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PLANO DE TRABALHO 
 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 
 

Nome: INSTITUTO BOMBEIROS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL – IBRES 
CNPJ:12.687.473/0001-98 Endereço: QNC 11; Lote 01; Salas 400 a 405; 4º Andar; Avenida 

Sandú Norte, Taguatinga - DF 
Complemento: TTC Bairro: Taguatinga CEP: 72.115.610 
Telefone: (61) 3575-0410 Telefone: (61) 99901-3476 
E-mail: falecom@ibres.org.br Site: ibres.org.br 
Responsável (Presidente): EUGÊNIO CESAR NOGUEIRA 
CPF: 491.901.301-97 RG/ Órgão Expedidor: 05.178 CBMDF 
Endereço do Dirigente: Rua 37 sul apto 304 Ed. Espanha Aguas Claras, DF CEP: 71.931-540 

 
 
1.1 ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA  

 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: EUGÊNIO CESAR NOGUEIRA 

Função na parceria: Executor do Termo de Colaboração - Presidente do IBRES 

RG: 05178 Órgão Expedidor: 
CBMDF CPF: 491.901.301-97 

Telefone Fixo: 3575-0410 Telefone Celular: (61) 99901-3476 

E-Mail do Responsável: falecom@ibres.org.br / eugeniocesar@ibres.org.br 

Os responsáveis pelo controle e monitoramento serão:  

• Presidente do IBRES 
• Diretor de Serviços Sociais: 1 Profissional de nível superior completo, 

preferencialmente com experiência comprovada em direção de projetos ou 
projetos sociais; e os 

• Coordenadores Pedagógicos (um em cada COP): 3 profissionais de nível 
superior completo em Educação Física com registro competente no Órgão 
de Classe (CREF), preferencialmente com experiência comprovada na área, 
em cada. 

Método de controle e monitoramento: O Ciclo PDCA será método de gestão sistemática 
das atividades do IBRES nos COPs. Ele se dá em quatro etapas: • Plan (planejar): 
concepção dos objetivos, metas, métodos e recursos necessários para atingi-los; • Do 
(fazer): execução do que foi planejado, inclusive o treinamento necessário e a coleta de 
dados para verificação; • Check (verificar): análise dos dados coletados na execução para 
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compará-los com os previstos na fase de planejamento; • Act (agir) ou Learn (aprender): 
buscar ações corretivas em caso de não atingimento dos objetivos, ou, padronização das 
atividades em caso de alcance dos objetivos e metas.  monitorar e controlar o trabalho do 
projeto é o processo de acompanhamento, revisão e ajuste do progresso para atender aos 
objetivos de desempenho definidos no plano de gerenciamento. Ele é composto de: Coleta, 
medição e disseminação de informações sobre desempenho; Avaliação de medições e 
tendências para efetuar melhorias no processo. É muito importante monitorar e controlar o 
trabalho do projeto, principalmente, para: Avaliar a saúde do seu projeto durante todo o 
projeto; Identificar áreas que exigem atenção especial; Recomendar ações para corrigir ou 
evitar os desvios; Garantir a qualidade (saúde) do projeto através do monitoramento, 
checklist e contingência prevista. Ou seja, é preciso sempre coletar e medir dados com 
precisão para que os mesmos possam ser gerenciados e analisados de acordo com o 
objetivo do projeto. Um erro muito comum em projetos é a ausência de mecanismos de 
controle e a presença de controles muito frágeis e vagos. O controle e monitoramento é tão 
importante quanto o planejamento, pois é nele que avaliamos a situação atual do projeto, se 
todos os parâmetros estabelecidos no planejamento estão sendo cumpridos, e caso não 
estejam, determinar medidas corretivas para obter o resultado desejado. 2 – O primeiro 
passo para monitorar e controlar um projeto. Para que o controle aconteça de maneira 
eficiente, é necessário que seja executado de forma consistente e periódica seguindo à risca 
o ciclo de vida do projeto, é durante esse acompanhamento que são coletados os dados a 
serem controlados. O ciclo de vida nada mais é do que a sequencia das fases do projeto, 
fases essas que devem estar muito bem definidas. Ao final de cada fase são gerados um ou 
mais Resultados Principais, os quais são analisados de modo a descobrir se o projeto está 
dentro dos parâmetros esperados até o momento, essas análises são chamadas de “Stage 
Gates “. Os Stage Gates são a ferramenta fundamental para monitorar cada fase do projeto e 
determinar, baseando-se nos resultados, se medidas corretivas precisam ser tomadas. 3 – A 
relação com o planejamento. Monitorar quer dizer acompanhar o progresso e o desempenho 
das atividades, ou seja, coletar dados e informações a serem analisadas e comparadas com 
parâmetros previamente estabelecidos. Já o controle envolve realizar intervenções com base 
nos dados obtidos no monitoramento, visando corrigir os erros encontrados e alcançar os 
resultados planejados. Sendo assim, podemos afirmar que o monitoramento e controle 
depende do planejamento e vice-versa, já que os parâmetros de escopo, prazo, custo, 
qualidade e riscos usados como referência no monitoramento são definidos na etapa de 
planejamento, e o mesmo depende do monitoramento e controle para garantir o sucesso do 
projeto. 3.1 – Parâmetros a serem analisados. Como citado acima, existem cinco parâmetros 
a serem analisados e controlados durante o ciclo de vida do projeto, são eles: Escopo: O 
monitoramento e controle do escopo permite verificar tudo aquilo que deve ser executado, 
garantindo que o resultado final obtido atenda as expectativas do cliente, garantindo que não 
se faça nada a menos ou a mais, evitando custos desnecessários e perda maior de tempo. 
Prazo: A forma mais comum e eficiente de controle do prazo é o acompanhamento do 
cronograma, que permite identificar atrasos ou adiantamentos e verificar as atividades 
seguintes a serem realizadas, fazendo um ajuste no planejamento, se necessário. Custos: O 
controle de custos nada mais é do que garantir o cumprimento do orçamento do projeto. 
Além de determinar os de gastos totais, ele contém todos os valores destinados para cada 
atividade. Sendo assim, sua análise em comparação com o orçamento inicial verifica a 
ocorrência de “estouros” em tarefas e identifica oportunidades de economia, visando atender 
ao custo planejado. Qualidade: O controle da qualidade depende dos critérios de aceitação 
do cliente, que envolvem seguir um manual descritivo ou condições contratuais específicas. 
Além disso, principalmente em empresas certificadas, é comum um sistema de garantia da 
qualidade baseado em manuais ou normas e que costuma conter a metodologia, os 
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parâmetros de avaliação e os níveis aceitáveis para cumprimento da qualidade. Risco: O 
controle de riscos envolve a avaliação das incertezas que podem trazer algum tipo de dano 
ao projeto ou ao cumprimento de seus objetivos. Sendo assim, normalmente estabelece-se 
um nível considerado aceitável de risco e o mesmo é utilizado para todo tipo de tomada de 
decisão que possa de alguma forma afetar os resultados esperados. 4 – Ao encontrar um 
erro no projeto, durante o monitoramento e controle do projeto, o gestor  do IBRES irá 
identificar e rastrear as possíveis causas desse problema e buscar uma solução definitiva, 
buscando atuar na verdadeira causa, evitando que o erro venha a ocorrer novamente, o ideal 
é que ambas atitudes sejam tomadas, a correção do erro e identificação da causa, tendo as 
causas devidamente identificadas, basta analisar as possíveis ações para eliminá-las e 
implementar a que seria mais eficiente para colocar o projeto de volta nos trilhos. Essa ação 
será tomada o mais rápido possível, porque enquanto a causa não for eliminada 
completamente o problema continuará aparecendo.  

 
1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE 

O Instituto Bombeiros de Responsabilidade Social (IBRES), desde a sua criação, foi 
constituido como pessoa jurídica de direito privado, sob a forma de associação civil com duração 
indeterminada, sem fins lucrativos e com fins não econômicos, com a promoção gratuita da saúde 
e educação, sem finalidade política ou religiosa, regida por Estatuto e pelas demais disposições 
legais, nos termos do inciso VII, artigo 5º da Constituição Federal, nesta data, 25 de abril de 2010, 
com sede em Brasília - DF. O IBRES, estabelece no seu estatuto que não distribui entre os seus 
sócios ou  associados, conselheiros,  diretores, empregados,  doadores ou  terceiros eventuais 
resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer 
natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidas mediante o exercício de suas 
atividades e que os aplique integralmente em seu objeto social, de forma imediata ou por meio de 
fundo patrimonial ou fundo de reservas, com experiência prévia na realização, com efetividade, do 
objeto da parceria ou de natureza semelhante e que possuam capacidade técnica e administrativa 
para a atuação complementar no Programa “Centros Olímpicos e Paralímpicos–COP’s” do Distrito 
Federal, especificamente nas Regiões Administrativas do Gama, Santa Maria e Planaltina, 
conforme publicado no DODF nº 187, de 1 de outubro de 2020. 

O IBRES foi criado em 2010 por um grupo de bombeiros militares da ativa que trabalhava 
no Programa Comunitário do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, desenvolvendo 
projetos sociais, buscando a integração e assistência social, a educação complementar, a formação 
de cidadãos solidários e conscientes de seus deveres e direitos, assim como a recuperação de 
valores individuais, familiares e sociais, tendo como finalidades e objetivos: 
§ Ajudar no desenvolvimento dos programas comunitários desenvolvidos por órgãos 

governamentais mediante a promoção social, buscando a integração e assistência social, a 
deveres e direitos, a recuperação de valores individuais, familiares e sociais, principalmente aos 
Bombeiros Militares e seus dependentes; 

§ Orientar o cidadão dos seus direitos no meio social, por meio de palestras, encontros, 
reuniões e fortalecimento da sua rede social; 

§ Promover campanhas de coletas de doações e distribuição do material arrecadado; 
§ Desenvolver atividades que visam bem estar físico, psicológico e social de crianças, 

adolescentes e idosos inseridos nos programas comunitários;  
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§ Tornar a problemática social menos dispendiosa para o Estado (Violência, Saúde e 
Educação). 

§ Promover os estudos e as pesquisas, o desenvolvimento de tecnologias alternativas, 
produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam 
respeito às atividades mencionadas neste artigo; 

§ Promover processos de seleção e inclusão de funcionários públicos em órgãos públicos, 
seleção de vestibulares e empregos com o intuito de atender as classes mais carentes da 
sociedade; 

§ Promoção gratuita da saúde, observando-se a forma complementar de participação das 
organizações de que trata esta Lei; 

§ Promoção gratuita do esporte e programas de atividade física defesa, preservação e 
conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável; 

§ Promover encontros, seminários, simpósios e equivalentes; 
§ Congregar esforços e estimular o intercâmbio e a cooperação permanentes com Instituições de 

Ensino Superior (IES) para atendimentos das necessidades Regionais, Locais e Nacionais; 
§ Promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; 
§ Promoção gratuita da educação, observando-se a forma complementar de participação das 

organizaçõees de que trata a Lei; 
§ Promoção de segurança alimentar e nutricional; 
§ Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento 

sustentável; 
§ Promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza; 
§ Experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio-produtivos e de sistemas 

alternativos de produção, comércio, emprego e crédito; 
§ Promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria jurídica 

gratuita de interesse suplementar; 
§ Promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros 

valores universais; 
§ Promoção de ajuda humanitária, com ênfase no desenvolvimento e execução de programas 

comunitários, planejamento, pesquisa em atividades de Defesa Civil; e 
§ Promoção do voluntariado. 

 
MISSÃO 

Incentivar e promover mudanças nos setores esportivos, sociais e econômicos capacitando 
e comprometendo o maior número possível de pessoas voluntárias, com consciência social por 
meio de ações positivas a favor dos menos favorecidos. 
 
VISÃO 

Ser uma OSCIP com forte credibilidade nacional e internacional, por gerar 
transformações sociais, respeitando o próximo e ajudando a desenvolver programas comunitários 
que fomentem a educação e a igualdade social em todos os meios. 

 
VALORES 
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Amor ao próximo, dignidade para todos, fraternidade, perseverança em um futuro melhor e 
solidariedade sempre. 

Pelo trabalho realizado pelo IBRES no Distrito Federal, instituições de reconhecimento 
público formalizaram parcerias com o objetivo de somar ações em busca do resgate social das 
pessoas em disposição de vulnerabilidade social, destacamos: 
 
OSSI – Obra Social Santa Izabel 

Desenvolvimento de atividades esportivas de participação com os idosos, trazendo benefícios 
para a saúde, qualidade de vida e desenvolvimento social e físico. 

Secretaria de Estado de Saúde do DF / Banco de Leite Humano 

Trabalho em conjunto com a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal na promoção 
do aumento da coleta de leite materno e o aumento do número de receptores, evidenciando e 
ressaltando a importância na coleta de Leite Humano, com vistas a ampliar a capacidade operacional 
da rede de banco de leite humano no que diz respeito ao fornecimento de leite humano, com 
ampliação e capacitação de multiplicadores em coleta, manuseio e segurança alimentar/nutricional 
em Banco de Leite Humano, por profissionais Bombeiros Militares em todo o Distrito Federal e 
Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno. 

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF 

Prestação de serviços de assessoramento e trabalhos voluntários na área esportiva e social, 
com trabalho realizado com os idosos do Programas Bombeiro Amigo – PBA, constante nos 
programas esportivos e sociais do CBMDF. 

Centros de Convivência de Idosos 

Atividades diversas com ações comemorativas, passeios, apresentações musicais e 
beneficentes, promovendo a política do idoso na Capital e levando maior qualidade de vida aos 
idosos. 

Centro de Treinamento de Educação Física Especial (CETEFE) 
 

Desenvolvimento de ações voltadas à inclusão da pessoa com deficiência por meio de 
participação nos programas sociais esportivos. 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE – DF) 

Assessoramento em Rede de projetos que envolvam atividades com a participação de 
docentes, servidores, discentes e técnicos nas áreas de conhecimento específico, atendendo 
jovens, adultos e idosos com deficiência intelectual e múltipla das diversas Regiões Administrativas 
do Distrito Federal, promovendo ações de educação profissional e inclusão no mundo do trabalho. 

Federação Brasiliense de Canoagem – FEBRACAN 

Assessoramento na execução e captação de recursos para projetos voltados na categoria 
de base com crianças e adolescentes do alto rendimento, com também com foco em atletas e 
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paratletas adultos de alto rendimento da canoagem e paracanoagem, com atuação em conjunta com 
a Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania.  

Instituto Reciclando Sons - IRS 

Assessoramento na execução de projetos em Rede para atender famílias de baixa renda 
utilizando a música como instrumento de educação, ressocialização e inclusão social e produtiva 
para crianças, adolescentes e jovens. 

O Instituto Bombeiros de Responsabilidade Social (IBRES), desde a sua criação em 2010, 
possui o reconhecimento público de Capacidade Técnica Operacional, estabelecida por meios de 
parcerias comprovando a sua experiência na execução e desenvolvimento de programas e projetos 
sociais na área do desporto educacional, participação, rendimento e na área do lazer relacionadas 
ao objeto do Edital da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal para 
desenvolvimento de atividades no âmbito dos Centros Olímpicos e Paralímpicos – Gama – Santa 
Maria e Planaltina, comprovadas por portfólio de realizações, devidamente atestadas e declaradas 
pelas instituições parceiras. Os projetos e programas promovidos e assessorados pelo IBRES, 
apresentam um potencial de pessoas beneficiadas acima de 10.000 (dez mil) beneficiários, 
estabelecidos com 5 (cinco) projetos/programas de destaque na área do esporte educacional, 
participação e rendimento. 

Capacidade Técnica – Desporto Educacional, Participação e/ou Rendimento 
 

1. Programa Caminhando com a Saúde 
Assessoria de Programas Sociais do CBMDF – APROS no ano 2019/2020, onde 

foram atendidos cerca 9.623 beneficiados na execução e desenvolvimento de programas ou 
projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, voltados ao desporto 
educacional, de participação ou de rendimento, junto ao Programa Caminhando com a Saúde, 
na Assessoria de Programas Sociais do CBMDF – APROS. 

 
2. Programa Bombeiro Amigo Idosos 
Assessoria de Programas Sociais do CBMDF – APROS no ano 2019/2020, onde 

foram atendidos cerca 1007 beneficiados, na execução e desenvolvimento de programas ou 
projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, voltados ao desporto 
educacional, de participação ou de rendimento, junto ao Programa Bombeiro Amigo Idosos, 
na Assessoria de Programas Sociais do CBMDF – APROS. 

 
3. Programa Bombeiro Mirim 
Assessoria de Programas Sociais do CBMDF – APROS no ano 2019/2020, onde 

foram atendidos cerca 2.096 beneficiados, na execução e desenvolvimento de programas ou 
projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, voltados ao desporto 
educacional, de participação ou de rendimento, junto ao Programa Bombeiro Mirim, na 
Assessoria de Programas Sociais do CBMDF – APROS. 

 
4. Programa de Esporte para Pessoas com Deficiência 
Assessoria e apoio nas ações voltadas à inclusão da pessoa com deficiência por meio 
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do esporte educacional, participação e rendimento, nos programas sociais desenvolvidos pela 
Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial (CETEFE) no ano de 2019, 
com atendimento anual de 1.200 pessoas com deficiência.  

5. CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR DE BASE E ADULTO 2019 - 
Termo de Fomento (MROSC) N.º 24/2019 – PROCESSO Nº 00220-00002717/2019-47 

Celebrado com a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal e o 
Instituto Bombeiros de Responsabilidade Social (IBRES) com objetivo de apoio à realização de 
Campeonato de Futebol Amador de Base e Adulto 2019, onde foram atendidos cerca 14.058 
beneficiados. 

6. Inclusão Social da Pessoa com Deficiência – Esporte e Trabalho 
Acordo de Cooperação com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Distrito 

Federal (APAE-DF) 2019, com objetivo na inclusão social da pessoa com deficiência por meio do 
esporte educacional, participativo e rendimento. 

7. Obra Social Santa Izabel 
Desenvolve juntamente com a OSSI – Obra Social Santa Izabel, atividades desportivas 

de participação com os idosos assistidos trazendo benefícios para a saúde, qualidade de vida e 
desenvolvimento social e físico àquela Comunidade, 2019. 

O IBRES recorre ainda, às parcerias para o desenvolvimento de programas/projetos 
executados na área do Desporto Educacional, Participação e Rendimento, onde formalizou 
parcerias com certificação 18 a 18-A: 

FEDERAÇÃO BRASILIENSE DE CANOAGEM – FEBRACAN 

Execução e desenvolvimento de desporto educacional, de participação e de rendimento 
em 2020, fundamentado em dois projetos: Primeiro: voltado para a categoria de base, com 
crianças e adolescentes. Segundo: voltado para o alto rendimento, com foco em atletas e paratletas 
adultos de alta performance. Ambos os projetos foram definidos no sistema SLI de domínio da 
Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, com certificação 18 a 18-A. 

 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM - CBCa 

Projeto JUVENTUDE PRO LAGO em 2020 no lago Paranoá, para execução e 
desenvolvimento de programas ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza 
semelhante, voltados ao desporto educacional, de participação ou de rendimento, com plena 
capacidade técnica, física e operacional para o desenvolvimento do projeto JUVENTUDE PRO 
LAGO, conforme especificado no Plano de Trabalho, considerando a experiência do IBRES na 
realização/execução de projetos/eventos relacionados à prática esportiva voltada ao ensino de 
crianças e adolescentes, com certificação 18 a 18-A. 

ESCOLINHAS DE FUTEBOL DO IBRES. 

As Escolinhas de Futebol IBRES, conta com o apoio do Ministério da Cidadania, com objetivo 
promover a execução: a) a aprovação dos projetos desportivos, aprovados na reunião ordinária 
realizada em 12/08/2020. b) a comprovação pelo proponente de projeto desportivo aprovado, 
das respectivas regularidades fiscais e tributárias nas esferas federal, estadual e municipal, 
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Processo: 71000.044077/2020-91 Proponente: Instituto Bombeiros de Responsabilidade Social 
Título: Escolinhas de Futebol IBRES SLI: 2000081-00 Manifestação Desportiva: Desporto 
Educacional CNPJ: 12.687.473/0001-98 Cidade: Brasília UF: DF Valor autorizado para captação: 
R$ 2.094.434,78 Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 2500 DV: 3 Conta Corrente 
(Bloqueada) vinculada nº 36099-6 Período de Captação até: 12/08/2023. Com certificação 18 a 
18-A. 

PROJETO FUTEBOL DE CAMPO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTTES 

O projeto, 2020, visa disseminar as práticas desportivas promovendo aulas de futebol de 
campo para crianças e adolescentes em 4 núcleos de formação esportiva implantados nas diversas 
regiões administrativas do Distrito Federal, além do desenvolvimento educacional e social 
da juventude carente por meio dos recursos da Lei de Incentivo Federal, que contou com a 
parceria da Empresa REAL. Esse programa trabalha na execução do esporte educacional, 
participação e rendimento com certificação 18 a 18-A. 

