CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE KUNGFU WUSHU

VINCULADA AO COB

FILIADA À IWUF

Rua Clevelândia 200/403 - Londrina/PR - CEP 86060-630
CNPJ 01.010.189/0001-66
cbkw.org.br

/cbkwoficial

@cbkwoficial
Brasília, 05 de novembro de 2018.

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO

I. DADOS DA PARCERIA
OSC: Confederação Brasileira de Kungfu Wushu - CBKW
TÍTULO DA PARCERIA: 7º Campeonato Mundial Junior de Kungfu Wushu
N° PROCESSO: 00220-00001576/2018-64
N° INSTRUMENTO DE PARCERIA: 16/2018
VIGÊNCIA: 07/07 a 31/08/2018
VALOR REPASSADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: R$ 1.049.970,92
II. INTRODUÇÃO
O 7º Campeonato Mundial Junior de Wushu, realizado no período de 10 a 15 de julho de
2018, foi um grande feito para a cidade de Brasília e para o Wushu Brasileiro, tendo em
vista que, pela primeira vez na história, o Mundial Junior de Wushu foi realizado no
Continente Americano.
O Mundial colocou o Brasil no cenário mundial de campeonatos de alto rendimento de
Wushu, anteriormente realizados apenas nos continentes asiático e europeu, e projetou
internacionalmente a cidade de Brasília como palco de eventos internacionais de altíssimo
nível, agregando valores positivos à imagem da cidade.
A realização da competição no Brasil possibilitou a participação de um maior número de
atletas brasileiros, uma vez que poucos podem arcar com os dispêndios financeiros
necessários para competir em outros países, promoveu intercâmbio técnico e interação
entre a equipe brasileira e delegações de alto nível técnico de mais de quarenta países
do mundo, e criou condições favoráveis para desenvolvimento da equipe brasileira, que
obteve o seu melhor resultado neste Mundial.
Ainda, o evento oportunizou ao público brasileiro o contato inédito com um mundial de
arte marcial de alto nível, sem falar no fomento da economia e do turismo, uma vez que
o Mundial atraiu mais de 600 participantes.

III. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO
A. AÇÕES DESENVOLVIDAS
Ações para melhora do desempenho da equipe brasileira:
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O trabalho para melhora do rendimento da seleção brasileira se deu principalmente
através da realização de treinos oficiais da CBKW com os atletas.
No 1º treino visando o Mundial Júnior, ainda em 2017, nos dias 09 e 10 de dezembro,
foram convidados todos os atletas que se destacaram nas competições nacionais e
internacionais de 2017, com o intuito de selecionar aqueles em melhores condições para
integrar a equipe brasileira.
No 2º treino, nos dias 17 e 18 de fevereiro, com um grupo reduzido em relação ao 1º
treino, foram definidos os atletas que representariam o Brasil no Mundial Júnior.
No 3º treino, somente com a equipe selecionada, foram feitos ajustes técnicos e dadas
instruções sobre a continuidade da preparação para o Mundial Júnior para os atletas em
suas cidades de residência.
Além da realização destes treinos, vale ressaltar que o custeio da participação no Mundial
Júnior através do termo de fomento permitiu que os atletas focassem muito mais na
preparação, sem precisar se preocupar em buscar patrocínios para viabilizar a
participação, dedicando-se integralmente aos aspectos técnicos. Desonerar os custos de
participação também permitiu grande adesão ao processo dos treinos por parte dos
atletas, e a constituição da comissão técnica completa por parte da CBKW.
Esses fatores somados resultaram no cumprimento da meta de melhora do desempenho
da equipe brasileira no Mundial Júnior sediado em Brasília em comparação à edição
anterior, realizada em Burgas na Bulgária.
Ações para ampliar a participação dos atletas brasileiros:
A principal ação para aumentar o número de integrantes da delegação brasileira no
Mundial Júnior foi o custeio de estadia, alimentação, transporte local e inscrição de toda
a comissão técnica e atletas do Brasil.
Paralelamente, sabendo que alguns integrantes poderiam encontrar dificuldades para se
apresentar

