mínimo 2,70 metros, a partir do solo e com 
instalação de um ponto de luz (luminária) energizado. 

Unidade 7  R$       1.182,13   R$        8.274,88  

12. Sistema de P.A. (locação) : 04 caixas acústicas para freqüências de médios-
graves/médios-agudos, 04 caixas acústicas subgraves, 01 sistema de amplificação para o P.A; 
Consoler mixer para P.A./Monitor: 01 console mixer de 24 canais de entrada microfone/linha; 
Sistema de monitor: 05 monitores, sistema de amplificação de monitores; Periféricos para o 
sistema: 01 processador crossover estéreo de 03 vias, 03 equalizadores estéreo de 1/3 de oitava, 
01 processador de efeitos com delay e reverb, 02 canais de compressor, 04 canais de gate, 01 CD 
player profissional com leitor Mp3, 01 gravador de áudio, 01 filtro de AC; Microfones: 02 
microfones sem fio, 01 microfone dinâmico para percussão e instrumentos, 04 microfones 
condensadores, 06 microfones para voz; Back-line: 01 amplificador para guitarra/violão, 01 
amplificador para contrabaixo, 01 bateria acústica completa, 01 praticável para bateria. 

Unidade 1  R$       3.778,00   R$        3.778,00  

13. Gerador de Energia (locação) Unidade 1  R$       1.989,00   R$        1.989,00  
14. Grades de proteção e isolamento (locação), de perfis tubulares de aço galvanizado, 
aço carbono ou duralumínio. 
Medidas: altura de 1,00m – comprimento de 2,00m. 

Unidade 40  R$            16,86   R$           674,40  

  15. Serviço de Cronometragem de 01 ponto (Largada/Chegada) - Incluso 01 
Coordenador e 2 Técnicos Operadores Locação 1  R$       1.950,00   R$        1.950,00  

  16. Monitor de TV 42' com Resultados. Unidade 1  R$          300,00   R$           300,00  

  17. Cronometro digital dupla-face com 6 digitos para o Portico.  Unidade 1  R$          380,00   R$           380,00  
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    Subtotal de Serviços      R$      
26.9   

 
  Total  R$      90.900,68  
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pe

ci
f. 

Descrição detalhada de cada item Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Valor Total 

M
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is
 

1. Número de Peito para Corrida com Chip Rfid e 
alfinetes impresso  3 cores Unidade 2.100  R$              2,50   R$        5.250,00  

2. Camiseta meia manga, confeccionada em malha 
100% poliamida, fio microfibra, colorida, gramatura de 133 
g/m2, extremidades embainhadas, medindo 20 mm de 
largura, gola com decote careca e ribanas de 1,0 cm. 
Acondicionadas individualmente em saco plástico 
transparente.  Logotipos impressos por processo de 
quadricomia – silkscreen ou transfer, estampado nas 
seguintes condições:  
Frente e costas: Área total de até 1200 cm² - colorida. 
Mangas: Área total de cada manga de até 90 cm² - 
colorida.  
Descrição da gola: modelo careca, com ribanas 
confeccionadas em tecido de malha sanfonada dupla de 25 
mm de largura, trama 1 x Descrição das bainhas: as 
bainhas do corpo e das mangas terão 20 mm de largura. 

Unidade 2.100  R$            19,17   R$      40.262,40  

3. Medalhas  Formato sendo cunhada (estampada) a 
frio em aço carbono, medindo 60 mm de diâmetro, com 
3,0 mm de espessura. Fita em cetim/gorgurão colocada na 
medalha. 

Unidade 2.100  R$              6,92   R$      14.532,00  
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4. Lonagem do BackDrop Unidade 1  R$       1.650,00   R$        1.650,00  
5. Banners confeccionado em Lona de 340 gramas, 
Dimensão: 90 x 160 cm, Cor: 4x0. 
Acabamentos: Solda, Bastão de madeira e Barbante 

Unidade 5  R$            22,00   R$           110,00  

6. Cartaz A4 Prestação de serviços gráficos - Impressão 
de cartazes coloridos – 4x0 no tamanho A4.  Unidade 500  R$              0,54   R$           270,00  

7. Panfletos incluindo criação (duas artes) e impressão 
em papel couché brilho 90gr, 4x0 cores, tamanho 
10x15cm, acabamento UV total frente.  Unidade 10.000 

 R$              0,19   R$        1.900,00  

  Subtotal de Materiais      R$ 63.974,40  
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8. Ambulância UTI visa atender urgências e 
emergências, de suporte pré-hospitalar em nível avançado. 
Perfil do veículo e identificação externa: veículo tipo 
furgão alto; com sinalizador ótico, acústico e visual. 
Equipamentos / Materiais 
• Maca com rodas e articulada; 
• Instalação de rede portátil de oxigênio; 
• Respirador mecânico de transporte; 
• oxímetro não-invasivo portátil; 
• Monitor cardioversor; 
• Bomba de infusão e equipo; 
• Maleta de vias aéreas;  
• Ressuscitador manual adulto/infantil com reservatório; 
• Maleta de acesso venoso com tala para fixação de braço; 
• Material para punção de vários tamanhos incluindo 
agulhas de diversos tipos; 
• Cateteres específicos para dissecção de veias, tamanho 
adulto/infantil; 
• Maleta de parto; 
• Conjunto de colares cervicais; 
• Prancha longa para imobilização da coluna; 
• Medicamentos para analgesia e anestesia. 
Equipe técnica 
• 01 (um) motorista devidamente habilitado 
• 01 (um) Enfermeiro 
• 01 (um) médico socorrista  