 
1.3 Estrutura organizacional do IBRES 
 O IBRES conta com dezenas de funcionários nas áreas administrativas do Instituto, e cerca 
de 70 voluntários na sede e nas suas filiais no DF. Em Brazlandia possuímos uma sede à beira do 
Lago Veredinha com uma estrutura administrativa, responsável por esportes aquáticos, futvolei, e 
skate. A Sede administrativa fica localizada na QNC 11 Samdu Norte lote 01, e possui uma área 
administrativa de 360 metros quadrados distribuídos em 05 salas no 4º andar, onde irá funcionar a 
Gestão Técnica dos Cops de Brazlândia, Estrutural e Taguatinga. 
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2 DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 

Nome	do	Projeto:	Projeto pedagógico voltado para o Desporto educacional, participação e 
rendimento, nos Centros Olímpicos e Paralímpicos do Recantodas Emas, Brazlândia e 
Estrutural.	

Local	de	realização:	Regiões Administrativas do Recanto das Emas, Brazlândia e Estrutural	
Período	de	execução:	 12 meses	 	

Período	de	realização	do	Evento:	 21 de julho de 2021 à  20 de julho de 2022	 	

Período	de	realização	das	Ações	
custeadas	pelo	Fomento:		

21 de julho de 2021 à  20 de julho de 2022	 	

Enquadramento:	(	x	)	participação	(	x	)	educacional			(	x	)	rendimento	
Previsão	de	beneficiários	diretos:		
Meta de promover: 

• 4.793 atendimentos no COP de Brazlândia; 
• 4.848 no COP do Recanto das Emas; e 
• 4.018 no COP da Estrutural. 

 
Alcançando-se o público de faixa etária ampla, a partir de 04 anos, incluindo-se pessoas 
com deficiência, em situações de dificuldades, risco e vulnerabilidade social. 
Deixando bem claro que os beneficiários inscritos poderão ter mais de um 
atendimento. 
 
Modalidades:  
Nas modalidades ofertadas. Os eixos terão o papel de atuação, onde serão ofertadas 
todas as manifestações esportivas e de lazer, com objetivo de desenvolver ações de forma 
diversificada sem que ocorra exclusão das pessoas, considerando o seu potencial 
funcional, cultural, social e habilidade.	
Previsão	de	público	indireto:		

• 9 .586  atendimentos no COP de Brazlândia; 
• 9.969 no COP do Recanto das Emas; e 
• 8.036 no COP da Estrutural. 

CADA	USUÁRIO	PODERÁ	ESTAR	ACOMPANHADO	POR	PELO	MENOS	1	(UM)	FAMILIAR)	POR	ISSO	O	VALOR	
FOI	DOBRADO.	
Valor	Total	do	Projeto	–	Termo	de	Colaboração:	R$7.449.701,57 (Sete milhões, quatrocentos e 
quarenta e nove mil, setecentos e um Reais e cinquenta e sete centavos). 
Salientando	 que	 o	 IBRES	 fará	 uma	 contrapartida	 da	 festa	 junina	 de	mais	 R$	 36.000,00	 (Trinta	 e	 seis	mil	
Reais). 
Valor	 Total	 do	 Termo	 de	 Colaboração:	 R$7.449.701,57 (Sete milhões, quatrocentos e 
quarenta e nove mil, setecentos e um reais e cinquenta e sete centavos). 
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2.1 OBJETO DA PARCERIA 
 

Executar projeto pedagógico voltado para o desporto educacional, de participação e 
rendimento, nos Centros Olímpicos e Paralímpicos localizados nas Regiões Administrativas de 
Brazlândia, Recanto das Emas e Estrutural. 

 

2.2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

Projeto pedagógico voltado para o desporto educacional, de participação e rendimento, 
nos Centros Olímpicos e Paralímpicos localizados nas Regiões Administrativas de Brazlândia, 
Recanto das Emas e Estrutural, pelo periodo de 12 meses, promovendo o desenvolvimento de 
diversas atividades e a oferta de diversas modalidades esportivas para crianças, jovens, adultos, 
idosos e pessoas com deficiência, dentre as ações - esporte educacional, de participação e 
rendimento, bem como eventos esportivos, culturais e de lazer e demais ações sócio 
educacionais esportivas. 

 

2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO 
 

O Instituto Bombeiros de Responsabilidade Social (IBRES), entende que o Legado da 
execução do projeto pedagógico voltado para o desporto educacional, de participação e 
rendimento, nos Centros Olímpicos e Paralímpicos localizados nas Regiões Administrativas de 
Brazlândia, Recanto das Emase Estrutural, irá transcender a propagação dos valores olímpicos 
(excelência, amizade, solidariedade, respeito e fair play) permitindo o acesso ao esporte, ao 
lazer, à cultura e à qualificação profissional, através de políticas “policies” adotadas pelo governo 
(em suas diversas esferas), possibilitando que milhares de jovens em situação de 
vulnerabilidade exerçam seu direito de cidadão e tenham uma porta aberta para o futuro. Essa 
parceria com o IBRES, possibilitará que os projetos sejam potencializados para expandir sua 
abrangência, incrementar seu público e diversificar suas atividades. 

Dessa forma, o legado será uma oportunidade para iniciar uma discussão sobre quais 
seriam os investimentos e onde estes seriam aplicados e/ou ampliados, para beneficiar as 
comunidades menos favorecidas.  

Outro aspecto que o Legado pode deixar é o aumento do interesse de crianças e jovens 
pela prática esportiva, que pode ser melhorado quando associado a oportunidades de formação 
educacional, profissional e cultural, deixando tambem como legado material uma maior 
estrutura de equipamentos esportivos, contratação de centenas de Recursos Humanos, 
reposição de materiais esportivos nos COPs entre outros. Com a mesma importância, também 
deixarão a iniciação esportiva e a disseminação da prática do esporte associada a valores de 
cidadania e educação. 

São verdadeiros os acréscimos que o esporte traz para a sociedade, e isso se deve aos 
diversos benefícios que estão vinculados a sua prática, pois além do desenvolvimento físico 
e técnico, é uma ferramenta potencial no convício social das pessoas. A busca da 
excelência de desempenho e da superação em inúmeras atividades realizadas pelo homem tem 
sido uma constante ao longo da história da humanidade.  
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Essa busca, na sociedade moderna, adquire papel estratégico para responder à 

competitividade presente em diversos ramos da atividade, sobretudo no esporte, que no dia a 
dia da população, os esportes são fundamentais e auxiliam na manutenção de uma vida 
saudável. Destaca-se, ainda, a importância do esporte na vivência de valores necessários 
para o convívio em sociedade, assim como oferece uma ampla gama de ações integradas a 
outras formas de atendimento socioeducativo, para o desenvolvimento pessoal e social de 
crianças, adolescentes e jovens, em situações de dificuldades, risco e vulnerabilidade social. 

 
Do ponto de vista social, espera-se que o legado educacional e esportivo, transformem 

a estrutura e o cotidiano dos alunos e da comunidade com desenvolvimento de habilidades e 
educação, imagem, emoções, redes de interação e valores culturais das cidades beneficiadas 
pelos centros e permanecerão depois do mesmo. 

 
Portanto, conduzem a uma imagem positiva dos Centro Olimpicos, socialmente atraente 

e organizado para a recepção dos alunos e a melhoria da qualidade de vida dos moradores, 
tornando as cidades sedes dos centros olimpicos competitivas e articuladas com os propósitos 
dos legados desse projeto IBRES, COPS e SEL DF. Esses serão os legados tangíveis, por 
terem maior visibilidade. 

Neste contexto, o IBRES destaca o LEGADO do esporte e o lazer, como ferramentas 
no desenvolvimento educativo, preparando o individuo para vivenciar de maneira sensata e 
construtiva. O esporte e o lazer contribuem para o exercício pleno da cidadania, através da 
participação ativa que buscando gerar novas possibilidades de ação, atua como um 
instrumento de educação, mobilização, organização, transformação e inclusão social, 
operacionalizando o alcance multidimensional, por suas relações com o mundo do trabalho, 
da educação e da cultura, permitindo assim o envolvimento da família escola, alunos e 
sociedade em geral, pois todos podem participar e descobrir os benefícios das atividades de 
lazer. 

As experiências esportivas desenvolvidas nos Centros Olímpicos e Paralímpicos 
oportunizarão as crianças, os jovens, os adultos e os idosos, incluindo às pessoas que 
apresentam um quadro de natureza de uma determinada deficiência, o desenvolvimento de 
suas aptidões no esporte, sem perder de vista a formação da cidadania. As experiências 
esportivas, além de terem a finalidade de fomentar a internalização de valores olímpicos e 
paralímpicos do esporte, devem se voltar para a aprendizagem e desenvolvimento motor das 
habilidades técnicas esportivas e vivência social, interagindo com a diversidade humana. 

Eixo I: Desporto Educacional, o IBRES estabeleceu e detalhou a 
relevância e o legado do esporte educacional. 

 
   Segundo definição original, dada pela Lei 9.615/98, Desporto Educacional é aquele 
praticado nos sistemas de ensino e em formas assistemáticas de educação, evitando-se a 
seletividade, a hipercompetitividade de seus praticantes, com a finalidade de alcançar o 
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desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação para o exercício da cidadania e a prática 
do lazer. Em cumprimento de sua função reguladora, o Decreto 7.984/13 especificou o desporto 
educacional, agora também chamado de esporte-educação, e o dividiu em duas novas formas 
de exteriorização: 

ESPORTE EDUCACIONAL, ou esporte formação, com atividades em estabelecimentos 
escolares e não escolares, referenciado em princípios socioeducativos como inclusão, 
participação, cooperação, promoção à saúde, coeducação e responsabilidade; e 
 
ESPORTE ESCOLAR, praticado pelos estudantes com talento esportivo no ambiente escolar, 
visando à formação cidadã, referenciado nos princípios do desenvolvimento esportivo e do 
desenvolvimento do espírito esportivo, podendo contribuir para ampliar as potencialidades para 
a prática do esporte de rendimento e promoção da saúde.    

      Em suma, o desporto educacional está dividido em esporte educacional (esporte 
formação), praticado dentro ou fora das escolas e com finalidade social; e esporte escolar, 
praticado dentro das escolas com a finalidade de desenvolver talentos esportivos. Isto posto, 
convêm salientar a disponibilidade da infraestrutura esportiva do Centro Olímpico e Paralímpico 
nas Regiões Administrativas de Brazlândia, Recanto das Emas e Estrutural à comunidade em 
fase escolar e universitária. 

ATIVIDADES EDUCACIONAIS 

A fundamentação do treinamento esportivo é concebida no projeto como um 
processo de experimentação-iniciação-aperfeiçoamento, isto é, consiste em um sistema de 
formação e treinamento que respeita os processos de desenvolvimento humano e padrão 
funcional corporal, direcionando os alunos à iniciação esportiva, aprimoramento e 
qualificação a uma determinada técnica, visando “maximizar” o nível de rendimento esportivo, 
valoriza a formação de sua personalidade e prioriza a contextualização do indivíduo na relação 
consigo, com os outros e com o ambiente. Sendo assim, o treinamento é um processo 
educacional e será considerado um objeto de ensino-aprendizagem. 

O IBRES, como instituição da sociedade civil de interesse público a educação, o 
esporte e o lazer, como direito de todos, é compreendida nessa contextualização, como pré-
condição para o desenvolvimento humano, e deve ser capaz de impulsionar as 
potencialidades de cada sujeito, transformando-as em competências, isto é, capacidades e 
habilidades para conhecer, criar, trabalhar, além da preocupação com a formação cidadã e a 
convivência social e esportiva desenvolvida nos Centros Olímpicos e Paralímpicos, reforça-se 
as experiências de educação pelo esporte, da realização dos direitos humanos na promoção da 
liberdade e da oferta de oportunidades para o desenvolvimento das potencialidades de todos, 
especificamente das crianças, adolescentes e jovens, que representam a base do 
desenvolvimento integral por meio do esporte.  

Os pilares da educação são aqui compreendidos como uma via de suporte do 
desenvolvimento pessoal, cognitivo, social e produtivo dos alunos, utilizando-se de saberes que 
transformam suas potencialidades em capacidades de agir na vida e sua formação cidadã. 

O Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e 
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Lazer, tem o papel de garantir o acesso ao esporte e lazer para a sua sociedade, 
independente da condição socioeconômica de seus distintos segmentos. O ato de 
chamamento público promovido pela Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal, 
permitirá de forma transparente selecionar uma ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, para 
celebrar o TERMO DE COLABORAÇÃO, regendo-se pelo disposto na Lei Nacional 
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, nas leis orçamentarias do Distrito Federal, na 
Lei Nacional no 13.019, de 31 de julho de 2014, no Decreto Distrital n° 37.843, de 13 de 
dezembro de 2016, no ato normativo setorial – Portaria n° 98, de 13 de março de 2020 e nos 
demais atos normativos, aplicáveis, para executar projeto pedagógico voltado para o desporto 
educacional, de participação e rendimento, nos Centros Olímpicos e Paralímpicos localizados 
nas Regiões Administrativas de Brazlândia, Recanto das Emas e Estrutural, promovendo o 
desenvolvimento de atividades, nas manifestações do “esporte educacional, de participação 
erendimento”, bem como eventos esportivos, culturais e de lazer, qualificação social, 
aquisição de materiais esportivos e demais ações sócio educacionais esportivas. 

No Distrito Federal, a qual, segundo a PDAD (Pesquisa Distrital por Amostra de 
Domicílios), contabilizou, em 2018, uma estimativa populacional de 2.881.854 residentes e um 
total de 883.509 domicílios. 

RA SCIA/Estrutural 

 
Na RA SCIA/Estrutural a PDAD 2018 aponta que a população urbana da era de 35.520 
pessoas, sendo 50,7% do sexo masculino. A idade média era de 26,3 anos. Sobre a 
escolaridade, 93,6% dos moradores com cinco anos ou mais de idade declararam saber ler e 
escrever. Para as pessoas entre 4 e 24 anos, 61,1% reportaram frequentar escola pública. A 
frequência escolar, por faixa de idades, é apresentada na. Entre aqueles que frequentavam 
escola, 50,6% estudavam na RA Scia/Estrutural. O principal meio de transporte declarado foi 
ônibus para 39,4% dos respondentes. O tempo gasto mais reportado foi até 15 minutos para 
44,7% dos moradores. 
 
A PDAD 2018 levantou informações sobre pessoas com deficiência. No que diz respeito à visão 
83,3% declararam “nenhuma dificuldade” para enxergar. Quanto à audição, 97,6% declararam 
“nenhuma dificuldade” para escutar. Já para a locomoção, 96,7% informaram “nenhuma 
dificuldade” para caminhar ou subir degraus. Por fim, 98,5% reportaram não ter deficiência 
mental/intelectual.  
 
Considerando as pessoas com 14 anos ou mais, 50,7% estavam ocupadas (13.171 pessoas). 
Tendo como referência o período dos últimos 30 dias10, a população desocupada 
compreendeu 8% dessa mesma faixa etária (2.079 pessoas)11. Assim sendo, a taxa de 
participação12 para SCIA/Estrutural era de 58,7% para esse período de referência (15.250 
pessoas). Uma questão relevante para o mercado de trabalho diz respeito à parcela da 
população que não estuda, nem trabalha, os chamados “nem-nem”. Para a população entre 
18 e 29 anos, 36,1% se encontravam nesta situação (3.177 jovens). Já a renda domiciliar 
estimada foi de R$ 1.730,4, que resulta em um valor médio por pessoa de R$ 573,3.  
 
Quanto à desigualdade, o índice de Gini da renda domiciliar foi de 0,44, enquanto para a renda 
por pessoa foi de 0,47 apresenta a distribuição do rendimento bruto do trabalho principal 
por faixas de salário mínimo (considerando o valor de 2018, de R$ 954,00), enquanto a 
renda domiciliar para estas mesmas faixas. Essas informações estão também, 
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respectivamente. 
 
RA Brazlândia 
 
A PDAD 2018 aponta que a população urbana da RA Brazlândia era de 53.534 pessoas, 
sendo 51,6% do sexo feminino. A idade média era de 31,4 anos. Para entender como as 
pessoas estão organizadas dentro dos domicílios, foram criados os seguintes arranjos: 
unipessoal; monoparental feminino; casais sem filhos; casais com um filho; casais com dois 
filhos; casais com três ou mais filhos; e outros perfis. Para essas classificações, observou-se 
que o arranjo “monoparental (feminino) ” foi o mais observado, em 20,3% dos domicílios. No 
que diz respeito à raça/cor da pele, verificou-se que a resposta mais comum foi parda, para 
56,8% dos moradores. Sobre o estado civil, 52,4% da população com 14 anos ou mais de idade 
se declararam solteiros.  
 
A PDAD 2018 levantou informações sobre pessoas com deficiência. No que diz respeito 
à visão, 75,8% declararam “nenhuma dificuldade” para enxergar. Quanto à audição, 96,4% 
declararam “nenhuma dificuldade” para escutar. Já para a locomoção, 95,3% informaram 
“nenhuma dificuldade” para caminhar ou subir degraus. Por fim, 98,8% reportaram não ter 
deficiência mental/intelectual. Sobre a escolaridade, 95,6% dos moradores com cinco anos ou 
mais de idade declararam saber ler e escrever. Para as pessoas entre 4 e 24 anos, 59,6% 
reportaram frequentar escola pública.  
 
A frequência escolar, por faixa de idades, é apresentada na. Entre aqueles que frequentavam 
escola, 86,8% estudavam na RA Brazlândia. O principal meio de transporte declarado foi a pé 
para 60,3% dos respondentes. O tempo gasto mais reportado foi até 15 minutos para 78% dos 
moradores. Considerando as pessoas com 14 anos ou mais, 51,4% estavam ocupadas (21.498 
pessoas). Tendo como referência o período dos últimos 30 dias10, a população desocupada 
compreendeu 9% dessa mesma faixa etária (3.745 pessoas)11. Assim sendo, a taxa de 
participação para Brazlândia era de 60,4% para esse período de referência (25.243 pessoas). 
Uma questão relevante para o mercado de trabalho diz respeito à parcela da população que 
não estuda, nem trabalha, os chamados “nem-nem”.  
 
Para a população entre 18 e 29 anos, 34,9% se encontravam nesta situação (3.946 jovens). 
Já a renda domiciliar estimada foi de R$ 3.357,4, que resulta em um valor médio por pessoa 
de R$ 1.129,1. Quanto à desigualdade, o índice de Gini da renda domiciliar foi de 0,49, 
enquanto para a renda por pessoa foi de 0,48. (Considerando o valor de 2018, de R$ 954,00). 
Segundo 53,2% dos respondentes existiam parques e jardins nas proximidades, para 76,6% 
existiam quadras esportivas, para 30,1% havia ciclovia ou ciclo faixa e para 81,6% existia 
PEC – Ponto de Encontro Comunitário. 

 
RA Recanto das Emas 
 
A PDAD 2018 aponta que a população urbana da RA Recanto das Emas era de 130.043 
pessoas, sendo 51,7% do sexo feminino. A idade média era de 30,4 anos. A pirâmide etária, traz 
a distribuição da população por faixas de idade e por sexo. Para entender como as pessoas 
estão organizadas dentro dos domicílios, foram criados os seguintes arranjos: unipessoal; 
monoparental feminino; casais sem filhos; casais com um filho; casais com dois filhos; 
casais com três ou mais filhos; e outros perfis. Para essas classificações, observou-se que o 
arranjo “casal com 1 filho” foi o mais observado, em 21,4% dos domicílios.  
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A PDAD 2018 levantou informações sobre pessoas com deficiência. No que diz respeito à 
visão, 77,5% declararam “nenhuma dificuldade” para enxergar. Quanto à audição, 96% 
declararam “nenhuma dificuldade” para escutar. Já para a locomoção, 94,3% informaram 
“nenhuma dificuldade” para caminhar ou subir degraus. Por fim, 98,1% reportaram não ter 
deficiência mental/intelectual. Sobre a escolaridade, 95,9% dos moradores com cinco anos ou 
mais de idade declararam saber ler e escrever. Para as pessoas entre 4 e 24 anos, 58,3% 
reportaram frequentar escola pública.  
 
A frequência escolar, por faixa de idades, é apresentada. Entre aqueles que frequentavam 
escola, 78,2% estudavam na RA Recanto Das Emas. O principal meio de transporte declarado 
foi a pé para 50,8% dos respondentes. O tempo gasto mais reportado foi até 15 minutos para 
62,2% dos moradores. Por fim, no que diz respeito à escolaridade das pessoas com 25 anos ou 
mais, 33,1% declararam ter o ensino médio completo.  
 