em

Brasília,

foi

disponibilizado

um

ônibus

fazendo

o

trajeto

São

Paulo/Brasília/São Paulo. Uma vez que a grande maioria da comissão técnica e atletas
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residem em São Paulo, essa ação cobriu completamente as necessidades de grande parte
da delegação.
Ações para atrair, no mínimo, 600 participantes de 40 países:
A boa relação dos dirigentes da Confederação Brasileira de Kungfu Wushu com dirigentes
de outras Federações Nacionais, e o fato de que a Confederação Brasileira de Kungfu
Wushu tem se comprometido em participar de todos os eventos oficiais, contribuíram
muito para a participação das delegações dos 5 continentes. O suporte para aplicação
dos vistos brasileiros, contato com as Embaixadas e Consulados Brasileiros nas principais
capitais do mundo, uma equipe muito responsável e eficiente na comunicação durante os
meses que antecederam o evento também foram fatores relevantes e que corroboraram
para a grande adesão.
B. PÚBLICO ATINGIDO (MEDIATO E IMEDIATO)
O público direto atingido foi de 377 atletas. Este número tem como base o número de
atletas que efetivamente participaram da competição. Além disso, os acompanhantes e
equipe técnica das delegações inscritas integralizam 285 pessoas, de modo que a
quantidade de público direto com o evento foi de 662 participantes (ANEXO I).
Além dos atletas competidores, o Mundial proporcionou uma experiência única para
atletas e praticantes de Wushu do Distrito Federal, conforme é possível observar através
dos ofícios enviados por entidades filiadas (ANEXO II), que compareceram ao evento.
Por uma decisão estratégica da comissão organizadora, não foi realizado controle de
acesso do público ao local da competição. Isso porque, já que a entrada era franca, havia
muitas portarias e modos de acesso, seria inviável o controle de todas as entradas com
base nos recursos humanos disponíveis. Além disso, a organização houve por bem não
obstaculizar de qualquer forma a entrada de adultos e crianças que constituíam o público
principal do evento.
Por meio desta parceria estima-se que foram gerados, mais de 100 empregos diretos e
empregos indiretos. Estes números são calculados levando em consideração as
informações passadas pelos principais fornecedores contratados, que, por sua vez,
subcontrataram diversos profissionais para viabilizar a execução técnica das atividades.
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B.1 GRAU DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO ALVO
Após o evento, foi realizada pesquisa de satisfação, via internet, com o intuito de verificar
o grau de satisfação das delegações participantes, e identificar quais foram os pontos
fortes e fracos, visando melhoria para os próximos eventos a serem realizados pela
CBKW.
Consoante gráficos anexos (ANEXO III), o grau de satisfação do público-alvo foi alto.
Dezessete dirigentes, de dez países distintos, responderam à pesquisa. Destacamos que,
embora a pesquisa tenha sido enviada para representantes de todos os países
participantes, apenas dez retornaram.
Trazemos aqui os resultados dos pontos principais, mas destacamos que toda a pesquisa
pode ser consultada no documento anexo.
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C. CUMPRIMENTO DAS METAS
Metas integralmente cumpridas:
META 1 : melhorar o rendimento geral da seleção brasileira júnior 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.
•

ALCANCE DA META 1: consoante resultados oficiais, divulgados pela Federação
Internacional de Wushu - IWUF, dos Mundiais de 2016 e 2018 (ANEXOS IV e V),
é possível constatar que a delegação brasileira obteve seu melhor desempenho no
Mundial de 2018.
Pela primeira vez na história, o Brasil conquistou três medalhas no Mundial
Junior de Wushu, sendo uma de prata e duas de bronze, na modalidade Sanda.
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Destacamos, ainda, que o desempenho geral dos atletas no Mundial de 2018 foi
superior aos anteriores (ANEXO VI), o que demonstra a evolução da equipe
através da estrutura oferecida aos atletas.
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.
•

ALCANCE DA META 2: a presente meta foi superada, conforme é possível
verificar no ofício enviado pela IWUF (ANEXO I), no qual a Federação Internacional
apresenta as estatísticas concernentes aos 6º e 7º Campeonato Mundial Junior de
Wushu.

Ao todo foram 662 (seiscentos e sessenta e dois) participantes e 42 (quarenta e dois)
países inscritos. Ressaltamos que, embora o Mundial de 2016 tenha atingido número de
participantes um pouco superior ao de 2018, é preciso considerar que o evento anterior
foi realizado na Bulgária, o que facilita a participação dos atletas europeus e asiáticos
(maiores delegações), em razão da localização geográfica, quando comparada à do Brasil.
Países participantes: BRA, IRI, HKG, USA, MAS, CHN, MAC, JPN, SGP, KOR, VIE, INA,
EGY, UKR, CAN, TUR, ARM, IND, KAZ, ALG, ARG, BLR, CZE, JOR, MEX, PAR, PER, URU,
CHI, DOM, ITA, KGZ, NZL, POR, SUI, FRA, BRU, HUN, MAR, RUS, IRA e TUN.
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.
•

ALCANCE DA META 3: a quantidade de atletas brasileiros no 7º Campeonato
Mundial Junior de Wushu foi significativamente superior à do Mundial anterior. O
número de participantes brasileiros passou de 5 (cinco) a 16 (dezesseis),
conforme consta no ofício enviado pela CBKW (ANEXO VI), perfazendo, assim, um
aumento de mais de 200%.

D. BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS PELA PARCERIA
Esta parceria oportunizou a diversos atletas brasileiros participar de um campeonato
mundial pela primeira vez. Isso porque os custos envolvidos com uma competição
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internacional realizada nos continentes europeu e asiático são altíssimos, o que
praticamente inviabiliza a participação de ótimos atletas neste tipo de competição.
Há diversas pesquisas acadêmicas desde o final do século XIX que demonstram a
chamada "vantagem em casa", no campo do futebol. O principal fator, aplicado à
modalidade Wushu, são a distância e os custos de deslocamento da seleção brasileira,
que pela primeira vez teve a oportunidade inédita de competir no próprio país. Adaptação
à alimentação, ao clima, tempo de deslocamento e de descanso, são alguns entre
diversos fatores que proporcionam ao atleta a oportunidade de competir em condições
excelentes.
Um dos maiores impactos esportivos do projeto, sem dúvidas, foi também o legado que
fica para a CBKW e todos os profissionais envolvidos na gestão da parceria, quanto ao
aprendizado, em todas as esferas, do nível de complexidade das demandas na execução
de um evento esportivo deste porte e natureza, proporcionando uma especialização
vertical.
Competições esportivas desse porte movimentam a cadeia produtiva do esporte, turismo
e lazer, agregam valor ao calendário de eventos esportivos da cidade, colocam Brasília
no cenário mundial da modalidade e, definitivamente, impulsionam a modalidade local e
nacionalmente.
E. EXECUÇÃO FINANCEIRA
Após envio do plano de trabalho à SETUL, fez-se necessário realizar pequenos
remanejamentos de valor, tendo em vista a redução do preço de alguns serviços e
aumento do quantitativo de materiais de identidade visual.
Serviços que sofreram redução de diária e/ou preço:
1) ALUGUEL DE AMBULÂNCIA TIPO UTE: número de diárias foi reduzido de 02
para 01.
PLANO DE TRABALHO
Item
Ambulância tipo
UTE - diária 7h
às 19h

Diárias
Semanas

Valor
Unit.

Valor total

2

R$ 800,00

R$ 1.600,00
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MEMÓRIA DE CÁLCULO FINAL
Item
Ambulância tipo
UTE - diária 7h
às 19h

Diárias
Semanas

Valor
Unit.

1

R$ 800,00

Valor total
R$

800,00

2) ECAD: valor cobrado foi abaixo do estimado no plano de trabalho.

PLANO DE TRABALHO
Item
ECAD

Período

Valor

11/07/2018 a
15/07/2018

R$ 2.800,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO FINAL
Item

Período

Valor

11/07/2018 a
15/07/2018

ECAD

R$

540,47

3) SEGURO: valor cobrado foi abaixo do estimado no plano de trabalho.

PLANO DE TRABALHO
Item
Apólice de seguro de
responsabilidade civil,
incluindo todos os todos os
envolvidos, durante o
período de montagem,
realização do evento e
desmontagem. Estimativa:
800 pessoas.

Período

Valor

08/07/2018 a
16/07/2018

R$ 5.900,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO FINAL
Item
Apólice de seguro de
responsabilidade civil,
incluindo todos os todos os
envolvidos, durante o
período de montagem,
realização do evento e
desmontagem. Estimativa:
800 pessoas.

Período

Valor

08/07/2018 a
16/07/2018

R$ 5.696,00
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4) WINDFLAG: valor cobrado foi abaixo do estimado no plano de trabalho.