Unidade 1  R$       2.948,00   R$        2.948,00  
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9. Banheiro Químico - Locação de Cabina Sanitária 
Química, Individual e Portátil, com teto translúcido, piso 
antiderrapante, janelas de ventilação, trava interna de 
segurança, contendo vaso sanitário (tanque de dejetos 
com descarga), espelho e higienizador com gel, para 
lavagem a seco e assepsia das mãos, medindo 
aproximadamente: 2,00 metros de altura interior, 1,20 
metros de largura interior, 1,20 de profundidade e 0,50 
metros de altura do assento, com abertura da porta em 
aproximadamente 180°. 

Unidade 10  R$          144,00   R$        1.440,00  

10. Box Truss: Locação, montagem e desmontagem de 
Palco.  
Cobertura: estrutura com 8,0m de frente x 6,0m de fundo 
x 3,5m de pé-direito (livre). 
Piso: 8,0m de frente x 6,0m de fundo, a altura do piso 
poderá ser solicitada em : 0,5 metro, 1,0 metro ou 1,5 
metro em relação ao solo.mais itens: Escadas, guarda-
corpo, fechamentos, sustentação de som, estruturas para 
comunicação visual, rampa de acesso para cadeirante e 
house mix. 

Unidade 1  R$       5.192,00   R$        5.192,00  

11. Tendas 4x4: Estrutura tubular em aço galvanizado 
ou alumínio, Cobertura em Lona de PVC de 4 metros por 4 
metros, pé-direito deverá ser de no mínimo 2,70 metros, a 
partir do solo e com instalação de um ponto de luz 
(luminária) energizado. 

Unidade 7  R$       1.182,13   R$        8.274,88  
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12. Sistema de P.A. (locação) : 04 caixas acústicas 
para freqüências de médios-graves/médios-agudos, 04 
caixas acústicas subgraves, 01 sistema de amplificação 
para o P.A; Consoler mixer para P.A./Monitor: 01 console 
mixer de 24 canais de entrada microfone/linha; Sistema de 
monitor: 05 monitores, sistema de amplificação de 
monitores; Periféricos para o sistema: 01 processador 
crossover estéreo de 03 vias, 03 equalizadores estéreo de 
1/3 de oitava, 01 processador de efeitos com delay e 
reverb, 02 canais de compressor, 04 canais de gate, 01 CD 
player profissional com leitor Mp3, 01 gravador de áudio, 
01 filtro de AC; Microfones: 02 microfones sem fio, 01 
microfone dinâmico para percussão e instrumentos, 04 
microfones condensadores, 06 microfones para voz; Back-
line: 01 amplificador para guitarra/violão, 01 amplificador 
para contrabaixo, 01 bateria acústica completa, 01 
praticável para bateria. 

Unidade 1  R$       3.778,00   R$        3.778,00  

13. Gerador de Energia (locação) Unidade 1  R$       1.989,00   R$        1.989,00  
14. Grades de proteção e isolamento (locação), 
de perfis tubulares de aço galvanizado, aço carbono ou 
duralumínio. 
Medidas: altura de 1,00m – comprimento de 2,00m. 

Unidade 40  R$            16,86   R$           674,40  

  

15. Serviço de Cronometragem de 01 ponto 
(Largada/Chegada) - Incluso 01 Coordenador e 2 
Técnicos Operadores 

Locação 1  R$       1.950,00   R$        1.950,00  

  16. Monitor de TV 42' com Resultados. Unidade 1  R$          300,00   R$           300,00  

  17. Cronometro digital dupla-face com 6 digitos 
para o Portico.  Unidade 1  R$          380,00   R$           380,00  
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Subtotal de 
Serviços 

     R$      26.926,28  

 
  Total  R$      90.900,68  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 QUADRO 16 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Rubricas 1ª parcela (Até 
70%) 2ª parcela  TOTAL 
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NOME DO PRESIDENTE: Eduardo de Sá Leitão 

RG:17.217.932-4  CPF: 105.548.338-16 
DATA: 03 de outubro de 2017 

 
 

______________________________ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

Recursos Humanos R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
Material  R$    44.782,08   R$           19.192,32   R$        63.974,40  
Serviços  R$    18.848,39   R$               8.077,88   R$        26.926,28  
Subtotal R$ 63.630,47 R$ 27.270,20 R$ 90.900,68 
Contrapartida R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
Patrocínio R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
TOTAL R$ 63.630,47 R$ 27.270,20 R$ 90.900,68 