Considerando as pessoas com 14 anos ou mais, 52,8% estavam ocupadas (54.528 
pessoas). Tendo como referência o período dos últimos 30 dias10, a população desocupada 
compreendeu 11,4% dessa mesma faixa etária (11.736 pessoas). Assim sendo, a taxa de 
participação para Recanto das Emas era de 64,2% para esse período de referência (66.263 
pessoas). Uma questão relevante para o mercado de trabalho diz respeito à parcela da 
população que não estuda, nem trabalha, os chamados “nem-nem”. Para a população entre 
18 e 29 anos, 31,7% se encontravam nesta situação (9.955 jovens). Já a renda domiciliar 
estimada foi de R$ 2.492,7, que resulta em um valor médio por pessoa de R$ 859,5. Quanto à 
desigualdade, o índice de Gini da renda domiciliar foi de 0,46, enquanto para a renda por 
pessoa foi de 0,47. Segundo 41,7% dos respondentes existiam parques e jardins nas 
proximidades, para 71,7% existiam quadras esportivas, para 49,6% havia ciclovia ou ciclo 
faixa e para 57,6% existia PEC – Ponto de Encontro Comunitário. 

 
O desenvolvimento do projeto, se justifica a partir da responsabilidade do Estado em 

garantir o direito à educação, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e 
com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que definem a educação como 
dever do estado e da família. Ademais, o esporte, reconhecido como fenômeno sociocultural 
por meio do artigo 217 da Constituição Federal, atribui ao Estado e, portanto, às políticas 
públicas, o fomento de práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um 
e que o Poder Público incentivará o lazer, como forma de promoção social (art. 217, caput, e 
§3º da CF/88). 

 
Com essa premissa, a proposta do Centro Olímpico e Paralímpico torna 

tangível o projeto de Educação pelo Esporte para o desenvolvimento da integralidade 
humana, ampliando a oferta de modalidades para a prática esportiva dos beneficiados, em 
um ambiente seguro para a aprendizagem, como prevê a Convenção dos Direitos da 
Criança, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), em 20 de novembro de 
1989 e pela Lei Pelé (1998). 

 
Nesse sentido, torna-se imprescindível admitir as recomendações da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) como 
elemento sustentador para fornecer coerência metodológica entre as práticas de ensino nas 
diferentes áreas de conhecimento, por meio de projetos interdisciplinares e multidisciplinares. 
Com vistas à formação da totalidade da pessoa, as práticas educativas esportivas 
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vivenciadas pelos quatro pilares da educação são processualmente incorporadas pelos 
educandos na forma de habilidades, capacidades, valores e atitudes. 

É importante também ressaltar sobre a importância dos Centros Olímpicos e 
Paralímpicos no território. Entende- se que o conceito de território é o espaço físico, com 
limites definidos, onde as pessoas vivem, trabalham, se divertem. Os COPs se configuram 
como equipamentos construídos no território, propiciando aos moradores locais a opção 
de atividades de esporte e lazer na territorialidade. 

A Companhia de Planejamento do Distrito Federal (CODEPLAN), diante de um 
estudo por Amostra de Domicílios (Pdad) sobre o perfil demográfico, emprego e deslocamento 
casa-trabalho, constatou que no ano de 2018, o Distrito Federal apresentou uma população de 
139.708 habitantes que possuem algum tipo de deficiência, o que equivale a 4,8% da 
população, com destaque às pessoas com deficiência visual (2,7%), sendo a maior deficiência, 
seguindo por 1,5% das deficiência motoras, 0,9%, da deficiência auditiva e 0,8%, da 
população de pessoas com alguma deficiência, são intelectuais/mentais, chamando a nossa 
atenção no estudo que somente 31% desta população, possuíam plano de saúde privado, 
revelando ainda no estudo, que as maiores proporções de pessoas com deficiência, estão 
nas regiões administrativas de média-baixa renda (5,3%) e de baixa renda (5,5%). 

 
O Decreto Federal nº 6.949, de 25 Agosto de 2009, promulga a Convenção 

Internacional da ONU, artigo 30, item 5, letra “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, reconhecendo que a pessoa 
com deficiência  tem o direito de participar, em igualdade de oportunidade com as demais 
pessoas, de atividades recreativas, esportivas e de lazer, devendo os Estados, tomar 
medidas apropriadas de incentivo e promoção a sua participação em todos os níveis, 
assegurando-lhes a oportunidade de organizar, desenvolver e participar em atividades 
esportivas e recreativas específicas às deficiências, tenham acesso a locais de eventos 
esportivos e recreativos, e que as crianças possam, em igualdade de condições com as 
demais, participar de jogos e atividades recreativas, esportivas e de lazer.  

 
A Lei Federal nº 9.615, de 24 de março de 1998, destaca, entre seus 

princípios fundamentais, a democratização do esporte, garantindo em condições de acesso 
as atividades desportivas sem quaisquer distinções ou formas de discriminação, nos termos 
do artigo 2º, inciso 3º, e prevê, dentre outras coisas, a elaboração de projeto de fomento 
da prática desportiva para pessoas com deficiência (artigo 5º e 4º). 

 
No Distrito Federal, destacamos a Lei Distrital nº 4.317, de 9 de abril de 2009, 

ampara em seus artigos, o atendimento às pessoas com deficiência, nos espaços públicos, 
formalizando em suas disposições preliminares, no artigo 1º, que a Política Distrital Para a 
Integração da Pessoa com Deficiência compreende o conjunto de orientações normativas 
que objetivam assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas 
com deficiência e que, em seu artigo segundo, cabe aos órgãos e às entidades do poder 
público, à sociedade, à comunidade e à família assegurar, prioritariamente, à pessoa com 
deficiência o pleno exercício de seus direitos referentes a vida, saúde, educação, 
acessibilidade, desporto, lazer , informação e comunicação, dignidade, respeito, liberdade e 
convivência familiar e comunitária, entre outros, em conformidade com a Constituição 
Federal.  

A Lei Orgânica do Distrito Federal visa o bem-estar pessoal, social e 
econômico das pessoas, estabelecendo, no artigo 67, item II, V, VIII e artigo 69, o 
tratamento prioritário às pessoas com deficiência, bem como o direito destes ao desporto, a 
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cultura, ao turismo e ao lazer, devendo ser garantido o acesso a comunicação social, 
incentivada a prática desportiva formal e não formal e o lazer como forma de promoção social e 
ainda garantindo que os programas de cultura, desporto, turismo e lazer no âmbito do Distrito 
Federal as atendam com ações específicas de inclusão, estabelecendo ainda, no artigo 254, 
parágrafo único, da Lei Orgânica do Distrito Federal, que as unidades e centros esportivos 
pertencentes ao poder público do Distrito Federal devem estar voltadas para a população, 
especialmente para pessoas com deficiência.  

 
No artigo 1º e artigo 3º, da Lei nº 4.686, de 6 de dezembro de 2011, assegura 

às pessoas com deficiência prioridade no uso das piscinas e de outros equipamentos de lazer 
instalados nas Escolas Parques do Distrito Federal, no Centro Interescolar de Educação Física 
e na Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, e que, quando satisfeitas 
as condições impostas pela modalidade esportiva desejada, as pessoas com deficiência 
poderão frequentar as turmas comuns promovendo, desta forma, a sua inclusão social. 

 
O Distrito Federal, deu um passo representativo na Política Pública da Pessoa 

com Deficiência, aprovando a Lei Distrital nº 6637/2020, que estabelece no art. 1º, que fica 
instituído o Estatuto da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal, destinado a 
estabelecer orientações normativas que objetivam assegurar, promover e proteger o 
exercício pleno e em condições de equidade de todos os direitos humanos e fundamentais 
das pessoas com deficiência (incluídas as neurofibromatoses), visando à sua inclusão social e 
cidadania plena, efetiva e participativa, definindo no Art. 2º, que é dever dos órgãos e entidades 
do poder público do Distrito Federal, da sociedade, da comunidade e da família assegurar, com 
prioridade, às pessoas com deficiência o pleno exercício dos direitos referentes à vida, à saúde, 
à sexualidade, à paternidade e maternidade, à alimentação, à educação, à profissionalização, 
ao trabalho, à habilitação e reabilitação, à previdência social, à assistência social, ao 
transporte, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação e comunicação, à 
acessibilidade, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade e 
à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição da 
República Federativa do Brasil, da Lei Orgânica do Distrito Federal - LODF e das demais 
leis esparsas os quais propiciem o bem-estar pessoal, social e econômico. 

 
Outro seguimento relevante da população que necessita de atenção primária, é o 

seguimento das pessoas idosas. No Brasil e no mundo, estamos passando por um fenômeno 
de crescimento da população de idosos. Segundo IBGE (2017), que a população, ganhou 4,8 
milhões de idosos desde 2012, superando os 30,2 milhões em 2017 de pessoas idosas. Dados 
da CODEPLAN (2018), relata que em 2018, 303.017 idosos viviam no DF, indicando na 
pesquisa, que a maior parte dos idosos do Distrito Federal veio do Nordeste e vivem nas 
Regiões Administrativas de rendas média-baixa e baixa. 

 
Na Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), estabelece no Art. 20, que o 

idoso tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e 
serviços que respeitem sua peculiar condição de idade. O Distrito Federal, na Política Distrital 
do Idoso, Lei nº 3.822/2006, define no Art. 4º, que a Política do Idoso obedece tem como 
diretrizes: I – promoção do desenvolvimento pessoal e da participação das pessoas idosas por 
meio dos seus conhecimentos profissionais e experiências de vida, permitindo a sua melhor 
integração na sociedade, bem como estabeleceu no item VII, Art. 7º, que são 
competências dos órgãos e entidades públicas na implementação da Política Distrital do 
Idoso, na área de Esporte e Lazer:  
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a) incentivar e criar programas de lazer, esportes e atividades físicas que 
proporcionem a melhoria da qualidade de vida do idoso e estimulem a sua participação na 
comunidade;  

b) incentivar e apoiar os movimentos de idosos no desenvolvimento de eventos 
esportivos;  

c) incentivar a prática de atividades físicas e de lazer, visando à promoção da 
saúde do idoso por intermédio de programas e projetos específicos; 

 
d) desenvolver, especialmente nos meios de comunicação, programas 

educativos com o fim de informar a população sobre o processo de envelhecimento;  
 
e) promover a captação de recursos a fim de desenvolver projetos para o 

atendimento ao idoso na área de esporte e lazer; e  
 
f) garantir recursos financeiros no orçamento para a execução das ações 

propostas. 
 
O IBRES, ao longo da última década de sua existência, entende que o esporte 

traz para a sociedade, diversos benefícios que estão vinculados a sua prática, pois além do 
desenvolvimento físico e técnico, conta também a responsabilidade de formar cidadãos.  

 
O IBRES na busca da excelência de desempenho e da superação em 

inúmeras atividades realizadas e na sociedade moderna, adquire papel estratégico para 
responder à competitividade presente em diversos ramos da atividade, sobretudo no esporte. 

 
Na direção do IBRES, destacamos o presidente, que foi o principal responsável pela 

construção do maior Centro Olímpico e de Capacitação Física para Bombeiros do Mundo, 
onde adquiriu experiências esportivas, tais como a Gymnasíade, Centro de Treinamento da 
Copa do Mundo e das Olmpíadas, podendo agora oportunizar aos mais jovens o 
desenvolvimento de suas aptidões nos COPs do Distrito Federal, principalmente o 
treinamento esportivo, no âmbito do Programa Futuro Campeão, corroborando e fomentando 
o desenvolvimento esportivo de crianças, adolescentes e jovens, sem perder de vista a 
formação da cidadania, pois essas experiências esportivas, além de terem a finalidade de 
fomentar a internalização de valores olímpicos do esporte, devem se voltar para a 
aprendizagem e desenvolvimento motor das habilidades técnicas e esportivas.  

 
Com uma fundamentação técnica e tática do treinamento esportivo como um 

processo de experimentação- iniciação-aperfeiçoamento, com um sistema de formação e 
treinamento que respeita os processos de desenvolvimento humano, direciona os alunos à 
iniciação esportiva, aprimora e qualifica a técnica visando “maximizar” o nível de rendimento 
esportivo, valoriza a formação de sua personalidade e prioriza a contextualização do indivíduo 
na relação consigo, com os outros e com o ambiente. Sendo assim, o treinamento é um 
processo educacional e será considerado um objeto de ensino- aprendizagem. 

 
Considerando o contexto atual da política pública do Distrito Federal e 

especificamente dos seguimentos citados (criança, jovens, idosos, pessoas com deficiência 
e comunidade geral), os esportes são fundamentais e auxiliam na manutenção de uma vida 
saudável. São valores que serão defendidos e praticados no plano de atuação do IBRES 
nos Centros Olímpicos e Paralímpicos nas Regiões Administrativas de Brazlândia, Recanto 
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das Emas e Estrutural. 
 
 
 

2.4 OBJETIVO GERAL 
 

Realizar a execução de projeto pedagógico voltado para o Desporto 
educacional, participação e rendimento, com atendimento de crianças a partir dos 4 anos de 
idade, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, nos Centros Olímpicos e 
Paralímpicos localizados nas Regiões Administrativas do Recanto das Emas, Brazlândia e 
Estrutural, realizando ações promovidas em parceria com a Secretaria de Estado de 
Esporte e Lazer do Distrito Federal. 

 
 

2.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Ø Promover e oportunizar atividades desportivas e de lazer, integradas a outras 
formas de atendimento socioeducativo, para o desenvolvimento pessoal e social de 
crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos; 
 

Ø Garantir às pessoas com deficiência acesso a um espaço que lhes proporcionem 
prática desportiva, lazer e inclusão social; 

 
Ø Realizar 04 (quatro) eventos por ano, em cada COP; 

 
Ø Oportunizar o desenvolvimento esportivo de rendimento, por meio do 

desenvolvimento do Projeto Futuro Campeão; 
 

Ø Potencializar o foco no atendimento de crianças, jovens, pessoas com deficiência e 
pessoas idosas, para manutenção de um estilo de vida ativo e saudável, 
contribuindo no combate ao sedentarismo e às doenças crônico-degenerativas 
associadas; 

 
Ø Oportunizar, além das atividades esportivas, outras ações interligadas às atividades 

culturais e sociais, bem como incentivar atos que possam fomentar 
manifestações com temas relacionados ao meio-ambiente, dependência química, 
políticas afirmativas de direitos e sexualidade, por meio de palestras e/ou demais 
eventos/ações. 
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2.5 METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO/ CUMPRIMENTO DAS METAS  

Metas (Qualitativas) Indicador Parâmetro(s) para aferição de 
cumprimento 

Contratação de Gestão Tecnica, 
pedagogica e assessoria para melhor 
desenvolvimento do projeto nos COP 

- Contratacao de Recursos humanos 
- Vale transporte 
- Vale alimentação 

• Fotos 
• Comprovante de pagamento, 

incluindo a comprovação dos 
encargos, conforme CLT 

Treinamento e capacitação dos 
funcionários de cada COP durante o 
desenvolvimento de todo o Projeto. 

Quantidade de horas prestadas 
mensalmente pelos participantes  
- Ficha de participação 

• Notas fiscais 
• Fotos 
• Ficha de inscrição 

Aquisição de materiais 
administrativos, pedagogicos e 
uniformização para auxiliar o RH 

- Materiais administrativos  
- Materiais pedagogicos  
- Uniformização do RH 

• Notas fiscais  
• Fotos 

Ofertar eventos de diversas 
atividades esportivas para 
atendimento do público (crianças, 
jovens, idosos e pessoas com 
deficiência) 

-Materias do festival esportivo, baile do 
idoso, aniversario dos COPs  
- Material esportivo  
- Uniformes para os alunos 

• Notas fiscais 
• Fotos  
• Relatórios de atividades 
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Acompanhamento, análise e 
verificação da qualidade do serviço a 
ser feito pela Equipe Técnica do 
IBRES em cada COP 

- Verificação e gerenciamento das 
atividades desenvolvidas 
 - Pesquisa de satisfacao 

• Pesquisa de satisfação 
• Fotos 
• Videos 

Realizar bimestralmente palestras de 
cunho esportivo e motivacional, 
relacionado com o desenvolvimento 
das atividades desportivas em cada 
COP 

- Palestras 

•  Fotos  
•  Vídeos  
•  Lista dos participantes 
•  Ficha de inscrição 

Metas (Quantitativas) Indicador Parâmetro(s) para aferição de 
cumprimento 

Atingir no mínimo 80% de 
atendimentos no COP de Brazlândia, 
COP do Recanto das Emas e no 
COP da Estrutural 

- Fichas de inscrições 
• Fichas de inscrições  
• Relatórios de Coordenadores  
• Diários de frequência 

Obter, no mínimo, 60% dos inscritos 
na Região Administrativa do 
respectivo COP, visando fomentar a 
atividade desportiva local 

- Fichas de inscrições 

• Fotos  
• Ficha de inscrição  
• Comprovante de residencia 
• Lista de participantes 

Promover 100% de qualidade no 
atendimento ao público, de forma 
segura e eficiente, fomentando o 
desporto no respectivo COP 

- Pesquisa de satisfacão 

• Fotos  
• Vídeos  
• Lista dos participantes  
• Ficha de inscrição 
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Oferecer a participação de alunos em 
6 competições por ano 

-Locacao de transporte  
- Aquisicao de kit lanches  
- Ficha de Incrição 

• Notas fiscais  
• Fotos  
• Diários de frequência 

 

Atingir no mínimo 80% da previsão 
de beneficiários PCD matriculados 
em cada COP. 

- Fichas de inscrições  
- Grades Horárias de cada COP 

• Diários de frequência  
• Fichas de inscrições  
• Relatórios de atividades 

Promover a participação de no 
mínimo 60% dos 80% dos alunos 
PCD da previsão em competições 
desportivas e/ou amigáveis, de modo 
a fomentar a prática desportiva 

-Fichas de inscrições 
 - Grades Horárias de cada COP 

• Fotos  
• Vídeos  
• Lista dos participantes  
• Ficha de inscrição 
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2.6 CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADES DO PROJETO 
 

Nome do Núcleo: Centro Olímpico e Paralímpicos do Recanto das Emas 
Modalidade: Termo de Colaboração 
Data de Execução: 20 de julho de 2021 à  19 de julho de 2022 Turno: Matutino / 

Vespertino/Noturno 
Período 
Custeado pelo 
Termo de 
Colaboração: 

12 meses Turno: Matutino / 
Vespertino/Noturno 

Local: Avenida Ponte Alta Quadra 604, Área Especial, Recanto das Emas – DF. 
 
 

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

(...) Quadra Poliesportiva (...) Praça 
(...) Pátio (...) Piscina 
(...) Ginásio (...) Clube 
(...) Espaço Privado 
Qual?  

( X ) Outro Qual? 
Centros Olímpicos e Paralímpicos 

do Recantos das Emas 
Quantidade de atendimentos neste Projeto 

Diretos: 4.848 Indiretos: 9.696 Total: 14.544 
Quanto à abrangência (origem dos participantes) 
(...) Local: No	Centro	Olímpico	e	Paralímpicos	COP 
( X ) Regional 
(...) Nacional 

	
Faixa etária Categorias/Data/Turno Qtd. 

(	 X	 )	 Crianças/Adolescentes	 /adultos/	 idosos	 (de	 04	
anos	acima)	Pessoas	com	deficiência	 e/	 ou	
portadoras	de	necessidades	especiais	 (limitação	 física,	
mental	e	outras	deficiências). 

Matutino / Vespertino/ Noturno 

4.848	

 
Inscrição dos participantes 
(...) Escolas 
( X ) No Centro Olímpico e Paralímpico COP do Recanto das Emas 
(...) Na sede da entidade proponente 
( X ) Na sede da entidade parceira (através	do	Link	da	SEL-DF) 
( X ) Pela internet. Site da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do DF  
(...) Outros. Especifique: Sistema dos COPs 
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Nome do Núcleo: Centros Olímpicos e Paralímpicos de Brazlândia 

Modalidade: Termo de Colaboração 
Data de Execução: 21 de julho de 2021 à  20 de julho de 

2022 
Turno: Matutino / 

Vespertino/ 
Noturno 

Período Custeado pelo 
Termo de 
Colaboração: 

12 meses Turno: Matutino / 
Vespertino/ 
Noturno 

Local: Bairro Vila São José, Quadra 35, Área Especial 22 – Brazlândia – DF. 
 
 

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

(...) Quadra Poliesportiva (...) Praça 
(...) Pátio (...) Piscina 
(...) Ginásio (...) Clube 
(...) Espaço Privado 
Qual?  

( X ) Outro Qual? 
Centros Olímpicos e Paralímpicos 

de Brazlândia  

Quantidade de atendimentos neste Projeto 

Diretos: 4.793 Indiretos: 9 .586   Total: 14.379 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 
(...) Local 
( X ) Regional 
(...) Nacional 

	
Faixa etária Categorias/Data/Turn

o 
Qtd. 

(	X	)	Crianças/Adolescentes	/adultos/	idosos	(de	04	anos	
acima)	Pessoas	com	deficiência	 e/	 ou	 portadoras	 de	
necessidades	especiais	 (limitação	física,	mental	e	outras	
deficiências).	