PLANO DE TRABALHO
Item

Valor Unt

Windflag/wind banner

R$

Valor Total

190,00

R$ 1.900,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO FINAL
Item

Valor Unt

Windflag/wind banner

R$

Valor Total

180,00

R$ 1.800,00

VALOR TOTAL DAS REDUÇÕES: 3.363,53 (três mil, trezentos e sessenta e três
reais e cinquenta e três centavos).
Aumento do quantitativo dos materiais de identidade visual, uma vez que o estimado no
plano de trabalho foi insuficiente para atender a demanda do evento:

PLANO DE TRABALHO
Item

Qtd

Impressão de adesivo e
instalação (m²)

160

Armação de ferro 25 x 25 x
18, coberto com lona 440
gramas, com acabamento
cometo em ilhós, impressa
em plotter de impressão
digital, de acordo com as
artes fornecidas pelo comitê
(qtd em m2)

472

Valor Unt
R$

R$

45,00

37,00

Valor Total
R$

7.200,00

R$ 17.464,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO FINAL
Item

Qtd

Valor Unt

Impressão de adesivo e
instalação (m²)

182

R$

45,00

Armação de ferro 25 x 25 x
18, coberto com lona 440
gramas, com acabamento
cometo em ilhós, impressa
em plotter de impressão
digital, de acordo com as
artes fornecidas pelo comitê
(qtd em m2)

521

R$

37,00

Valor Total
R$

R$

8.190,00

19.277,00

VALOR TOTAL DO AUMENTO: R$ 2.803,00 (dois mil, oitocentos e três reais).
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A metragem do material de identidade visual apresentada no plano de trabalho foi um
número estimado, tendo em vista que, no momento da elaboração do documento, ainda
não possuímos o layout para disposição desse material. A medição e disposição das peças
foram realizadas, posteriormente, por um arquiteto.
É importante frisar que, após impressão do material de identidade visual, fomos
informados pela Setul sobre a proibição do uso da logomarca do GDF, em razão da
restrição durante o período eleitoral. Por esta razão, foi necessário imprimir novos
adesivos para cobrir a logomarca.
Nesta oportunidade registramos, ainda, que os números de refeições e diárias de
hospedagem, previstos no plano de trabalho, não foram alterados. No entanto,
destacamos que tais serviços foram prestados em três hotéis distintos, conforme tabelas
abaixo:

PLANO DE TRABALHO
Ação

Item

Qtd. Diárias

Contratação de serviço de alimentação e
bebidas não alcoólicas no hotel - Comitê da
ALIMENTOS E IWUF e Arbitragem (Competição) (48
BEBIDAS NO pax)
AMBIENTE
Contratação de serviço de alimentação e
HOTELEIRO
bebidas não alcoólicas no hotel - Delegação
Brasileira e Diretoria CBKW (42pax)
Hospedagem em hotel 5* situado na região
central de Brasília/DF, com café da manhã
- Comitê da IWUF e Arbitragem
(Competição)
HOSPEDAGEM
Hospedagem em hotel 5* situado na região
central de Brasília/DF, com café da manhã
- Delegação Brasileira e Diretoria da CBKW
(Competição)

Valor Unit.

Valor total

Fornecedor

96

9

R$

79,20

R$68.428,80

ROYAL
TULIP

84

9

R$

79,20

R$59.875,20

GOLDEN
TULIP

48

9

R$

309,16

R$133.557,12

ROYAL
TULIP/
WINDSOR

42

9

R$

170,54

R$ 64.464,12

GOLDEN
TULIP

Qtd. Diárias

Valor Unit.

Valor total

644

R$

79,20

R$ 51.004,80

WINDSOR

220

R$

79,20

R$ 17.424,00

ROYAL
TULIP

756

R$

79,20

R$ 59.875,20

GOLDEN
TULIP

293

R$

MEMÓRIA DE CÁLCULO FINAL
Ação
Contratação
bebidas não
ALIMENTOS E
Contratação
BEBIDAS NO
bebidas não
AMBIENTE
HOTELEIRO
Contratação
bebidas não

Item
de serviço de alimentação e
alcoólicas no hotel
de serviço de alimentação e
alcoólicas no hotel
de serviço de alimentação e
alcoólicas no hotel

Hospedagem em hotel 5* situado na região
HOSPEDAGEM central de Brasília/DF, com café da manhã
- árbitros
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Hospedagem em hotel 5* situado na região
central de Brasília/DF, com café da manhã
- Delegação Brasileira, Diretoria da CBKW
e membros da IWUF

139

R$

309,16 R$ 42.973,24

ROYAL
TULIP

Hospedagem em hotel 5* situado na região
central de Brasília/DF, com café da manhã
- Delegação Brasileira