Matutino / Vespertino/ 
Noturno 

4.793	

Inscrição dos participantes 
(...) Escolas 
( X ) No Centro Olímpico e Paralímpico COP de Brazlândia  
(...) Na sede da entidade proponente 
( X ) Na sede da entidade parceira (através	do	Link	da	SEL-DF) 
( X ) Pela internet. Site da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do DF. 
(...) Outros. Especifique: Sistema dos COPs 
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Nome do Núcleo: Centros Olímpicos e Paralímpicos da Estrutural 

Modalidade: Termo de Colaboração 
Data de Execução: 21 de julho de 2021 à  20 de julho de 

2022 
Turno: Matutino / 

Vespertino 
Período 
Custeado pelo 
Termo de 
Colaboração: 

12 meses Turno: Matutino / 
Vespertino 

Local: Scia, Área Especial 02, Setor Norte,	Estrutural-DF 
 
 

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

(...) Quadra Poliesportiva (...) Praça 
(...) Pátio (...) Piscina 
(...) Ginásio (...) Clube 
(...) Espaço Privado 
Qual?  

( X ) Outro Qual? 
Centros Olímpicos e Paralímpicos 

da Estrutural 

Quantidade de atendimentos neste Projeto 

Diretos: 4.018 Indiretos: 8.036  Total: 12.054 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 
(...) Local 
( X ) Regional 
(...) Nacional 

	
Faixa etária Categorias/Data/Turno Qtd. 

(	X	)	Crianças/Adolescentes	/adultos/	 idosos	 (de	04	
anos	acima)	Pessoas	com	deficiência	 e/	 ou	
portadoras	 de	 necessidades	 especiais	 (limitação	
física,	mental	e	outras	deficiências). 

Matutino / Vespertino/ 
Noturno 

4.018	

 
Inscrição dos participantes 
(...) Escolas 
( X ) No Centro Olímpico e Paralímpico COP da Estrutural 
(...) Na sede da entidade proponente 
( X )Na sede da entidade parceira (através	do	Link	da	SEL-DF) 
( X ) Pela internet. Site da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do DF. 
(...) Outros. Especifique: Sistema dos COPs 

 
 
 

2.7 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA) 
 
Serão ofertadas as manifestações esportivas e de lazer, alcançando-se o público de 

faixa etária ampla, a partir de 04 anos, incluindo-se pessoas com deficiência, em situações de 
dificuldades, risco e vulnerabilidade social. 

 
Para execução do projeto, será necessária aquisição de diversos materiais, dentre 

eles:  
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MATERIAIS ESPORTIVOS: Serão adquiridos 150 itens de acordo com a realidade de 
cada COP, seguindo a especificação de cada item e seus quantitativos conforme sub-itens 4.1.1 à 
4.1.150 da etapa 4.1 na meta 4 

 
MATERIAL PEDAGÓGICO: Serão adquiridos 37 itens seguindo a especificação de 

cada item e seus quantitativos conforme sub-itens 2.2.1 à 2.2.37 da etapa 2.2 na meta 2. 
 
UNIFORME: Serão adquiridos 25 itens seguindo a especificação de cada item e seus 

quantitativos conforme sub-itens 4.4.1 à 4.4.25 da etapa 4.4 na meta 4. 
 
KIT LANCHE: Serão fornecidos 80.640 itens conforme item 4.3.1 da etapa 4.3 na meta 

4 sendo 420 lanches por dia. Para o Programa Futuro Campeão, serão fornecidos  lanches 
divididos nos turnos matutino e vespertino conforme itens 4.5.5 e 4.5.6 da etapa 4.3 na meta 4. 

 
TRANSPORTE: Aquisição de 20.856 Vale-Transportes que serão utilizados pelos 79 

profissionais contratados para atender os COPS de Brazlândia, Recanto das Emas e Estrutural 
conforme item 1.3.1 da etapa 1.3 na meta 1. 

 
Transporte de 50% do total de atletas do Programa Futuro Campeão = 20 que 

comprovem necessidade - distribuídos em 2 turnos – Matutino e Vespertino - 5 vezes/semana X 4 
semanas/mês = 20 dias X 11,00 dia = R$ 220 por mês.  Serão: 10 COP Recanto das Emas e 10 
COP Estrutural. Totalizando: 20 unidades 

 
Serão locados ônibus, vans executivas e vans adaptadas para atendimento PCD para 

uso dos atletas para participação em campeonatos, conforme itens 4.5.1, 4.5.2 e 4.5.3 da etapa 4.5 
na meta 4. 

 
O IBRES cumprirá integralmente o atendimento prioritário às pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida e idosos, observando as normas técnicas de acessibilidade da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, em consonância com art. 11, VIII do Decreto nº 
37.843/16. 

 
O Instituto observará as normas atinentes ao desenvolvimento sustentável, tendo em 

vista a sua preservação, a garantia e a sua conservação para gerações futuras, em consonância 
com art. 11, IX do Decreto nº 37.843/16. 

 
O IBRES compreende que os eventos sociais e a participação em competições têm 

objetivos que traduzem papéis fundamentais no projeto motivação, como as competições, os 
desafios e os amistosos; integração, buscando a participação das famílias e da comunidade em 
geral; educação social; comemoração de datas históricas, e da participação em eventos externos 
que possibilitem a comparação da realidade com o conhecimento de exemplos positivos assim 
como a integração com os outros Centros Olímpicos e Paralímpicos e a comunidade em geral. 

 
 
A Inscrição dos participantes serão realizadas das seguintes formas: 
 
( X ) No Centro Olímpico e Paralímpicos COP; 
( X ) Pela internet: Site da SEL; 
( X ) Outros. Especifique: Sistema dos COPs; 
( X ) Pela internet: Site do IBRES (através do Link da SEL). 
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Para concorrer as vagas, a SEL/DF poderá definir critérios para seleção, conforme 
exemplos abaixo: 

• Estudar na rede Pública de Ensino do DF; 
• Ser beneficiário do Bolsa Família; 
• Estar incluído no CadÚnico (Cadastro Único) – pessoa com baixa renda;  
• Recebedor do Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência (BPC); 
• Recebedor do Benefício Assistencial ao Idoso; 
• Sorteio só nos empates dos critérios e/ou para as pessoas que não se 

encaixam nos critérios; 
 

A participação da comunidade nos eventos realizados – com exceção das 
competições – deve ser uma ação efetiva de divulgação das datas e atividades pela equipe no 
COP.  
 

Para permitir o alcance dos objetivos, serão realizados eventos sociais como: Festa 
Junina, Colônia de Férias, Aniversário do COP, Baile dos Idosos, além de participação em 
Festival Esportivo e a Participação em Competições. Ressalte-se que todos os eventos a serem 
realizados deverão ser previamente acordados junto à SUBCOP, promovendo o devido 
acompanhamento da parceria formalizada.  

Ressaltaltamos que os seguintes eventos serão realizados como contrapartida 
pelo IBRES, tendo em vista a importância dos mesmos: Festa Junina e Colônia de Férias. 
 

Além disso, conforme discricionariedade da SEL acerca do que se pretende atender, 
bem como seu contexto orçamentário, foram estabelecidos os números de pessoas que alguns dos 
eventos (aqueles que impactam em análise de quantitativo de itens a serem distribuídos) irão 
atender. Esse número se deu a partir da análise da participação dos beneficiados nos anos 
anteriores, as especificidades de cada público e também visando à ampliação do atendimento nas 
atividades de eventos ofertadas.  

 
 

Ø FESTA JUNINA  
A festa junina é uma tradicional festividade popular que acontece durante o mês de 

junho. No Brasil, a tradição foi introduzida pelos portugueses durante a colonização e carrega 
marcas de outros povos. Pela mistura com as matrizes africanas e a cultura indígena, cada região 
tem suas peculiaridades nas comemorações. Em Brasília o mês de junho é marcado pelo frio e 
também por pamonha, churrasquinho, pipoca, canjica e outras deliciosas iguarias regionais e 
tradicionais. É o momento das adoradas festas juninas, que entram de vez no calendário de agitos 
e festas da capital. Com o objetivo de fortalecer a importância da manutenção da cultura popular, 
serão realizados em cada COP a Festa Junina, uma vez ao ano. 

 
Como requisito para celebração do Termo de Colaboração, será oferecida 

contrapartida por parte do IBRES que consistirá em um evento “Festa Junina”, o qual ocorrerá em 
cada COP, em data a ser definida em razão da pandemia do COVID-19. O evento terá, no mínimo, 
4 (quatro) horas de duração e será oferecido aos membros dos COP’s e à comunidade na qual está 
inserido, devendo o evento atender, no mínimo, 1000 pessoas. No evento deverão constar, no 
mínimo, os seguintes itens: estrutura em alumínio, locação de mesas e cadeiras, equipamento de 
som, cama elástica, piscina de bolinhas, barraquinhas de suco, de cachorro quente, de pipoca, de 
algodão doce, de canjica e cural, contratação de brigadistas e serviço de limpeza.  

 
Ø COLÔNIA DE FÉRIAS  
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No período de recesso e férias escolares – isto é, janeiro e julho, em consonância com 
as férias escolares – aumentam o número de crianças e jovens ociosos. Com isso, os COPs 
poderão realizar ações específicas de mobilização e divulgação. Agregado às formas de lazer 
convencionais, o evento Colônia de Férias também poderá ser implantado como uma forma de 
contribuir para a melhoria da qualidade da educação, da inclusão social e da construção da cultura 
da paz, por meio da integração entre os núcleos e a comunidade.  

 
Trata-se de uma proposta de acesso às crianças e adolescentes, uma oportunidade 

de práticas esportivas e de lazer com orientação e acompanhamento de profissionais capacitados, 
além de materiais e equipamentos esportivos. Possibilitará também a descoberta de novas formas 
de ver e se relacionar com o bem público, com o outro e consigo mesmo, gerando um sentimento 
de pertencimento e fortalecimento das referências coletivas, requisito fundamental para a 
construção da cultura de paz. 

 
Assim, serão realizadas 02 edições de colônia de férias em cada COP, ou seja, duas 

vezes por ano, sendo que cada evento contará com ações esportivas, culturais e de lazer no 
período de recesso e férias escolares, por meio de atividades dinâmicas para crianças, jovens e 
pessoas com deficiência (4 a 17 anos), por um período mínimo de 07 dias, com carga horária diária 
mínima de 08 horas. Será ofertado para no minimo 50% de alunos matriculados na faixa etaria de 
idades. 
 

Ø ANIVERSÁRIOS DOS COPS  
O aniversário do COP é uma data marcante para os usuários, colaboradores e comunidade em 
geral. E para celebrar esse momento, será realizada a Festa de Aniversário dos COPs. Com o 
Objetivo de reforçar os laços entre os alunos e o COP, para isso serão realizadas diversas ações 
de integração, diversão, interação e conscientização da importância do COP para a comunidade. 
  
Observação: Para execução do Aniversário do COP, que terá a duração de 4 horas, a OSC 
Parceira deverá providenciar decoração do COP, alugar estrutura em alumínio, equipamento de 
som, cama elástica, piscina de bolinhas, tobogã, barraquinhas de suco, de cachorro quente, de 
pipoca, de algodão doce, impressão de banner e adesivos, contratação de brigadista, disponibilizar 
material pedagógico e recursos humanos, conforme Plano de Trabalho.  
 
O evento será oferecido para 1.651 pessoas no COP de Brazlândia, 1.671 pessoas no COP do 
Recanto das Emas e 1.380 no COP da Estrutural, entre alunos e pessoas da comunidade. 
 

Ø BAILE DO IDOSO  
A criação do Estatuto do Idoso em 2003 representou um grande avanço na vida dessa 

parcela de nossa população, que frequentemente é vítima de maus-tratos e abusos de todas as 
formas. Esse estatuto estabeleceu os direitos dos idosos, como a prioridade em alguns serviços e a 
garantia de acesso à saúde, alimentação, educação, cultura, lazer e trabalho.  

 
Portanto, para a execução do Baile do Idoso, durante a semana em que antecede do 

evento, haverá sensibilização dos demais alunos sobre a importância de cuidar bem da pessoa 
idosa. O evento contará com um baile reunindo alunos idosos do COPs durante 3h, o IBRES 
alugará estrutura em alumínio, equipamento de som, jogo de luz, impressão de banner e adesivos, 
barraquinha de suco, jogo de mesa, kit lanche, material pedagógico e recursos humanos. 

 
O evento será oferecido para 708 pessoas no COP de Brazlândia, 716 pessoas 

no COP do Recanto das Emas e 591 no COP da Estrutural, entre alunos e pessoas da 
comunidade.  
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Ø FESTIVAL ESPORTIVO DOS CENTROS OLÍMPICOS  

O Festival do Centro Olímpico e Paralímpico será realizado no final de semana para 
comemorar o dia Das Crianças, atendendo alunos de 04 a 17 anos com o intuito de vivência 
esportiva, ou seja, através de jogos adaptados, brincadeiras e gincanas envolvendo todas as 
modalidades oferecidas em cada COP além das modalidades oferecidas para pessoas com 
deficiência. O objetivo principal e fazer com que as crianças passem por todos os equipamentos e 
ao final recebam sua medalha de participação. 

 
As modalidades individuais serão oferecidas em quadras reduzidas assim como as 

individuais que se enquadrarem deste quesito. As que não terão suas regras adaptadas para 
atender melhor a individualidade das crianças e não a regra oficial da mesma, sendo os professores 
e estagiários responsáveis pelas arbitragens.  

 
Para a execução do Festival Esportivo o IBRES irá providenciar medalha, lanche, 

material pedagógico e recursos humanos, conforme Plano de Trabalho. 
 
O evento será oferecido para 708 pessoas no COP de Brazlândia, 716 pessoas 

no COP do Recanto das Emas e 591 no COP da Estrutural, entre alunos e pessoas da 
comunidade. 
 
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E COMPETIÇÕES  

A emoção de um atleta se superando e completando uma prova, a união de equipes, a 
confraternização das pessoas, o espírito esportivo, tudo isso faz com que os eventos e competições 
esportivas sejam imprescindíveis na vida das pessoas.  

 
O respeito, a disciplina e principalmente a felicidade que o esporte trás são apenas 

alguns desses benefícios. Outro fator importante é o aprendizado de saber ganhar e perder e os 
valores que isso acarreta para uma sociedade mais justa.  

 
Para execução da Participação em Eventos e Competições, no total de 6 (seis) por 

ano, sendo 3 (três) por semestre, o IBRES deverá providenciar locação de ônibus e vans, adquirir 
Kit Lanche – seguindo a mesma orientação nutricional do lanche do PFC e disponibilizar material 
pedagógico e recursos humanos e realizar inscrições em competições. 

 
Será disponibilizado recurso para a execução dessa ação ao IBRES que irá fazer a 

gestão dos recursos de forma que contemplem os itens necessários para a consecução das ações. 
No início da vigência da parceria o responsável do IBRES, em conjunto com os demais recursos 
humanos, irá elaborar um planejamento dos eventos e competições em que deverão participar para 
que os recursos sejam investidos com a criteriosidade exigida na norma. 

 
O IBRES buscará entidades colaborativas para ofertar algumas das atividades a 

serem previstas, tais como: disponibilidade de transporte gratuito, competições com 
inscrições gratuitas ou realizar solicitação de gratuidade nas inscrições pagas, enre outros. 
Desta forma, poderão ser realizados/desenvolvidos uma diversidade maior de 
eventos/competições. 
 
AVALIAÇÃO  
 

Ø AVALIAÇÃO DE FREQUÊNCIA  
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Os alunos serão avaliados pela frequência nas aulas. Por sua vez, irão ser emitidos 
relatórios mensais quanto à frequência, visando promover análise apurada desta por meio da qual 
poderão ser realizadas atividades de saneamento.  

 
Ø AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS  

Periodicamente, o IBRES realizará Pesquisa de Satisfação com os alunos inscritos 
nas diferentes modalidades, com a comunidade e demais participantes das atividades, esportivas, 
lazer, educacionais e culturais. 
 
GESTÃO PEDAGÓGICA 
 
EIXO I: DESPORTO EDUCACIONAL 

 
A metodologia de trabalho do desporto educacional nos COPs do Recantos das 

Emas, Brazlândia e Estrutural, visa proporcionar o desenvolvimento integral da pessoa, sua 
formação para o exercício da cidadania e a prática do lazer. Para isso, o IBRES evitará a 
seletividade (isto é, a distinção entre as pessoas) e a competitividade excessiva entre seus 
praticantes, com a finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua 
formação para o exercício da cidadania e a prática do lazer. 

Também chamado de esporte-educação, é dividido em duas formas de exteriorização: 
esporte educacional, ou esporte formação, com atividades em estabelecimentos escolares e não 
escolares, referenciado em princípios socioeducativos como inclusão, participação, cooperação, 
promoção à saúde, co-educação e responsabilidade e esporte escolar, praticado pelos 
estudantes com talento esportivo no ambiente escolar, visando à formação cidadã, 
referenciado nos princípios do desenvolvimento esportivo e do desenvolvimento do espírito 
esportivo, podendo contribuir para ampliar as potencialidades para a prática do esporte de 
rendimento e promoção da saúde. O desporto escolar compreende também em competições, 
além de eventos, programas de formação, treinamento, complementação educacional, 
integração cívica e cidadã. O esporte escolar será praticado por alunos com talento 
esportivo, a aferição de habilidades esportivas e a descoberta de talentos pressupõem 
seletividade. 

O plano, portanto, transita entre as diversas interpretações possíveis do desporto 
educacional sem definir linha predominante. É inegável que o desporto de participação e o desporto 
de rendimento praticado pelos alunos nos COPs propiciarão diversos benefícios. Entre eles, 
destacam-se a criação do gosto pelo esporte e a aquisição e manutenção de hábitos de vida mais 
saudáveis por crianças e adolescentes, buscando o atingimento da redução do sedentarismo, o 
qual afeta 45,9% da população brasileira entre 14 e 75 anos, segundo o Diagnóstico do Esporte 
(Diesporte), elaborado pelo Ministério do Esporte. 

A prática desportiva nos COPs do Recanto das Emas, Brazlândia e Estrutural, 
representarão poderosa ferramenta de inclusão social e de atratividade escolar para os alunos e 
se coaduna com a intenção de se incrementar a oferta de educação em tempo integral. 
Abordagens recentes ressaltam outros benefícios: dos COPs com intuito de sustentação para 
suas premissas no progresso das pesquisas em neurociência que sugerem impactos positivos da 
atividade física nas funções cognitivas e no desempenho escolar. 

Serão disponibilizadas vagas para crianças a partir de 04 (quatro) anos e adolescentes até 
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17 (dezessete) anos. As atividades serão realizadas em três turnos, matutino, vespertino e 
noturno, abertos ao público alvo, segunda, das 14h às 18h, de terça à sexta, das 6h45 às 
18:00h e aos sábados das 8h às 12h, conforme constituido a programação por faixa etária: 
Desenvolvimento Motor I  - 4 a 6 anos; Desenvolvimento Motor II - 7 a 8 anos; Iniciação Esportiva 
- 9 a 11 anos; Preparação Esportiva I -12 a 13 anos; Preparação Esportiva II     - 14 a 17 anos. 
No Desenvolvimento Motor I e II: fase inicial da criança, dos 04 aos 08 anos, o trabalho a ser 
desenvolvido nos COPs tem como base a Psicomotricidade que significa: Psico: Mente; 
motricidade: movimento; Integração das funções motrizes e mentais sob o efeito da educação e 
do desenvolvimento do sistema nervoso. Destacar aqui a relação existente entre a motricidade, a 
mente, a afetividade, bem como facilitar a abordagem global da criança. A psicomotricidade 
contribui de maneira expressiva para a formação e estruturação do esquema corporal o que 
facilitará a orientação espacial, propiciando uma fina relação entre o pensamento e a ação, 
envolvendo a emoção. Estimula a criança a construir uma relação consigo mesma, com o outro 
e com o mundo que a cerca, possibilitando-a um melhor conhecimento do seu corpo e de suas 
possibilidades.  

As aulas terão duração de 60 minutos ou 70 minutos (duas vezes por semana). A cada 03 
semanas a turma mudará de equipamento, trabalhando o rodízio de atividades, vivenciando 
experiência e estímulos diversos.  

Na Iniciação Esportiva com idades entre 09 e 11 anos, o envolvimento das crianças nas 
atividades desportivas deve ter caráter lúdico, participativo e alegre, a fim de oportunizar o ensino 
das técnicas desportivas, estimulando o pensamento tático. Todas as crianças devem ter a 
possibilidade de acesso aos princípios educativos dos jogos e brincadeiras, influenciando 
positivamente o processo ensino-aprendizagem e que se devem evitar, nos jogos desportivos 
coletivos, as competições antes dos 12 anos, as quais exigem a perfeição dos movimentos ou 
gestos motores e também grandes soluções táticas. As aulas terão duração de 60min e de 80min 
(deverão ser ajustadas na Grade Horária) e acontecerão duas vezes por semana.  

Quanto à Preparação Esportiva I o aluno irá fazer a introdução ao treinamento, entre 12 e 
13 anos visando o aperfeiçoamento, qualidades físicas, bem como, alcançar um significativo de 
técnicas individuais, intelectuais e físicas, necessárias para pratica do desporto. As aulas terão 
duração de 60mine de 80min (deverão ser ajustadas na Grade Horária) e acontecerão duas 
vezes por semana.  

Os alunos da Preparação Esportiva II, faixa etária entre 14 e 17 anos, terão exercícios 
sistemáticos de maneira organizada que ajuda a melhorar e atingir um preparo para competições, 
que desenvolve as funções psicológicas e fisiológicas. As aulas terão duração de 60min e de 
80min (deverão ser ajustadas na Grade Horária) e acontecerão duas vezes por semana. 
Eventualmente poderão existir turmas mistas com as categorias PE-I e PE-II. Os alunos poderão 
participar de mais de uma modalidade, porém não podem ser matriculados na mesma modalidade 
em dias diferentes. 

Os alunos do desporto educacional, terão múltiplas oportunidades pedagógicas e irão 
contribuir para o desenvolvimento integral e a formação para o exercício da cidadania dos alunos. 
Ademais, irão permitir, por meio de apropriado direcionamento pedagógico, aprendizado de 
valores sociais relevantes, como o espírito de equipe, a perseverança, a superação pessoal e 
coletiva, a compreensão e a tolerância mútua entre competidores, a disciplina, o cooperativismo e 
o respeito às regras. 
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EIXO II: DESPORTO DE PARTICIPAÇÃO E LAZER 
 

No desporto de participação e lazer, a manifestação ocorrerá no princípio do prazer lúdico, 
que tem como finalidade o bem-estar social dos seus praticantes. Está associado 
intimamente com o lazer e o tempo livre ocorre em espaços não comprometidos com o tempo e 
fora das obrigações da vida diária O segmento Esporte de Participação incluirá iniciativas 
desportivas que têm como propósito principal a interação social entre os praticantes e a promoção 
do bem-estar, da saúde e da qualidade de vida, conceitos amplamente difundidos no mundo 
contemporâneo. Abaixo segue a estrutura estabelecida para o desenvolvimento das atividades 
junto aos beneficiados. Será destinado a jovens com idade a partir de 18 (dezoito) anos, adultos 
e idosos. As atividades serão realizadas em três turnos (matutino, vespertino e noturno), abertas 
ao público alvo, segunda, das 14h às 18h, de terça à sexta, das 7h40 às 21h50 e aos sábados 
das 8h às 12h e domingo de 09 as 16h. Este eixo compreende: Participação Esportiva I - 18 
a 35 anos, Participação Esportiva II - 36 a 59 anos e Participação Esportiva III   - A partir de 60 
anos.  

 
Na Participação I, o programa oferecerá atividades e modalidades esportivas para alunos 

com faixa etária de 18 a 35 anos, buscando o bem-estar, o lazer e a qualidade de vida da 
comunidade, assim contribuindo para a pluralidade cultural e permite aos alunos a descoberta e 
o conhecimento de diferentes culturas do movimento, as aulas terão duração de 60min e de 
80min, ajustadas na Grade Horária e acontecerão duas vezes por semana.  

 
Na Participação II, com idades entre 36 a 59 anos, período da vivência sócio motora 

considerando o histórico de vida do adulto e sua trajetória de consciência corporal, sem restrições 
das possibilidades de desenvolvimento das habilidades motoras, visando à melhoria da qualidade 
de vida, as aulas terão duração de 60 min, e de 80min ajustadas na Grade Horária e acontecerão 
duas vezes por semana ou aos sábados.  

 
Na Participação III, conforme estabelecido no Estatuto do Idoso – Lei nº 10.741, de 

01/10/2003, pessoa idosa é considerada a partir dos 60 anos. O envelhecimento humano é 
definido como um processo natural, irreversível, atinge todo ser humano e provoca uma perda 
estrutural e funcional progressiva no organismo. O processo de envelhecimento traz consigo 
várias alterações fisiológicas, como a progressiva atrofia muscular, fraqueza funcional, 
descalcificação óssea, aumento da espessura das paredes de vasos, aumento do nível de 
gordura, diminuição da coordenação entre outras.  

A prática esportiva para os idosos proporcionará uma maior interação entre grupos, 
autoconfiança, autoestima e diversos outros benefícios que, por certo, dão uma imensa 
contribuição à qualidade de vida dessas pessoas. As aulas com duração de 60min ajustadas na 
Grade Horária e acontecerão duas vezes por semana e/ou aos sábados. Eventualmente poderão 
existir turmas mistas com as categorias PA-I e PA-II, os alunos poderão participar de mais de uma 
modalidade, porém não podem ser matriculado na mesma modalidade em dias diferentes, para 
execução das diretrizes, o IBRES deverá contratar pessoal para compor a equipe 
administrativa e a equipe pedagógica multidisciplinar, adquirir uniformes, material esportivo e 
pedagógico, conforme detalhado no Plano de Trabalho, às segundas-feiras, pelo período da 
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manhã, 4h horas serão destinadas à coordenação pedagógica do IBRES. 

EIXO III: DESPORTO DE RENDIMENTO 
 

Na metodologia estabecida pelo IBRES para o desporto de rendimento, cumpre destacar 
que o esporte competitivo, trazendo o propósito de vitória sobre os adversários, com índices e 
resultados destacados, também chamado de esporte de performance, quando praticado, está 
abarcado na tratativa de desporto educacional. Portanto, sua prática fomentada pela Secretaria do 
Esporte e Lazer visa não apenas o seu desempenho do aluno enquanto atleta, mas também 
na incorporação de hábitos de vida saudáveis e da formação de cidadãos, utilizando-se da 
metodologia Experimentação- Iniciação-Aperfeiçoamento. 

No processo de desenvolvimento esportivo estabelecerá diversos modelos e indicações 
para a inserção de crianças, adolescentes e jovens, no ambiente esportivo têm sido 
apresentados com o intuito de tornar o esporte uma ferramenta adequada de desenvolvimento 
humano.  

Esta proposta do IBRES apresenta possibilidades de trajetórias no esporte 
relacionadas tanto à participação recreativa a partir da experimentação e do desenvolvimento 
de jogos (pré) desportivos - jogos preparatórios para a aprendizagem dos esportes - e de 
atividades de fundamentação do esporte, apoiadas na aplicação de brincadeiras da cultura 
popular, incluindo-se a manipulação de bola e, também, por meio da performance de elite a 
partir da experimentação esportiva.  

Os alunos terão a participação recreativa quanto a experimentações esportivas e 
apresentam maiores possibilidades de manutenção da prática esportiva ao longo da vida, 
tendo em vista que pode trazer benefícios em termos psicossociais e de saúde. A terceira 
possibilidade de trajetória será focada na especialização esportiva e configura-se como 
uma ferramenta teórica para o alcance de resultados compatíveis com o rendimento, 
visando obter um desenvolvimento harmonioso e salutar de crianças e jovens durante o 
percurso como atleta no esporte.  

O IBRES preocupado com os excessos do treinamento em busca do rendimento 
máximo de atletas obtido a qualquer preço, adotará o Código Europeu de Ética Esportiva 
(1992), onde recomenda que o trabalho esportivo com crianças e jovens deve fazer 
prevalecer a saúde, o bem-estar e a segurança sobre o resultado individual ou sobre a 
reputação da escola, do treinador ou do país. Da mesma forma, lembra que a experiência 
desenvolvida com jovens em treinamento precisa incitá-los ao hábito de participarem de 
atividades físicas saudáveis ao longo da vida. 

Desse modo, o IBRES estabelecerá treinamento esportivo de jovens que irão 
desenvolver, além da técnica, uma atitude frente ao esporte como saúde e qualidade de vida, 
razão pela qual o esporte de performance para crianças e jovens deve se orientar pelos 
fundamentos do desporto educacional. Com isso o IBRES, pretende desenvolver nas regiões 
administrativas do Recanto das Emas e da Estrutural a experiência do Projeto Futuro 
Campeão. 

 
Projeto Futuro Campeão 
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Tal como existente em alguns Centros Olímpicos e Paralímpicos do Distrito Federal, 
visando à formação de atletas com base nas regras padronizadas pelas Federações. Busca-se 
assim espaço para a formação de atletas com vistas à obtenção dos melhores resultados 
competitivos. O Projeto, voltado para a transformação de talentos em atletas de rendimento, 
possibilitando a formação de esportistas que possam representar, futuramente, o Distrito 
Federal em campeonatos regionais, nacionais e internacionais.  

 
As seletivas serão abertas a toda comunidade do Distrito Federal nos Centros 

Olímpicos e Paralímpicos que ofertam o projeto. Considera a prática segundo normas gerais 
e das regras de práticas desportivas nacionais e internacionais, com a finalidade de obter 
resultados e integrar pessoas e comunidades do país, e estas com as de outras nações. O 
projeto abarcará crianças, adolescentes, jovens, adultos e pessoas com deficiência.  

 
O quantitativo de pessoas a serem atedidas é de 20 no COP do Recanto das 

Emas e 20 no COP da Estrutural, e as modalidades a serem desenvolvidas serão: 
Voleibol no COP do Recanto das Emas e Ginástica Acrobática no COP da Estrutural. 
Os treinamentos serão ministrados por técnicos específicos, divididos em turmas com 
duração de 2 horas (dependendo do nível da turma, a duração do treinamento poderá ser 
de 4 horas diárias), divididas em 2 turnos, matutino e vespertino, para atendimento de faixas 
etárias diferentes, com intervalo durante a atividade para o lanche.  

 
Os treinamentos serão realizados durante a semana, entre segunda e sexta-feira 

(no período matutino ou vespertino). Às segundas-feiras serão destinadas 4h para 
Coordenação Pedagógica semanal, a ser realizada no período matutino.  

 
Para a participação do programa, serão realizadas seletivas durante o ano, até que o 

quantitativo de vagas esteja completo. A equipe de recursos humanos de cada COP será 
responsável por realizar a chamada de seleção dos beneficiados em todo o tempo que houver 
vaga a ser preenchida. Ademais, de acordo com a necessidade e interesse, a Secretaria 
de Estado do Esporte e Lazer do Distrito Federal pode alterar a programação de 
funcionamento, inclusive quanto aos horários e dias.  

 
Transporte para os alunos do COP, para participação em competições e eventos em 

todo o DF em diversas modalidades – grande parte das competições – acontecem em vários 
finais de semana.  

 
Aos atletas, pelo menos 50%, e aos acompanhantes, até 25%, serão disponibilizados 

vale transporte para deslocamento da residência do atleta até o COP e vice-versa, desde que 
comprovado a necessidade. Acerca deste, é importante destacar que a SEL disponibiliza 
um valor (conforme itens da Etapa 1.3 BENEFICIOS MENSAIS e Etapa 4.5 subiten 4.5.1 a 
4.5.4 - FORMAÇÃO DE ATLETAS (FUTURO CAMPEÃO) do Termo de Colaboração de 
Preços deste Plano de Trabalho) para distribuição do vale-transporte.  
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O IBRES estabelecerá os critérios para disponibilização aos alunos, elencando quais 
são os prioritários para o recebimento. Os parâmetros contemplarão, pelo menos: maior 
distância da residência até o COP; menor idade; realidade socioeconômica.  

O transporte coletivo utilizará também veículo básico representado por ônibus, micro-
ônibus ou van com capacidade e motorização compatíveis com o serviço a ser contratado, 
inclusive adaptado para o atendimento das pessoas com deficiência física (cadeirante). 

 
Nos termos do art. 105 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, são 

equipamentos obrigatórios dos veículos, entre outros a serem estabelecidos pelo CONTRAN:  
 
I. Cinto de segurança, conforme regulamentação específica do CONTRAN, com 

exceção dos veículos destinados ao transporte de passageiros em percursos em que seja 
permitido viajar em pé. 

II. Para os veículos de transporte e de condução escolar, os de transporte de 
passageiros com mais de dez lugares e os de carga com peso bruto total superior a 4.536 
(quatro mil, quinhentos e trinta e seis) quilogramas, equipamento registrador instantâneo 
inalterável de velocidade e tempo. 

III. Encosto de cabeça, para todos os tipos de veículos automotores, segundo normas 
estabelecidas pelo CONTRAN. 

EIXO IV: PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
 

Será implantado uma Coordenação de Pessoas com Deficiencia, tendo em vista que o 
projeto tem o objetivo de desenvolver esportes adaptados em diferentes modalidades a pessoas 
com deficiência diversas, a partir de 04 anos, bem como desenvolver as capacidades e 
habilidades motoras dos participantes. Melhorar a aptidão física através do esporte e estimular o 
desenvolvimento de suas potencialidades e possibilidades. Promover o estímulo à independência 
e autonomia, proporcionando a interação social dos participantes e seus familiares. Contribuir na 
melhora da autoestima e autoconfiança. Também oportunizar aos acadêmicos a vivência e a 
experiência no trabalho com deficientes físicos e com os esportes adaptados, contribuindo para a 
sua formação profissional. 

Nos Centros Olímpicos e Paralímpicos funcionará equipe multidisciplinar capacitada para 
atendimento aos alunos com deficiência, com turmas exclusivas, podendo atender 
individualmente ou em quantidade reduzida, de acordo com a avaliação. 

As pessoas com deficiência serão encaminhadas às modalidades regulares ou para o 
treinamento de rendimento para pessoa com deficiência, quando houver possibilidade física e 
metodológica. 

A metodologia de trabalho com às pessoas com deficiência seguirá o modelo funcional, 
que consiste na pessoa com deficiência, ingressar e realizar a sua atividade conforme o seu 
mapa funcional corporal, contendo informações sobre a sua condição clínica, comportamental, 
motora, social e psicológica, direcionando as intervenções do professor, conforme o padrão 
funcional da pessoa com deficiência. 

A pessoa com deficiência para ingressar no Centro Olímpico e Paralímpico, será 
submetida a uma avaliação funcional, realizada pela a Coordenação de Pessoa com Deficiência, 
que funcionará com uma equipe multidisciplinar composta por 1 Coordenador e 2 Professores 
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capacitados para atendimento aos alunos com deficiência, com turmas exclusivas, podendo 
atender individualmente ou em modalidades regulares, de acordo com a avaliação, e contará com 
o apoio da equipe da Gerência de Apoio Social (GAS) composta por 1 psicólogo, 1 pedagogo e 1 
assistente social, que por meio de um instrumento sócio psicopedagógico, identificará a melhor 
modalidade e o risco de vulnerabilidade social, gerando a ordem de ingressar no Centro Olímpico 
e Paralímpico. 

A avaliação funcional, promoverá o plano de atividade que direcionará a programação da 
modalidade e compatibilidade das atividades com o seu padrão funcional motor, clínico, 
comportamental e social da pessoa com deficiência. A programação da pessoa deficiência foi 
elaborada de forma que a pessoa com deficiência possa participar em todas ações do Centro 
Olímpico e Paralímpico, principalmente nos eventos de competições, festivais, evento 
comemorativos e ações de vivências comunitárias, que foram elaboradas em observância a 
política pública da pessoa com deficiência. 

A pessoa com deficiência, que apresenta o quadro funcional corporal, comportamental e 
clínico compatível para o ingresso imediato na programação do regular ou esporte específico, a 
pessoa será encaminha para sua participação sob orientação da avaliação funcional. A inclusão, 
ocorrerá respeitando a faixa etária, sexo e nível da turma da modalidade do regular ou natureza da 
deficiência para modalidade esportiva específica para pessoa com deficiência.  

A pessoa com deficiência, que na avaliação funcional, apresentar, a necessidade de uma 
organização funcional para que ocorra a sua inclusão de forma plena, a mesma, ingressará 
nos programas direcionados para o seu resgate funcional, com atividades personalizadas. A 
fase de transição, atenderá a pessoa com deficiência que requer uma atenção primária, com 
atividades de preparação para ingressar nos programas regulares ou específicos, principalmente, 
na área comportamental e social. No período de transição ocorrerá uma adaptação gradativa 
nas turmas regulares com assistência do professor especialista e apoio psicológico. 

A metodologia de trabalho adotada nas atividades direcionadas às pessoas com 
deficiência que não apresentam o padrão funcional compatível para seu ingresso nas atividades 
do regular, foi elaborada, considerando que é direito da pessoa com deficiência participar de 
todas as ações desenvolvidas nos Centros Olímpicos e Paralímpicos. Seguindo o princípio do 
direito de participação plena, cabe ao sistema, realizar as adequações (serviços e recursos) 
necessárias para que a pessoa com deficiência, principalmente, com perda funcional significativa, 
possa participar em todas as ações de forma plena. 

EIXO V: ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA E LAZER 
 

A metodologia definida pelo IBRES no trabalho do Espaço de Convivência e Lazer será 
um instrumento oferecido à comunidade com vistas a integração e também para estimular o 
sentimento de pertencimento da população para com o Centro Olímpico e Paralímpico. O ECL 
funcionará aos sábados e domingos, com a disponibilização da estrutura e materiais para a 
prática de Esporte e Lazer da comunidade, podendo, de acordo com a necessidade e interesse 
da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer do Distrito Federal, alterar a programação de 
funcionamento, inclusive quanto aos horários e dias. Abaixo segue a estrutura estabelecida para 
o desenvolvimento das atividades junto aos beneficiados. Será voltado para crianças, 
adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência. Aos finais de semana toda sua 
estrutura e materiais serão disponibilizados à comunidade para a prática esportiva aos sábados de 
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14h às 18h e aos domingos das 9h às 16h. 

O IBRES, para o funcionamento do ECL, colocará à disposição uma equipe de 
profissionais, em quantidade necessária e em regime de escala (Profissionais de Educação 
Física, Estagiários e outros), a fim de garantir o pleno atendimento aos usuários, sendo 
distribuidos da seguinte forma: Sábado de 14h às 18h com 4 professores e aos domingos de 9h 
às 16h com 4 professores. 

EQUIPE DE TRABALHO 
 

Seleção - aqui se inicia a parte mais importante do nosso processo seletivo para os COPs. 
É quando os candidatos serão selecionados somente pela análise curricular, ou utilizando 
triagens, entrevistas, provas ou por dinâmicas em grupo, sendo assim o IBRES fará a realização 
de processo de seleção, adotando para cada formação acadêmica, perfil ou função, um processo 
de seleção específico, reunindo métodos específicos para testar habilidades e conhecimentos 
importantes para a vaga. Por isso, daremos um panorama geral sobre o objetivo de cada etapa de 
seleção. 

Triagem – na triagem o IBRES fará a análise dos currículos, isso por se tratar de um 
papel importante para economizar o tempo de seleção. Os currículos serão analisados de forma 
descartar candidatos que não tenham os requisitos mínimos. Para isso, serão analisados 
pontos como: histórico escolar, empregos e experiências anteriores e outras habilidades. 
Outra técnica que o Instituto adotará na economia de tempo são as ligações telefônicas, que 
servem para ter uma breve conversa com o candidato e identificar o atual interesse dele na vaga. 

Entrevistas - essa forma de análise pode ser feita tanto pelo setor de RH do Instituto, 
quanto pela Coordenação. O objetivo é conhecer o candidato de forma mais pessoal e profunda, 
podendo tanto se aprofundar em itens do currículo do candidato, quanto assuntos mais pessoais 
ou conhecimentos e aspirações que a empresa julgue importante. Durante a pandemia, 
algumas empresas estão adotando o formato online de entrevistas, evitando o contato social e 
diminuindo custos. 

Provas – em alguns casos, o IBRES poderá realizar procedimentos para determinar ações 
no sentido de explorar e conhecer habilidade necessária ao candidato. Normalmente, as provas 
são feitas para cargos iniciantes, sobre algum conhecimento técnico, idioma ou alguma situação 
em que o candidato precisa agir como se já tivesse sido contratado e precisasse resolver um 
problema. Outro tipo de prova é o fit cultural, ou seja, um questionário específico para saber se os 
valores do candidato se encaixam à cultura dos COPs. 

Dinâmicas em grupo - essa técnica consiste em propor atividades que sejam realizadas 
em grupos pelos candidatos. Assim, é possível analisar tanto soft skills (trabalho em equipe, 
comunicação, trabalho sob pressão, etc), quanto hard skills (conhecimentos técnicos, softwares, 
etc). 

 
A SEL terá autonomia para, em conjunto com o IBRES, realizar o monitorameto e 

avaliação dos profissionais contratados, com vistas à execução da política pública em 
congruência ao planejado pela Administração Pública. Caso haja desconformidade praticada por 
algum dos profissionais, a Secretaria pode solicitar a substituição, com as devidas justificativas, 
ao IBRES. A SEL possui em seu quadro de recursos humanos servidores lotados nos Centros 
Olímpicos e Paralímpicos, os quais são responsáveis em zelar pela manutenção dos COPs, 
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realizar as matrículas dos alunos, monitorar o desenvolvimento das atividades, elaboração de 
relatórios, fiscalização e supervisionar o cumprimento do objeto da parceria, entre outros.  