378

R$

170,54 R$ 64.464,12

GOLDEN
TULIP

No hotel Windsor Plaza ficaram hospedados os árbitros, no Royal Tulip a diretoria da
CBKW e membros da IWUF, e no Golden a Delegação Brasileira.
As despesas de hospedagem e alimentação das demais delegações não foram custeadas
com recurso do termo de fomento.
Embora as refeições tenham sido realizadas em hotéis distintos, o valor cobrado pelos
hotéis foi o mesmo, conforme consta nas notas fiscais.
OBS: o valor de R$79,20 (setenta e nove reais e vinte centavos), referente à alimentação
(R$72,00 + 10% taxa serviço), inclui almoço e jantar.
Por fim, informamos que ao efetuar transferência bancária para o hotel Windsor, houve
um equívoco e foi pago o valor de R$164.139,44 (cento e sessenta e quatro mil, cento e
trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos), quando a quantia de fato devida era
de R$154.238,68 (cento e cinquenta e quatro mil, duzentos e trinta e oito reais e sessenta
e oito centavos).
Uma vez identificada a falha, solicitamos ao hotel que efetuasse o ressarcimento do valor
pago a maior, qual seja, R$9.900,76 (nove mil, novecentos reais e setenta e seis
centavos).
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E.1. DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE
Findo o evento, e uma vez realizadas as ações e obrigações financeiras previstas no plano
de trabalho, restou a quantia de R$560,53 (quinhentos e sessenta reais e cinquenta e
três centavos) na conta bancária específica da parceria, conforme consta no extrato
bancário anexo (ANEXO VII).
No dia 03 de setembro, enviamos um ofício à Secretaria, solicitando orientação para a
devida restituição do saldo remanescente. No dia 14 de setembro, em resposta ao nosso
questionamento, fomos orientados a seguir os seguintes procedimentos:

Dessa feita, informamos que seguiremos as orientações e apresentaremos a Guia de
Recebimento à DIPLOF/SETUL.
Destacamos que, na data em que o ofício foi enviado, o saldo remanescente em conta
era de R$52,43 (cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos), no entanto,
solicitamos ao BRB que realizasse o estorno de todas as taxas cobradas, no valor total de
R$ 508,10 (quinhentos e oito reais e dez centavos). Assim, o valor a ser devolvido é de
R$560,53 (quinhentos e sessenta reais e cinquenta e três centavos).
F. POSSIBILIDADE DE SUSTENTABILIDADE E CONTINUIDADE DAS AÇÕES QUE
FORAM OBJETO DA PARCERIA
A Confederação Brasileira de Kungfu Wushu e a Federação de Wushu do Distrito Federal,
com o intuito de deixar um legado para a cidade, vêm negociando com a UNB para que
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seja firmado termo de cooperação, o qual tem por objeto a criação do centro de
treinamento de Wushu.
O centro de treinamento possibilitará a implantação do projeto do Governo Federal “Luta
pela Cidadania”, atenderá os atletas do Distrito Federal e oportunizará a prática do Wushu
à comunidade local.
Nesse projeto a UnB disponibilizará seu espaço físico, a CBKW fornecerá os equipamentos
adquiridos para o Mundial Júnior, e a FWDF viabilizará a oferta de atividades dentro da
estrutura estabelecida, utilizando os recursos do programa “Luta pela Cidadania”.
Os equipamentos supracitados englobam 01 área oficial de Wushu Taolu, tatames,
equipamentos de proteção e treinamento de Wushu Sanda.
No presente momento, a minuta do termo de cooperação está em fase de tramitação
interna na UNB. Uma vez assinado, o projeto será discutido entre as partes para que as
ações sejam executadas.
G. DIVULGAÇÃO DA PARCERIA
Em conformidade com o disposto nos arts. 79 e 80 do decreto distrital nº 37.843, de
2016, as informações acerca da parceria foram divulgadas no site www.cbkw.org.br.
H. CONTRAPARTIDA EM SERVIÇOS - RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS
(art. 30, V e §4o do Decreto MROSC/DF)
PROFISSIONAL DE MEDICINA: deu suporte aos profissionais da ABCD, encarregados do
controle de dopagem, e aos atletas/dirigentes no ambiente hoteleiro.
Maximilian Jokiti Kobayashi
RG: 30272189-7
CPF: 313124168-31
CRM-SP 144414
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PROFISSIONAL DE FISOTERAPIA: atuou na prevenção, manutenção e habilitação de
atletas no período da competição. Ainda, deu suporte integral aos atletas da Seleção
Brasileira e de outras delegações que estavam sem fisioterapeutas.
Andrea Ceregatti
RG: 18156526-2
CPF: 176.935.808-54
CREFITO: 3/33242F
PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO: coordenou todas as ações com as equipes de mídias
sociais, com a equipe que fez a transmissão ao vivo e também foi responsável pela
comunicação interna entre os voluntários e as delegações assegurando que todas as
informações fossem passadas com precisão garantindo uma eficiente comunicação
interna entre COL e Participantes.
Jordana de Castro Saldanha Repezza
RG:1717133 SESP/DF
CPF: 692.106.321-68
DRT MTB – 9527/03
PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: atuaram no suporte e coordenação de treinos
oficiais e reconhecimento das áreas de competição e áreas de aquecimento de Sanda e
de Taolu durante o período do evento.
Rui Guilherme de Lima Vasconcelos Junior
RG: 2632042
CPF: 00049872176
CREF: 9304 G/DF
Pedro Correia Mesquita
RG: 32121783
CPF: 02142822100
CREF: 10422 G/DF
Marcela Mota Moreira Lopes
CPF: 854.970.963-87
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CREF: 8760 G/DF
Camila Dario S Monteiro
RG: 013114274-1
CPF: 079.037.307-62
CREF 5691-DF
Pedro Conti
RG: 107446312
CPF: 051.359.507-45
CREF: 8813-DF
PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM: supervisão e suporte à equipe médica do evento e às
delegações participantes para os casos de lesões durante o período em que os atletas
lesionados estavam no ginásio.
Kerolaine Maria Ribeiro dos Santos
CPF: 056.111.891-48
Coren: 14807302
PROFISSIONAL DE MKT: coordenou a construção e integração de ferramentas que
informaram e comunicaram a todos os envolvidos como: Chatbot, Analytics e relatórios
para análise de público alvo e alcance durante o evento.
Andre Cardoso Toledo Acioly
RG: 449666608
CPF: 360.336.678-67
I. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Anexo a este documento enviamos o relatório fotográfico do evento no formato PPTX, e,
também, álbuns com as fotos registradas durante o evento.
Destacamos que não possuímos registro fotográfico dos serviços listados abaixo. No
entanto, estes poderão ser identificados nas notas fiscais anexas (ANEXO XI).
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Serviço de transporte terrestre dos equipamentos de competição
(02 áreas oficiais de competição de Taolu no trecho Elog
Campinas-SP / Brasília-DF. Volume 44m3, Peso 5.600kg
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
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
Hospedagem em hotel 5* situado na região central de
Brasília/DF, com café da manhã - Comitê da IWUF e Arbitragem
(Competição)
Hospedagem em hotel 5* situado na região central de
Brasília/DF, com café da manhã - Delegação Brasileira e
Diretoria da CBKW (Competição)
Hospedagem em hotel 5* situado na região central de
Brasília/DF, com café da manhã - Delegação Brasileira e
Diretoria da CBKW (Competição)
Frete SP/BSB - entrega dos tatames
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
Contratação de garçom - 12h
Mastro para bandeira (protocolo balanço bandeira)
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.
Apólice de seguro de responsabilidade civil, incluindo todos os
todos os envolvidos, durante o período de montagem, realização
do evento e desmontagem. Estimativa: 800 pessoas.
Contratação de profissional especializado em videoprojeção, com
experiência em mapping e produção de conteúdo para telão de
led (12h por dia)
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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
Contratação de profissional de nível superior para elaboração da
identidade visual do evento e hot site
ECAD

Por fim, em atenção ao questionamento da SETUL, mencionamos que apenas 42
bandeiras foram penduradas, pois 04 dos países da América Latina que confirmaram
presença previamente, não compareceram.
III. ANEXOS
ANEXO I – ofício IWUF e tradução
ANEXO II – ofícios enviados por entidades filiadas à CBKW
ANEXO III – resultado pesquisa de satisfação
ANEXO IV – resultado IWUF 2016
ANEXO V – resultado IWUF 2018
ANEXO VI - ofício CBKW
ANEXO VII – extrato bancário, ofício para devolução de recurso e comprovante de
transferência de saldo
ANEXO VIII – manifestação de interesse UNB
ANEXO IX - relatório fotográfico
ANEXO X - relatório transporte terrestre
ANEXO XI – notas fiscais
ANEXO XII - amostras físicas: medalhas (ouro, prata e bronze), camisetas polo e
careca, crachá, pasta, cartaz, livreto, caderno técnico e certificado.

Marcus Vinicius F. Alves
Presidente
Confederação Brasileira de Kungfu Wushu
mavifea@gmail.com
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