 
Desta forma, a equipe de servidores deverá atuar em total sintonia com a equipe 

multiprofissional do IBRES, para que haja fluidez no desenvolvimento das atividades. Nesse 
sentido, mensalmente, o IBRES deverá encaminhar ao Diretor responsável pela Administração do 
COP, servidor público da Secretaria de Esportes do DF, relatórios situacionais acerca do 
atendimento dos alunos, contendo informações quantitativas e qualitativas, proporcionando ao 
servidor acesso às informações de execução das atividades em tempo hábil para que sejam 
tomadas providências, caso seja necessário. 

 

2.7.1 GRADE HORÁRIA DAS ATIVIDADES 
 

Anexo I
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2.7.2 EQUIPE DE RH 
 

Função	 Qnt.	 Unid.	
Mês	

Forma	de	contratação		
do	RH 

Profissional	a	ser	
contratado	já	tem	
vínculo	com	a	OSC?	

Qual? 

Profissional	da	OSC	
é	remunerado	ou	
Não	Remunerado? 

Carga	horária	
de	trabalho	na	

OSC 

Carga	horária	que	será	
destinada	ao	projeto 

Diretor de 
Serviços 
Sociais 

 
1 

 
12 

Legislação trabalhista 
no terceiro setor 

 
Não 

 
- 

 
40 

 
40 

Assistente 
Administrativo 

 
3 

 
12 

Legislação trabalhista 
no terceiro setor 

 
Não 

 
- 

 
40 

 
40 

Assistente 
Administrativo 
(SuporteTécnico) 

 
3 

 
12 

Legislação trabalhista 
no terceiro setor 

 
Não 

 
- 

 
40 

 
40 

Analista de 
Recursos 
Humanos 

 
1 

 
12 

Legislação trabalhista 
no terceiro setor 

 
Não 

 
- 

 
40 

 
40 

Coordenador 
Pedagógico 

 
3 

 
12 

Legislação trabalhista 
no terceiro setor Não	

 
- 40	 40	

Professor de 
Educação Física  

31 
 

12 

Legislação trabalhista 
no terceiro setor 

 
Não 

 

- 

 
40 

 
40 

Professor de 
Educação Física 
20h 

1  
12 

Legislação trabalhista 
no terceiro setor 

 
Não 

 

- 

 
20 

 
20 

Coordenador 
(PcD) 

 
3 

 
12 

Legislação trabalhista 
no terceiro setor 

 
Não 

 
- 

 
40 

 
40 

Professor de 
Educação Física 
(PcD) 

 
6 

 
12 

Legislação trabalhista 
no terceiro setor 

 
Não 

 
- 

 
40 

 
40 

Treinador 
(Futuro 
Campeão) 

 
2 

 
12 

Legislação trabalhista 
no terceiro setor 

 
Não 

 
- 

 
40 

 
40 
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Pedagogo 3  

12 
Legislação trabalhista 

no terceiro setor 
 

Não 
 

- 
 

40 
 

40 

Psicólogo 
Educacional 3  

12 

Legislação trabalhista 
no terceiro setor 

 
Não 

 
- 

 
40 

 
40 

Assistente 
Social 3  

12 

Legislação trabalhista 
no terceiro setor 

 
Não 

 
- 

 
30 

 
30 

Monitor de 
Alunos 6  

12 

Legislação trabalhista 
no terceiro setor 

 
Não 

 
- 

 
40 

 
40 

Instrutor de Artes 
Marciais 20h 10 12 

Legislação trabalhista 
no terceiro setor 

 
Não 

 
- 

 
20 

 
20 

Instrutor de Artes 
Marciais 

 
1 

 
12 

Legislação trabalhista 
no terceiro setor 

 
Não 

 
- 

 
40 

 
40 
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2.8 RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS 
 

Ø Melhoria na qualidade de vida no sentido físico e social de crianças, adolescentes, 

jovens, adultos e idosos. 

 

Ø Um melhor atendimento às pessoas com deficiência prática desportiva e de lazer; 

 

Ø Abranger o máximo de atendimento nos 04 (quatro) eventos que serão realiazados 

no ano, em cada COP; 

 

Ø Aprimorar o desenvolvimento esportivo dos jovens participantes do Projeto Futuro 

Campeão; 

 

Ø Inclusão social dos participantes nas atividades esportivas e outras ações interligadas 

às atividades culturais e sociais 

 

Ø Compreensão e valoração sobre os temas meio-ambiente, dependência química, 

políticas afirmativas de direitos e sexualidade. 

 

2.9 CONTRAPARTIDA  
Será oferecida, pelo IBRES, u m a  contrapartida que consiste em um evento 

“Festa Junina”, que ocorrerá em cada COP, em data a ser definida em razão da pandemia do 

COVID-19, em cada um dos COP´s (Brazlândia, Recanto das Emas e Estrutural). 

O evento terá, no mínimo, 4 (quatro) horas de duração e será oferecido aos 

membros dos COP’s e à comunidade na qual está inserido. 

No evento irão constar, no mínimo, os seguintes itens: estrutura em alumínio, locação 

de mesas e cadeiras, equipamento de som, cama elástica, piscina de bolinhas, barraquinhas 

de suco, de cachorro quente, de pipoca, de algodão doce, de canjica e cural, contratação de 

brigadistas e serviço de limpeza. 

A estrutura e a alimentação da “Festa Junina” irão atender ao quantitativo mínimo de 

1.000 pessoas. 

A contrapartida a ser ofertada pelo IBRES equivalerá à quantia de 12.000,00 (doze 

mil reais) em cada COP, totalizando o montante de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). 

Não haverá exigência de depósito de recursos financeiros para fins de 

cumprimento dessa contrapartida. 

 

2.10 CONTRAPARTIDA SOCIAL 
Será oferecido pelo IBRES, uma colônia de férias em data a ser definida em 

razão da pandemia do COVID-19, em cada um dos COP´s (Brazlândia, Recanto das Emas e 

Estrutural), com a inclusão de PCD – Pessoas com Deficiências, em cumprimento	 à 
Portaria 177 de 13/11/2020, que em parcerias contínuas firmadas por Termo de 
Colaboração,    serão realizadas 02 edições de colônia de férias em cada COP, ou seja, 

duas vezes por ano, sendo que cada evento contará com ações esportivas, culturais e de 

lazer no período de recesso e férias escolares, por meio de atividades dinâmicas para 

crianças, jovens e pessoas com deficiência (4 a 17 anos), por um período mínimo de 07 dias.  
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O evento terá, no mínimo, 8 (oito) horas de duração e será oferecido aos alunos 

dos COP’s, mediante inscrição com antecedência e/ou durante todo período da colônia de 

férias, podendo ser extendida a comunidade das regiões dos COP’s da qual estão inseridos, 

conforme faixa etária acima. 

No evento irão constar itens aproveitando as estruturas dos COPs como materiais, 

RH, salas de aulas, quadras esportivas e aréa interna dos Cops, aula de primeiros socorros 

ministradas por Bombeiros voluntários do CBMDF, passeio ao Clube dos Oficiais do CBMDF, 

onde poderão usufruir de piscinas, campos de futebol gramados, basquetebol, vôlei,futsal e 

bastante área verdes para picnic, sauna , que serão recepcionados pelos funcionários do Clube 

e com presença de Salva Vidas e Brigadistas e auxiliares de limpeza do próprio Clube, também 

serão oferecidos aos alunos dos Cops que fizerem sua inscrição com atencedencia , passeio ao 

Museo do Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal, onde serão recepcionados pelos 

curadores do Museu, com palestras e banda de musica do CBMDF. 

Essa Contrapartida social é compatível com o objeto de parceria e será 
integralmente custeada pelo IBRES, não podendo acarretar custos adicionais à 
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal. 

 

2.11 PROGRAMA DE INTEGRIDADE 
 

Em cumprimento ao disposto na Lei nº 6.112, de 20/02/18, Avaliação de Programa 
de Integridade das pessoas jurídicas, o IBRES encaminhará à SEL DF o “PROGRAMA DE 
INTEGRIDADE DO IBRES” após assinatura da parceria. 

 

Anexo III 

 

2.12 Protocolo COVID-19 
As ações de combate ao COVID-19 serão adotadas pela OSC em conformidade 

com os normativos federal e do distrito federal 
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3 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO	

 
Cronograma	de	Execução	 

Metas	
Fase/	
Etapas	

Descrição			 Valor	
Duração	 

Início	 Término	   

Meta	1	

1.1	 GESTÃO TÉCNICA	 R$ 495.443,83	 21 de julho 
de 2021	

20 de julho 
de 2022	

1.2	 GESTÃO PEDAGÓGICA	 R$ 4.619.716,17 21 de julho 
de 2021	

20 de julho 
de 2022	

1.3	 BENEFICIOS MENSAIS	 R$ 588.456,00	 21 de julho 
de 2021	

20 de julho 
de 2022	

1.4	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	 R$ 50.674,20	 21 de julho 
de 2021	

20 de julho 
de 2022	

Meta	2	

2.1	 DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ 37.874,82 21 de julho 
de 2021	

20 de julho 
de 2022	

2.2	 MATERIAL PEDAGÓGICO R$ 15.898,98 21 de julho 
de 2021	

20 de julho 
de 2022	

Meta	3	

3.1	 FESTIVAL ESPORTIVO (SETEMBRO) R$ 34.899,80 Setembro 
2021 

Setembro 
2021  

3.2	 BAILE DO IDOSO (OUTUBRO) R$ 30.986,56 Outubro   
2021 

Outubro    
2021  

3.3	 ANIVERSÁRIO DOS COPS (DEZEMBRO) R$ 44.997,44 Dezembro 
2021 

Dezembro  
2021  

	
	
	

Meta	4	

4.1	 MATERIAL ESPORTIVO R$ 184.980,46 21 de julho 
de 2021	

20 de julho 
de 2022	

4.2	 PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES (6 POR ANO) R$ 40.476,71 21 de julho 
de 2021	

20 de julho 
de 2022	
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4.3	 KIT LANCHE PARA ALUNOS DO COMBO R$ 513.676,80 21 de julho 
de 2021	

20 de julho 
de 2022	

4.4	 UNIFORMES R$ 593.379,80 21 de julho 
de 2021	

20 de julho 
de 2022	

4.5	 FORMAÇÃO DE ATLETAS (FUTURO CAMPEÃO) R$ 198.240,00 21 de julho 
de 2021	

20 de julho 
de 2022	

TOTAL R$ 7.449.701,57 

 
 

3.1 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES FINANCIADAS PELO TERMO DE COLABORAÇÃO 
 
 

Cronograma de Execução 

Fase / Etapa Duração/ 
Mês 

Jul 
2021 

Ago 
2021 

Set 
2021 

Out 
2021 

Nov 
2021 

Dez 
2021 

Jan 
2022 

2 

Fev 
2022 

Mar 
2022 

Abr 
2022 

Mai 
2022

2 

Jun 
2022 

Jul 
2022 

Divulgação 1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Inscrição dos alunos 12	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Contratação do RH 1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Aquisição de 

Material 1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Reunião com os 

profissionais 12	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Início das Aulas 1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Avaliação física 

inicial 1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
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Questionário inicial 

do Assistente Social 
1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Aulas do projeto 12	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Avaliação física final 1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Questionário final do 

Assistente Social 
1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Término das aulas 1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Festa de 

encerramento 
1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Entrega do relatório 

sobre a melhora 

física dos alunos 
1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Entrega do relatório 

do Assistente Social 
1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Coordenador Geral 12	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Professores 12	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Assistente Social 12	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 
 
4 Previsão de Desembolso da Entidade: pagamento de RH e de fornecedores 
 

O desembolso da entidade diz respeito à periodicidade dos pagamentos que serão realizados. Cabe à entidade realizar a gestão 

das suas contratações visando à correta aplicação de recursos públicos. 

 

Nos casos de projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses) é necessário que o pagamento das ações 
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seja mensal, ou por atividade realizada. A aquisição de materiais que visam o desenvolvimento pleno do objeto (material esportivo, lanche, 

uniforme, etc) deve ser fracionada, permitindo à OSC a identificação real do quantitativo a ser adquirido. 

 

Para projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses): no que compete a contratação de Recursos 

Humanos a Entidade Declarara ter ciência do disposto no parágrafo 3º e 4º do art. 30 da Portaria 98/2020, a saber: 

 
§ 3º Para a execução da parceria em atividade contínua, as atividades finalísticas da OSC definidas no § 1º, devem ser executadas 
pessoalmente pela entidade, em caráter "intuitu personae" da relação jurídica, sendo vedada à subcontratação nesses casos, exceto para 
serviços acessórios e complementares. 
 
§ 2º Considera-se atividade contínua aquela que ultrapassar três meses de duração. 
 

No Decreto nº 37.843, de 13/12/2016, prevê em seu artigo 41: 
 

Art. 41. O pagamento de despesas com equipes de trabalho somente poderá ser autorizado quando demonstrado que tais valores: 

§ 6º É vedado remunerar com recursos da parceria o cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou 

afinidade, até o segundo grau, de: 

I - Administrador, dirigente ou associado com poder de direção da organização da sociedade civil celebrante da parceria ou, nos casos de 

atuação em rede, executante; 

II - Agente público com cargo em comissão ou função de confiança que esteja lotado na unidade responsável pela execução da parceria no 

órgão ou entidade pública; ou 

III - Agente público cuja posição no órgão ou entidade pública distrital seja hierarquicamente superior à chefia da unidade responsável pela 

execução da parceria. 

Quanto a movimentação financeira, ressalta-se que no Decreto nº 37.843 de 13/12/2016, o qual regulamenta a 

aplicação da MROSC no Distrito Federal, no Artigo 38, estabelece: 
Art. 38. A movimentação de recursos da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e 
os pagamentos serão realizados por crédito na conta bancária dos fornecedores e prestadores de serviços, uso de boleto bancário ou 
cheque nominal. 
 
§ 1º Poderá ser admitida, excepcionalmente, a realização de pagamento em espécie, limitado a R$ 1.000,00 por operação, quando configurada 
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peculiaridade relativa ao objeto da parceria ou ao território de determinada atividade ou projeto, desde que: 
 
I - Haja essa previsão no plano de trabalho aprovado; ou 
II - Seja conferida autorização em decisão motivada do administrador público, a partir de solicitação formal da organização da sociedade civil. 
 

Marcar as opções abaixo:  

( X ) Dou ciência do acima informado 

( X ) Não haverá pagamento em espécie 

 
4.1 Previsão de Desembolso da Entidade: 
 

Meta Etapa Especificação Mês (Previsão) 

META 1 

1.1 GESTÃO TÉCNICA 

1ª – PARCELA (JULHO 2021)  

2ª – PARCELA (NOVEMBRO 2021)  

3ª - PARCELA (MARÇO 2022) 

1.2 GESTÃO PEDAGÓGICA 

1.3 BENEFICIOS MENSAIS 

1.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS 

META 2 
2.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS Parcelo única - Julho de 2021 

2.2 MATERIAL PEDAGÓGICO Parcelo única - Julho de 2021 

META 3 
3.1 FESTIVAL ESPORTIVO (SETEMBRO) Parcelo única - Julho de 2021 

3.2 BAILE DO IDOSO (OUTUBRO) Parcelo única - Julho de 2021 
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3.3 ANIVERSÁRIO DOS COPS (DEZEMBRO) Parcelo única - Julho de 2021 

	
META 4 

4.1 MATERIAL ESPORTIVO Parcelo única - Julho de 2021 

4.2 PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES (6 POR ANO) 
1ª – PARCELA (JULHO 2021) 
2ª – PARCELA (NOVEMBRO 2021) 
3ª - PARCELA  (MARÇO 2022) 

4.3 KIT LANCHE PARA ALUNOS DO COMBO 
1ª – PARCELA (JULHO 2021) 
2ª – PARCELA (NOVEMBRO 2021) 
3ª - PARCELA  (MARÇO 2022) 

4.4 UNIFORMES Parcelo única - Julho de 2021 

4.5 FORMAÇÃO DE ATLETAS (FUTURO CAMPEÃO) 
1ª – PARCELA (JULHO 2021) 
2ª – PARCELA (NOVEMBRO 2021) 
3ª - PARCELA  (MARÇO 2022) 
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4.2 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA SEL PARA ENTIDADE  
Nº DA 
META ATIVIDADES DA META 1ª - PARCELA 

(JULHO 2021) 
2ª - PARCELA 

(NOVEMBRO 2021) 
3ª - PARCELA              
(MARÇO 2022) TOTAL DAS METAS 

1 

RECURSOS HUMANOS 

(GESTÃO TÉCNICA, GESTÃO PEDAGÓGICA, 
BENEFICIOS MENSAIS e SERVIÇOS DE 
TERCEIROS) 

R$ 1.918.096,73 R$ 1.918.096,73 R$ 1.918.096,73 

 

R$ 5.754.290,19 

 

2 

MATERIAL E DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

(DESPESAS ADMINISTRATIVAS e MATERIAL 
PEDAGOGICO) 

 

R$ 53.773,80 
 

R$ 0 R$ 0 

 

R$ 53.773,80 

 

3 

 

EVENTOS COPS 

(FESTIVAL ESPORTIVO, ANIVERSÁRIO DOS 
COPS e BAILE DO IDOSO) 

 

 
 

R$ 110.883,80 

 

 

R$ 0 R$ 0 

 

R$ 110.883,80 

 

4 

 

 

4.1 - MATERIAL ESPORTIVO 

 
R$ 184.980,46 R$ 0 R$ 0 R$ 184.980,46 
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JULHO: R$ 3.111.912,43 

NOVEMBRO: R$ 2.168.894,57 

MARÇO: R$ 2.168.894,57 

 

4.2 - PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES 

(6 POR ANO) 

 
R$ 13.492,24 R$ 13.492,24 R$ 13.492,24 R$ 40.476,71 

 

4.3 - KIT LANCHE PARA ALUNOS 

 

R$ 171.225,60 

 

R$ 171.225,60 R$ 171.225,60 

 

R$ 513.676,80 

 
 

4.4 - UNIFORMES 

 
R$ 593.379,80 R$ 0 R$ 0 R$ 593.379,80 

4.5 - FORMAÇÃO DE ATLETAS (FUTURO 
CAMPEÃO R$ 66.080,00 R$ 66.080,00 R$ 66.080,00 R$198.240,00 

TOTAL SUBVENÇÃO SOCIAL R$ 3.111.912,43 
 

R$ 2.168.894,57 
 

 
R$ 2.168.894,57 

 

 
 

R$ 7.449.701,57 
 



	

QNC 11 Lote 01 Salas 400 a 405 Avenida Sandú Norte Taguatinga - DF CEP: 72.115.610. 
                 CNPJ 12.687.473/0001-98 Tel. (61) 99901-3476 / 99197-0090 ibres.org.br / falecom@ibres.org.br                                 	52	

	

5 PLANILHA DE MATERIAIS/SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS PELA COLABORAÇÃO (FONTE DE RECEITA DIVERSA) 
 

Descrição	Detalhada	
Unid.	
(COPs)	

Quant.	
por	
COP	

Valor	Unitário	por	
COP	

Valor	Total	3	COPs	
Fonte	de	
Custeio	

Receita	
(O	item	

contratado	irá	
gerar	receita?	
Indicar	valor)	

	

Despesa		
(Se	o	item	
contratado	
gerar	receita	
indicar	o	item	
em	que	o	

recurso	será	
utilizado)	

Estrutura em alumínio 
Estrutura em alumínio Q15 para montagem de 
Pórtico (testeira), medindo: 4,0m altura X 2,5m 
largura. 
 

3 1 R$ 436,33 R$ 1.308,99 

IBRES 

NÃO 

NÃO 

Locação de mesas e cadeiras 
Locação de Jogo de Mesa com 04 (quatro) 
Cadeiras com Braço, em Plástico Rigido 
 

3 200 R$ 2.100,00 R$ 6.300,00 

Equipamento de som 
Locação, através de empresa especializada, de 
01 (um) equipamento de som para ambiente 
externo, inclusos: 01 (um) DJ operador, 01 
unidade de mixer, 01 (um) unidade de mesa de 
som equalizada com 12 canais no mínimo, 04 
(quatro) unidades de caixas de som 500W RMS e 
04  (quatro) unidades de microfones. Diária de 04 
(quatro) horas. 
 

3 1 R$ 1.000,00 R$ 3.000,00 

Cama elástica 
Locação 02 (duas) CAMAS ESLÁTICAS com 01 
(um) monitor responsável por CAMA ESLÁTICA, 
pelo período de 04 (quatro) horas, CAMAS 
ESLÁTICAS de 4,3 metros de diâmetro, para 

3 1 R$ 436,67 R$ 1.308,99 
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crianças de até 12 anos. Capacidade mínima de 
03 crianças por vez, com escada e com proteção 
lateral 
 
Piscina de bolinhas 
Locação de 01 (uma) PISCINA DE BOLINHAS 
com 01 (um) monitor responsável, pelo período de 
04 (quatro) horas TAMANHO aproximado de : 3x3 
metros destinado a crianças de até 8 anos. Com 
bolinhas suficientes para cobrir o espaço. 
 

3 1 R$ 220,00 R$ 660,00 

Barraquinha de suco 
Locação de 02 (duas) BARRAQUINHAS DE 
SUCO (refresco artificial), fornecimento ilimitado 
para os alunos, durante o período de 04 (quatro) 
horas com a presença de 01 (um) monitor para 
cada barraquinha. 
 

3 1 R$ 693,00 R$ 2.079,00 

Barraquinha de cachorro quente 
Locação de 02 (duas) BARRAQUINHAS DE 
CACHORRO QUENTE, fornecimento ilimitado 
para alunos, durante o período de 04 (quatro) 
horas com a presença de 01 (um) monitor para 
cada barraquinha. 
 

3 1 R$ 2.470,00 R$ 7.410,00 

Barraquinha de pipoca 
Locação de 02 (duas) BARRAQUINHAS DE 
PIPOCA, fornecimento ilimitado alunos, durante o 
período de 04 (quatro) horas com a presença de 
01 (um) monitor para cada barraquinha. 
 

3 1 R$ 860,00 R$ 2.580,00 

Barraquinha de algodão doce 
Locação de 02 (duas) BARRAQUINHAS DE 
ALGODÃO DOCE, fornecimento ilimitado aos 

3 1 R$ 860,00 R$ 2.580,00 
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5.1 Planilha Termo de Colaboração 

 

alunos, durante o período de 04 (quatro) horas 
com a presença de 01 (um) monitor para cada 
barraquinha. 
 
Barraquinha de canjica e cural 3 1 R$ 1.020,66 R$ 3.061,98 
Contratação de brigadistas 
Brigadista devidamente uniformizado e material 
de primeiros socorros. Diária de 04 (quatro) horas 
 

3 1 R$ 700,00 R$ 2.100,00 

Serviço de limpeza. 
Agente de Limpeza devidamente uniformizados, 
materiais de limpeza e demais útensilios 
necessários ao serviço. Diária de 04 (quatro) 
horas 
 

3 2 R$ 1.203,34 R$ 3.610,02 

 
VALOR TOTAL DOS ITENS FORA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

 
R$ 36.000,00 
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PLANILHA DE TERMO DE COLABORAÇÃO  

META 01 - RECURSOS HUMANOS 

Etapa 1.1 GESTÃO TÉCNICA 

ITEM Descrição 
Detalhada 

Unid. De 
Medida Quant. Ocorrência Total SALÁRIO 

ENCARGOS	
SOCIAIS 

SALÁRIO + 
ENCARGOS Valor Total Justificativa para aquisição/locação com 

memória de cálculo 

1.1.1 
Diretor	de	
Serviços	
Sociais	

Mês 1 12 12 8.083,81 5.619,86 R$ 
13.703,67 R$ 164.444,10 

Diretor de serviços sociais, com carga horária 
de 40hs semanais por 12 meses, para chefiar 
os 03 COPS do projeto. Totalizando: 01 
Diretor. 

1.1.2 Assistente	
Administrativo	

Mês 3 12 36 2.209,21 1.535,84 R$ 3.745,05 R$ 134.821,90 

Assistentes Administrativos, com carga 
horária de 40hs semanais por 12 meses, para 
suporte dos 03 COPS do projeto. Totalizando: 
03 Assistentes. 

1.1.3 

Assistente	
Administrativo	
(Suporte	
Técnico) 	

Mês 3 12 36 2.209,21 1.535,84 R$ 3.745,05 R$ 134.821,90 

Assistentes Administrativos (Suporte Técnico) 
com carga horária de 40hs semanais por 12 
meses, para os 03 COPS do projeto. 
Totalizando: 03 Assistentes. 

1.1.4 
Analista	de	
Recursos	
Humanos	

Mês 1 12 12 3.016,16 2.096,83 R$ 5.112,99 R$ 61.355,93 

Analista de Recursos Humanos, com carga 
horária de 40hs semanais por 12 meses, para 
suporte dos 03 COPS do projeto. Totalizando: 
01 analista. 

TOTAL DA ETAPA 1.1 R$ 495.443,83 

Etapa 1.2 GESTÃO PEDAGÓGICA 
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ITEM Descrição 
Detalhada 

Unid. De 
Medida Quant. Ocorrência Total SALÁRIO 

ENCARGOS	
SOCIAIS 

SALÁRIO + 
ENCARGOS Valor Total Justificativa para aquisição/locação com 

memória de cálculo 

1.2.1 Coordenador	
Pedagógico	

Mês 3 12 36 R$ 4.447,47 R$ 
3.091,88 R$ 7.539,35 R$ 271.416,63 

Coordenador Pedagógico, com carga horária 
de 40hs semanais por 12 meses. Sendo 01 
para COP Brazlândia. 01 COP Estrutural e 01 
COP Recanto das Emas. Totalizando: 03 
coordenadores 

1.2.2 
Professor	de	
Educação	
Física	(40hs)	

Mês 31 12 372 R$ 3.631,83 R$ 
2.524,85 R$ 6.156,67 R$ 2.290.281,24 

Professor de Educação Física, com carga 
horária de 40hs semanais por 12 meses. 
Sendo 09 para COP Brazlândia, 13 COP 
Estrutural e 09 COP Recanto das Emas. 
Totalizando: 31 professores. 

1.2.3 
Professor	de	
Educação	
Física	(20hs)	

Mês 1 12 12 R$ 1.815,92 R$ 
1.262,43 R$ 3.078,35 R$ 36.940,17 

Professor de Educação Física, com carga 
horária de 20hs semanais por 12 meses, para 
o COP Recanto das Emas. Totalizando: 01 
professor. 

1.2.4 Coordenador	
(PcD)	

Mês 3 12 36 R$ 3.904,48 R$ 
2.714,39 R$ 6.618,87 R$ 238.279,47 

Coordenador (PCD), com carga horária de 
40hs semanais por 12 meses. Sendo 01 para 
COP Brazlândia, 01 COP Estrutural e 01 COP 
Recanto das Emas. Totalizando: 03 
coordenadores. 

1.2.5 
Professor	de	
Educação	
Física	(PcD)	

Mês 6 12 72 R$ 3.631,83 R$ 
2.524,85 R$ 6.156,67 R$ 443.280,84 

Professor de Educação Física (pcD), com 
carga horária de 40hs semanais. Sendo 02 
para COP Brazlândia, 02 COP Estrutural e 02 
COP Recanto das Emas. Totalizando: 06 
professores. 

1.2.6 Pedagogo	 Mês 3 12 36 R$ 2.992,46 R$ 
2.080,36 R$ 5.072,82 R$ 182.621,46 

Pedagogo, com carga horária de 40hs 
semanais por 12 meses. Sendo 01 para COP 
Brazlândia, 01 COP Estrutural e 01 COP 
Recanto das Emas. Totalizando: 03 
Pedagogos 
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1.2.7 Psicólogo	
Educacional	

Mês 3 12 36 R$ 3.149,07 R$ 
2.189,23 R$ 5.338,30 R$ 192.178,92 

Psicologo educacional, com carga horária de 
40hs semanais por 12 meses, Sendo 01 para 
COP Brazlândia, 01 COP Estrutural e 01 COP 
Recanto das Emas. Totalizando: 03 
Psicólogos 

1.2.8 Assistente	
Social	

Mês 3 12 36 R$ 3.156,98 R$ 
2.194,73 R$ 5.351,71 R$ 192.661,65 

Assistente social, com carga horária de 30hs 
semanais. Sendo 01 para COP Brazlândia, 01 
COP Estrutural e 01 COP Recanto das Emas. 
Totalizando: 03 Assistentes. 

1.2.9 Monitor	de	
Alunos	

Mês 6 12 72 R$ 1.766,91 R$ 
1.228,36 R$ 2.995,26 R$ 215.659,14 

Monitor de alunos, com carga horária de 40hs 
semanais por 12 meses. Sendo 02 para COP 
Brazlândia, 02 COP Estrutural e 02 COP 
Recanto das Emas. Totalizando: 06 
Monitores. 

1.2.10 
Instrutor	de	
Artes	Marciais	
(20hs)	

Mês 10 12 120 R$ 1.654,59 R$ 
1.150,27 R$ 2.804,86 R$ 336.583,31 

Instrutor de artes Marciais, com carga horária 
de 20hs semanais por 12 meses, sendo 04 
para COP Brazlândia, 03 COP Estrutural e 03 
COP Recanto das Emas. Totalizando: 10 
instrutores.  

1.2.11 
Instrutor	de	
Artes	Marciais	
(40hs)	

Mês 1 12 12 R$ 3.309,18 R$ 
2.300,54 R$ 5.609,72 R$ 67.316,66 

Instrutor de artes Marciais, com carga horária 
de 40hs semanais por 12 meses, sendo 01 
para COP Estrutural. Totalizando: 01 
instrutor.  

1.2.12 
Treinador	
(futuro	
Campeão)	

Mês 2 12 24 R$ 3.906,56 R$ 
2.715,84 R$ 6.622,40 R$ 158.937,61 

Treinador, com carga horária de 40hs 
semanais por 12 meses. Sendo 01 para COP 
Estrutural e 01 para COP Recanto das Emas. 
Totalizando: 02 treinadores. 
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TOTAL DA ETAPA 1.2 R$ 4.626.157,10 
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Etapa 1.3 BENEFICIOS MENSAIS 

ITEM Descrição 
Detalhada 

Unid. De 
Medida Quant. Ocorrência Total Valor Uniário 

 
 

Valor Total 
 
 
 

Justificativa para 
aquisição/locação 
com memória de 

cálculo 

1.3.1 VALE	TRANSPORTE	 Diario	 79 22 DIAS 20.856 R$ 11,00 R$ 229.416,00 

Vale Transporte para os 
profissionais. Serão; 22 
vales x 12 meses = 264 
unidades por pessoa.  
Temos 07 profissionais 
na gestão técnica, 22 
gestões pedagógica 
COP Brazlândia, 23 
COP Recanto das Emas 
e 27 COP Estrutural.  
Totalizando: 79 
profissionais x 264 vales 
ano = 20856 vales 
anuais. 
O	 Diretor	 de	 Serviços	
Sociais	 não	 receberar	 o	
vale	transporte. 
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1.3.2 VALE	ALIMENTAÇÃO	 Diario	 79 22 DIAS 20.856 R$ 17,00 R$ 354.552,00 

Vale Alimentação para 
os profissionais. Serão; 
22 vales x 12 meses = 
264 unidades por 
pessoa.  Temos 07 
profissionais na gestão 
técnica, 22 gestões 
pedagógica COP 
Brazlândia, 23 COP 
Recanto das Emas e 27 
COP Estrutural.  
Totalizando: 79 
profissionais x 264 vales 
ano = 20856 vales 
anuais. 
O	Diretor	de	Serviços	
Sociais	não	receberar	o	
vale	alimentação. 

TOTAL DA ETAPA 1.3 R$ 583.968,00 

Etapa 1.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS 

ITEM Descrição 
Detalhada 

Unid. De 
Medida Quant. Ocorrência Total Valor Unitário Valor Total 

Justificativa para 
aquisição/locação 
com memória de 

cálculo 
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1.4.1 ASSESSORIA	CONTÁBIL	 Mês	 1 12  12 R$ 1.474,85 R$ 17.698,20 

Assessoria contábil para 
os 03 COPS do projeto. 
Totalizando: 01 
assessoria por 12 
meses 

1.4.2 ASSESSORIA	JURÍDICA	 Mês	 1 12 12 R$ 2.748,00 R$ 32.976,00 

Assessoria Jurídica 
para os 03 COPS do 
projeto. Totalizando: 01 
assessoria 

TOTAL DA ETAPA 1.4 R$ 50.674,20 

META 02 -  MATERIAL E DESPESAS ADMINISTRATIVAS 
Etapa 2.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

ITEM Descrição 
Detalhada 

Unid. De 
Medida Quant. Ocorrência Total Valor Unitário Valor Total 

Justificativa para 
aquisição/locação com 

memória de cálculo 

2.1.1 

CRACHÁ	
FUNCIONAL	
(número	
empregados	+	
20%)	

Unidade 96 1 96 R$ 6,61 R$ 634,56 

Crachá Funcional para uso 
diário na unidade. Temos 10 
Gestão técnica, 26 COP 
Brazlândia, 28 COP Recanto 
das Emas e 32 COP 
Estrutural.  Totalizando: 96 
crachás. 
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2.1.2 

PROTETOR	SOLAR	
FPS	30	(embalagem	
de	120	gramas)	
-	sendo	9	
protetores	por	
profissional	por	
ano,	que	fica	
exposto	ao	sol,	e	
18	para	02	anos	
(número	
empregados	+	
20%)	

Unidade 774 1 774 R$ 8,35 R$ 6.462,90 

Protetor Solar para 
profissionais. Serão: 234 COP 
Brazlândia, 252 COP Recanto 
das Emas e 288 COP 
Estrutural.  Totalizando: 774 
unidades. 

2.1.3 

Termômetro	De	
Testa	
Infravermelha	
Digital	Lcd.	

Unidade 24 1 24 R$ 102,30 R$ 2.455,20 

Termômetro de testa para os 
COPS. Serão: 08 COP 
Brazlândia, 08 COP Recanto 
das Emas e 08 COP 
Estrutural.  Totalizando: 24 
unidades. 

2.1.4 

Máscara	
Descartável	
Cirúrgica	com	
Camada	Tripla	-	
Caixa	com	50	
Unidades	-	Padrão	
ABNT,	ANVISA	e	
OMS	-	Cor	
Branca/Azul.	

caixa 95 1 95 R$ 60,00 R$ 5.700,00 

Máscara Descartável caixa 
com 50unidades. Serão: 20 
Gestão técnica, 25 COP 
Brazlândia, 25 COP Recanto 
das Emas e 25 COP 
Estrutural.  Totalizando: 95 
caixas com 50 unidades. 
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2.1.5 

Oxímetro digital, 
medidor de 
saturação de 
oxigênio, 
oxímetro para 
pulso do dedo, 
medidor de 
saturação de 
oxigênio, monitor 
portátil.  

unidade 24 1 24 R$ 103,95 R$ 2.494,80 

Oximetro digital para os 
COPS. Serão: 08 COP 
Brazlândia, 08 COP Recanto 
das Emas e 08 COP 
Estrutural.  Totalizando: 24 
unidades. 

2.1.6 

Álcool Gel 70% 
Antisséptico 
Protector 
TAMANHO 
500ML. 
- sendo 22 
ALCOOL por 
profissional por 
ano (número 
empregados + 
20%) 

Unidade 2112 1 2112 R$ 9,53 R$ 20.127,36 

Álcool Gel 70% para uso nas 
unidades. Serão: 220 gestões 
técnica, 572 COP 
Brazlândia,616 COP Recanto 
das Emas e 704 COP 
Estrutural. Totalizando: 95 
caixas com 50unidades. 

TOTAL DA ETAPA 2.1 

R$ 37.874,82 
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Etapa 2.2 MATERIAL PEDAGOGICO 

ITEM Descrição 
Detalhada 

Unid. De 
Medida Quant. Ocorrência Total Valor Unitário Valor Total 

Justificativa para 
aquisição/locação com 

memória de cálculo 

2.2.1 Barbante	cru	100g	6	
fios	rolo	100	metros	 ROLO 18 1 18 											R$	3,59		 R$		64,62		

Deverá ser fornecido o mínimo 
de 1 (um) rolo por bimestre. 
Serão:  06 COP Brazlândia,06 
COP Recanto das Emas e 06 
COP Estrutural.  Totalizando: 
18 Rolos 

2.2.2 

Cola	quente	em	
silicone	-	bastão	
grosso	-	composição	
silicone,	aplicação	
pistola	quente,	
características	
adicionais	com	
aproximadamente	
7,5	mm	de	diâmetro	
e	30	cm	de	
comprimento,	tipo	
bastão.	Embalagem	
em	1kg.	

KG 18 1 18 									R$	32,64		 R$			587,52	

Deverá ser fornecido o mínimo 
de 1 (um) kilo por bimestre. 
Serão:  06 COP Brazlândia,06 
COP Recanto das Emas e 06 
COP Estrutural.  Totalizando: 
18 kg.  
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2.2.3 

Papel	A4	(210	mm	x	
297	mm),	gramatura	
75	g/m²,	branco,	alta	
alvura,	porosidade,	
opacidade,	
resistência,	
durabilidade	e	
rigidez,	estabilidade	
dimensional,	
planicidade.	
Aplicação	multiuso:	
impressoras	laser	e	
jato	de	tinta,	
copiadoras	e	fax	de	
folhas	soltas.	
Fabricado	com	100%	
de	celulose	de	
eucalipto	
reflorestado,	com	
certificação	fsc	ou	
cerflor.	Resma	com	
500	folhas,	
devidamente	
embaladas.	

RESMA 36 1 36 									R$	21,36		 	R$					768,96		

Deverá ser fornecido o mínimo 
de 1 (uma) resma por mês. 
Serão:  12 COP Brazlândia,12 
COP Recanto das Emas e 12 
COP Estrutural.  Totalizando: 
36 Resma 

2.2.4 

Bexiga	Classic	nº	10	
pct.	Com	50	unidades	
(cores	variadas	)	.	
Características:	
tamanho:	10	
Material:	látex	
qualidade:	
profissional	

PACOTE 72 1 72 									R$	23,13		 	R$													1.665,72		

Deverá ser fornecido o mínimo 
de 2 (dois) pacotes por mês. 
Serão:  24 COP Brazlândia,24 
COP Recanto das Emas e 24 
COP Estrutural.  Totalizando: 
72 pacotes 

2.2.5 

Bloco	de	creative	
paper	:	formato	
padrão	a4	210mm	x	
297mm	e	espessura	
de	80g/m².	8	cores	-	
mínimo	de	40	
folhas/resma	

RESMA 18 1 18 											R$	9,27		 	R$																166,92		

Deverá ser fornecido o mínimo 
de 1 (uma) resma por 
bimestre. Serão: 220 gestões 
técnica, 572 COP 
Brazlândia,616 COP Recanto 
das Emas e 704 COP 
Estrutural.  Totalizando: 95 
caixas com 50unidades. 
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2.2.6 

Papel	sulfite	para	
plotter.	Rolo	de	
610mm	x	50m,	
gramatura	de	
90g/m².l	

ROLO 3 1 3 									R$	33,70		 	R$																101,10		

Deverá ser fornecido o mínimo 
de 1 (um) rolo por ano. Serão:  
01 COP Brazlândia,01 COP 
Recanto das Emas e 01 COP 
Estrutural.  Totalizando: 3 
Rolos 

2.2.7 

Lápis	de	cor	-	estojo	
com	12	lápis	de	cor,	
formato	sextavado,	
atóxico	e	seguro	para	
uso,	com	
comprimente	ente	9	
e	10	cm	

UNIDADE 18 1 18 									R$	14,45		 	R$																260,13		

Deverá ser fornecido o mínimo 
de 1 (uma) caixa por bimestre. 
Serão:  06 COP Brazlândia,06 
COP Recanto das Emas e 06 
COP Estrutural.  Totalizando: 
18 unidades 

2.2.8 

Caneta	esferográfica	
azul	-	caneta	
esferográfica,	
material	acrílico	
transparente,	ponta	
esfera	de	tungstênio,	
tipo	escrita	fina,	cor	
tinta	azul,	tampa	
ventilada,	tampa	e	
plug	da	mesma	cor	
da	tinta.	Descrições	
mínimas:	ponta	
média	de	1	mm,	
largura	da	linha	
0,4mm.	Caixa	com	50	
(cinquenta)	unidades.	
Prazo	de	v	alidade	
mínima:	24	(vinte	e	
quatro	meses).	
Referência	bic,	ou	de	
melhor	qualidade	

CAIXA 12 1 12 									R$	32,53		 	R$																390,42		

Deverá ser fornecido o mínimo 
de 1 (uma) caixa por trimestre. 
Serão:  04 COP Brazlândia,04 
COP Recanto das Emas e 04 
COP Estrutural.  Totalizando: 
12 unidades 
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2.2.9 

Pincel	salientador	
marca	texto	-	pincel	
salientador	
fluorescente,	tipo	
caneta	marca	textos,	
com	ponta	
chanfrada.	Ideal	para	
marcar	sobre	
originais,	fotocópias,	
esferográficas	e	
impressos	em	geral.	
Cor:	amarela.	
Referência	hélios	
carbex	ou	similar	em	
qualidade	e	
desempenho.	Caixa	
com	50	unidades	

caixa 3 1 3 									R$		17,69		 	R$																			53,10		

Deverá ser fornecido 1 (uma) 
caixa para 24 meses de 
serviço. Serão:  01 COP 
Brazlândia,01 COP Recanto 
das Emas e 01 COP 
Estrutural.  Totalizando: 03 
unidades 

2.2.10 Cartolina	150g	50x66	
cores	um	 Unidade 288 1 288 											R$	0,76		 	R$																218,88		

Deverá ser fornecido o mínimo 
de 8 (oito) unidades por mês. 
Serão:  96 COP Brazlândia,96 
COP Recanto das Emas e 96 
COP Estrutural.  Totalizando: 
288 unidades 

2.2.11 

Cola	plástica,	
material	base	pva	
lavável,	apresentação	
frasco	com	bico	
aplicador,	cor	branca,	
aplicação	papel,	
cortiça,	papelão	e	
assemelhados,	frasco	
500g.	

UNIDADE 18 1 18 									R$	12,10		 	R$																217,80		

Deverá ser fornecido 1 (uma) 
unidade por bimestre. Serão:  
06 COP Brazlândia,06 COP 
Recanto das Emas e 06 COP 
Estrutural.  Totalizando: 18 
unidades 

2.2.12 

EE-nvelope	pardo	A4	
24cm	x	34cm,	papel	
reciclado	
ou	pardo,	90g,	com	
aba.	

UNIDADE 288 1 288 										R$	0,44		 	R$																126,72		

Deverá ser fornecido o mínimo 
de 8 (oito) unidades por mês. 
Serão:  96 COP Brazlândia,96 
COP Recanto das Emas e 96 
COP Estrutural.  Totalizando: 
288 unidades 
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2.2.13 

Estojo	com	12	
canetinhas	
hidrográficas	material	
plástico,	formato	
corpo	cilíndrico.	
Padrão	faber	
castel	,	superior	ou	
similar.	

caixa 54 1 54 									R$	20,86		 	R$													1.126,44		

Deverá ser fornecido o mínimo 
de 3 (tres) caixas por bimestre. 
Serão:  18 COP Brazlândia,18 
COP Recanto das Emas e 18 
COP Estrutural.  Totalizando: 
54 unidades 

2.2.14 
Fita	adesiva	dupla	
face	papel	12mm	x	
30m	

UNIDADE 18 1 18 									R$	11,50		 	R$																207,00		

Deverá ser fornecido o mínimo 
de 1 (uma) unidades por 
bimestre. Serão:  06 COP 
Brazlândia,06 COP Recanto 
das Emas e 06 COP 
Estrutural.  Totalizando: 18 
unidades 

2.2.15 Fita	adesiva	papel	
kraft	50mm	x	50cm	 UNIDADE 18 1 18 									R$	11,63		 R$																209,34	

Deverá ser fornecido o mínimo 
de 1 (uma) unidades por 
bimestre. Serão:  06 COP 
Brazlândia,06 COP Recanto 
das Emas e 06 COP 
Estrutural.  Totalizando: 18 
unidades 

2.2.16 
Fita	adesiva	
transparente	
48mm	x	45m	

UNIDADE 72 1 72 											R$	2,50		 R$																			
180,00	

Deverá ser fornecido o mínimo 
de 2 (duas) unidades por 
bimestre. Serão:  24 COP 
Brazlândia, 24 COP Recanto 
das Emas e 24 COP 
Estrutural.  Totalizando: 72 
unidades 

2.2.17 Fita	crepe	
48mmx50m	 UNIDADE 18 1 18 											R$	9,30		 R$																167,40	

Deverá ser fornecido o mínimo 
de 1 (uma) unidades por 
bimestre. Serão:  06 COP 
Brazlândia,06 COP Recanto 
das Emas e 06 COP 
Estrutural.  Totalizando: 18 
unidades 
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2.2.18 
Folha	de	EVA	40x60	
(cores	sortidas)	2	
mm	

UNIDADE 288 1 288 											R$	3,12		 	R$																897,12	

Deverá ser fornecido o mínimo 
de 8 (oito) unidades por mês. 
Serão:  96 COP Brazlândia,96 
COP Recanto das Emas e 96 
COP Estrutural.  Totalizando: 
288 unidades 

2.2.19 

Giz	de	cera	15	
cores	(grande)	–	
formato	jumbo	-	
padrão	faber	castel	
,	superior	ou	de	
melhor	
qualidade	

caixa 18 1 18 											R$	4,90		 	R$																			88,20		

Deverá ser fornecido o mínimo 
de 1 (uma) caixa por bimestre. 
Serão:  06 COP Brazlândia,06 
COP Recanto das Emas e 06 
COP Estrutural.  Totalizando: 
18 unidades 

2.2.20 

Grampeador	de	
mesa.	Estrutura	
metálica	de	alta	
resistência.	
Tamanho	médio.	
Capacidade	105-	
210	grampos.	Uso	
de	grampos	24/6	e	
26/6.	
Grampeia	até	25	
folhas	de	75g.	

UNIDADE 12 1 12 									R$	35,17		 	R$																422,10		

Deverá	ser	fornecido	o	mínimo	
de	2	(duas)	unidades	por	
semestre.	Serão:		04	COP	
Brazlândia,04	COP	Recanto	das	
Emas	e	04	COP	Estrutural.		
Totalizando:	12	unidades	

2.2.21 
Papel	cartão	fosco	
50	x	70cm	
240g/m2	

UNIDADE 108 1 108 											R$	3,01		 	R$																325,08	

Deverá ser fornecido o mínimo 
de 6 (seis) unidades bimestre. 
Serão: 36 COP Brazlândia, 36 
COP Recanto das Emas e 36 
COP Estrutural. Totalizando: 
108 unidades 
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2.2.22 
Papel	crepon	0,48	x	
2,00m,	gramatura	
18	g/m2,	

UNIDADE 144 1 144 											R$	1,00		 	R$																144,00		

Deverá ser fornecido o mínimo 
de 8 (oito) unidades bimestre. 
Serão:  48 COP Brazlândia,48 
COP Recanto das Emas e 48 
COP Estrutural.  Totalizando: 
144 unidades 

2.2.23 Papel	kraft	80g	
60cm	x	150m	 UNIDADE 3 1 3 									R4	64,17		 	R$																192,51		

Deverá	ser	fornecido	o	mínimo	
de	1	(um)	unidade	por	ano.	
Serão:		01	COP	Brazlândia,01	COP	
Recanto	das	Emas	e	01	COP	
Estrutural.		Totalizando:	03	
unidades	

2.2.24 
Percevejo	latonado	
caixa	com	100	.	
Tamanho	10,5mm	

caixa 12 1 12 									R$	10,90		 	R$																130,80		

Deverá ser fornecido o mínimo 
de 1 (uma) caixa por trimestre. 
Serão:  04 COP Brazlândia,04 
COP Recanto das Emas e 04 
COP Estrutural.  Totalizando: 
12 unidades 

2.2.25 

Pincel	desenho,	
material	cabo	
madeira	ou	
plástico,	tipo	ponta	
chato,	material	
cerda	pelo	animal	
ou	sintético,	
tamanho	
08.	Virola	de	
alumínio	

UNIDADE 36 1 36 											R$	2,93		 	R$																105,48		

Deverá ser fornecido o mínimo 
de 2 (duas) unidades bimestre. 
Serão:  12 COP Brazlândia,12 
COP Recanto das Emas e 12 
COP Estrutural.  Totalizando: 
36 unidades 

2.2.26 

Placa	de	isopor	
2cm	espessura,	
comprimento	100	
cm,	largura	50	cm	

UNIDADE 36 1 36 											R$	5,18		 	R$															186,48	

Deverá ser fornecido o mínimo 
de 2 (duas) unidades bimestre. 
Serão:  12 COP Brazlândia,12 
COP Recanto das Emas e 12 
COP Estrutural.  Totalizando: 
36 unidades 
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2.2.27 

Régua	acrílica	
transparente,	30	
cm	-	
com	escala	gravada	
por	transferência	
de	imagem,	
garantindo	alta	
precisão.	
Possuindo	dois	
micro	ressaltos	na	
face	que	entra	em	
contato	com	o	
papel	para	evitar	o	
desgaste	da	escala.	
Cantos	
arredondados	para	
maior	segurança.	

UNIDADE 48 1 48 											R$	2,01		 	R$																			96,48		

Deverá ser fornecido o mínimo 
de 4 (quatro) unidades por 
trimestre. Serão:  16 COP 
Brazlândia,16 COP Recanto 
das Emas e 16 COP 
Estrutural.  Totalizando: 48 
unidades 

2.2.28 

Tinta	guache,	não	
tóxico,	solúvel	em	
água	–	potes	de	
250	ml,	na	cor	
branco.	
Desenvolvida	para	
trabalhos	artísticos	
e	escolares	-	varias	
cores	

UNIDADE 48 1 48 											R$	6,30		 	R$																302,40		

Deverá ser fornecido o mínimo 
de 4 (quatro) unidades por 
trimestre. Serão:  16 COP 
Brazlândia,16 COP Recanto 
das Emas e 16 COP 
Estrutural.  Totalizando: 48 
unidades 

2.2.29 

Tesoura:	com	
lâmina	em	aço	inox	
8	pol,	cabo	
emborrachado	em	
polipropileno.	O	
produto	deve	
medir	21	cm	de	
comprimento	

UNIDADE 18 1 18 										R$	5,80		 	R$																	104,40	

Deverá ser fornecido o mínimo 
de 3 (três) unidades por 
semestre. Serão:  06 COP 
Brazlândia,06 COP Recanto 
das Emas e 06 COP 
Estrutural.  Totalizando: 18 
unidades 
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2.2.30 

Polaseal	para	
plastificação	66	x	
99	x	0,05mm	100	
unid	

caixa 405 1 405 										R$	8,80		 	R$	3.564,00		

Deverá ser fornecido o mínimo 
de 95 (noventa e cinco) caixas 
no primeiro semestre e 40 no 
segundo semestre. Serão: 135 
COP Brazlândia,135 COP 
Recanto das Emas e 135 COP 
Estrutural.  Totalizando: 405 
unidades 

2.2.31 

Pincel	atômico,	
material	plástico	
rígido,	tipo	ponta	
feltro,	tipo	carga	
recarregável,	cor:	
diversas,	
características	
adicionais	ponta	
grossa	retangular	
chanfrada	

UNIDADE 54 1 54 											R$	1,39		 	R$																			75,06		

 
Deverá ser fornecido o mínimo 
de 3 (três) unidades por 
bimestre. Serão:  18 COP 
Brazlândia,18 COP Recanto 
das Emas e 18 COP 
Estrutural.  Totalizando: 54 
unidades 

2.2.32 
Grampo	26/6	
galvanizado	caixa	
com	5000	unidades	

UNIDADE 12 1 12 										R$		3,84		 	R$																			46,08		

Deverá ser fornecido o mínimo 
de 2 (duas) caixas por 
semestre. Serão:  04 COP 
Brazlândia,04 COP Recanto 
das Emas e 04 COP 
Estrutural.  Totalizando: 12 
unidades 

2.2.33 
TNT	em	rolo	50	
metros	-	140	cm	
largura	mínimo	

ROLO 6 1 6 									R$	88,401	 	R$																530,40		

Deverá	ser	fornecido	o	mínimo	
de	2	(dois)	rolos	por	um	ano.	
Serão:		02	COP	Brazlândia,02	COP	
Recanto	das	Emas	e	02	COP	
Estrutural.		Totalizando:	06	
unidades	
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2.2.34 

Cola	em	bastão	40	
g.	Incolor,	lavável,	
composição:	é	um	
produto	a	base	de	
água,	polímero	de	
n-	vinil	
pirrolidinona,	
estearato	de	sódio	
e	glicerina.	

UNIDADE 36 1 36 							R$		12,56		 	R$																452,16		

Deverá ser fornecido o mínimo 
de 2 (duas) unidades por 
bimestre. Serão:  12 COP 
Brazlândia,12 COP Recanto 
das Emas e 12 COP 
Estrutural.  Totalizando: 36 
unidades 

2.2.35 

Porta-lápis	,	
lembrete	e	clips	,	
material	acrílico,	
cor	fumê,	largura	
70	mm,	altura	110	
mm	

UNIDADE 24 1 24 							R$		13,00		 	R$																	
312,00	

Deverá ser fornecido o mínimo 
de 4 (quatro) unidades por 
semestre. Serão:  08 COP 
Brazlândia,08 COP Recanto 
das Emas e 08 COP 
Estrutural.  Totalizando: 24 
unidades 

2.2.36 

Folha	em	EVA	60	x	
40cm	(cores	
sortidas)	com	
gliter.	

UNIDADE 180 1 180 											R$	6,88		 	R$													1.238,40		

Deverá ser fornecido o mínimo 
de 10 (dez) unidades por 
bimestre. Serão:  60 COP 
Brazlândia,60 COP Recanto 
das Emas e 60 COP 
Estrutural.  Totalizando: 180 
unidades 

2.2.37 
A4	(210	x	297	mm,	
75	g/m	–	100	
folhas	coloridas	

RESMA 36 1 36 									R$		4,82		 	R$			173,52		

Deverá ser fornecido 6 (seis) 
resmas por semestre. Serão:  
12 COP Brazlândia,12 COP 
Recanto das Emas e 12 COP 
Estrutural.  Totalizando: 36 
unidades 

TOTAL DA ETAPA 2.2 R$ 15.898,98 

META 03 -  EVENTOS COPS 
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Etapa 3.1 FESTIVAL ESPORTIVO 

ITEM Descrição Detalhada Unid. De 
Medida Quant. Ocorrência Total Valor Unitário  Valor Total  

Justificativa para 
aquisição/locação com 

memória de cálculo 

3.1.1 

Medalha	redonda	fundida	em	liga	
metálica	de	zamac,		com	centro	
impresso	(logo	e	modalidades),	
Medidas	-	Externa	5	X	5cm	-	
Interna	3,5	X	3,5cm	com	fita	OURO	

Unidade	 2015 1 2015 7,05 R$  14.205,75  

Empresa	especializada	em	
fornecimento	de	Medalhas	para	
distribuição	a	15%	do	total	de	alunos	
da	grade.	Serão:		708		COP	
Brazlândia,	716	COP	Recanto	das	
Emas	e	591	COP	Estrutural.		
Totalizando:	2015	unidades	

3.1.2 

KIT	LANCHE:	
01	(um)	Suco	de	Caixinha	com	200ml;	
01	(um)	Sanduiche	de	pão	de	
hamburguês	com	presunto	e	queijo	
mussarela;	
01	(uma)	Fruta	da	época;	
01	(um)	bolinho	doce	servido	em	
embalagem	individual	de	no	mínimo	
45g.	
O	lanche	deve	ser	servido	em	
embalagem	individual	e	descartáveis.	A	
empresa	deverá	observar	
rigorosamente	a	legislação	sanitária	e	
as	normas	regulamentares	sobre	
higiene,	medicina	e	segurança	do	
trabalho	emanadas	pelos	órgãos	
públicos,	prazo	de	validade	e	estar	de	
acordo	com	as	normas	e	resoluções	
vigentes	da	ANVISA	ou	Ministério	da	
Agricultura.	

Serviço	 2015 1 2015 10,27 R$        20.694,05  

Empresa	especializada	em	
fornecimento	de	KIT	LANCHE	para	
distribuição	a	15%	do	total	de	alunos	
da	grade.	Serão:		708		COP	
Brazlândia,	716	COP	Recanto	das	
Emas	e	591	COP	Estrutural.		
Totalizando:	2015	unidades	

TOTAL DA ETAPA 3.1 R$ 34.899,80	

Etapa 3.2 BAILE DO IDOSO 
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ITEM Descrição Detalhada Unid. De 
Medida Quant. Ocorrência Total Valor Unitário  Valor Total  

Justificativa para 
aquisição/locação com 

memória de cálculo 

3.2.1 

Estrutura	em	alumínio	Q15	para	
montagem	de	Pórtico	
(testeira),	medindo:	4,0m	altura	X	
2,5m	largura.	

Unidade	 3 1 3 															436,33		 R$ 1.309,00  

1	Estrutura	em	alumínio	uso	no	
Centro	Olímpico	e	Paralímpico	no	
evento.	Serão:		01		COP	Brazlândia,	
01	COP	Recanto	das	Emas	e	01	COP	
Estrutural.		Totalizando:	03	unidades	

3.2.2 

Impressão	e	aplicação	de	Backdrop	
em	Lona	vinilica	440	gramas,	com	
impressão	4/0,	no	formato	4,0m	X	
2,5m,	
acabamento	ilhóis,	instalado	no	
local	do	evento.	

Unidade	 3 1 3 															820,84		  R$ 2.462,53  

1	LONAS	backdrop	com	ilhós	para	
uso	no	Centro	Olímpico	e	
Paraolímpico	no	evento.		Serão:		01		
COP	Brazlândia,	01	COP	Recanto	das	
Emas	e	01	COP	Estrutural.		
Totalizando:	03	unidades	

3.2.3 

Locação	 e	 Instalação	 de	 01	 (um)	
Jogo	 de	 Luz	 Strobos,	 Raio	 Laser	 e	
Efeitos	 Coloridos,	 pelo	 período	 de	
03		(três)		horas.	

Unidade	 3 1 3 															300,00		 R$ 900,00  

1	Locação	de	empresa	especializada	
em	som	para	ambiente	externo	para	
uso	no	Centro	Olímpico	e	Paralímpico	
no	evento.		Serão:		01		COP	
Brazlândia,	01	COP	Recanto	das	Emas	
e	01	COP	Estrutural.		Totalizando:	03	
unidades	

3.2.4 

Locação,	através	de	empresa	
especializada,	de	01	(um)	
equipamento	de	som	para	
ambiente	externo,	inclusos:	01	
(um)	DJ	operador,	01	unidade	de	
mixer,	01	(um)	unidade	de	mesa	
de	som	equalizada	com	12	canais	
no	mínimo,	04	(qautro)	unidades	
de	caixas	de	som	500W	RMS	e	03		
(três)	unidades	de	microfones.	
Diária	de	03	(três)	horas.	

Unidade	 3 1 3 												1.000,00		 R$ 3.000,00  

1	Locação	de	empresa	especializada	
em	som	para	ambiente	externo	para	
uso	no	Centro	Olímpico	e	Paralímpico	
no	evento.		Serão:		01		COP	
Brazlândia,	01	COP	Recanto	das	Emas	
e	01	COP	Estrutural.		Totalizando:	03	
unidades	

3.2.5 

Locação	de	02	(duas)	
BARRAQUINHAS	DE	SUCO	
(refresco	artificial),	fornecimento	
ilimitado	para	os	alunos,	durante	o	
período	de		03		(três)		horas	com	a	
presença	de	01	(um)	monitor	para	

Unidade	 3 1 3 															560,00		 R$ 1.680,00  

Empresa	especializada	em	
fornecimento	de	SUCO	com	duas	
BARRAQUINHAS.		Serão:		01		COP	
Brazlândia,	01	COP	Recanto	das	Emas	
e	01	COP	Estrutural.		Totalizando:	03	
unidades	
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cada	barraquinha.	

3.2.6 
Locação	de	Jogo	de	Mesa	com	04	
(quatro)	Cadeiras	com	Braço,	em	
Plástico	Rigido	

Unidade	 90 1 90 																		10,50		  R$ 945,00  

Locação	de	30	(trinta)	jogos	de	mesa	
com	4	(quatro)	cadeiras	em	PVC	
jogos	de	mesa	com	4	(quatro)	
cadeiras	em	PVC.		Serão:		30		COP	
Brazlândia,	30	COP	Recanto	das	Emas	
e	30	COP	Estrutural.		Totalizando:	90	
unidades	
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3.2.7 

KIT	LANCHE:	
01	(um)	sanduiche	de	pão	de	
hamburguês	com		presunto	e	queijo	
mussarela;	
01					(uma)					Fatia					de					Bolo					com					
recheio					variado,	aproximadamente			
40			(quarenta)			gramas			e			servido			
em	embalagem	individual;	
01	(uma)	fruta	da	época;	
01	(um)	suco	de	caixinha	de	200ml	
O			lanche		deve			ser		servido			em			
embalagem			individual		e	descartáveis.		
A		empresa		deverá		observar		
rigorosamente		a	legislação			sanitária			
e			as			normas			regulamentares			sobre	
higiene,	medicina	e	segurança	do	
trabalho	emanadas	pelos	órgãos	
públicos,	prazo	de	validade	e	estar	de	
acordo	com	as	normas		e		resoluções		
vigentes		da		ANVISA		ou		Ministério		da	
Agricultura.	

Unidade	 2015 1 2015 																		10,27		  R$          20.694,05  

Empresa	especializada	em	
fornecimento	de	KIT	LANCHE	para	
distribuição	a	15%	do	total	de	alunos	
da	grade.	Serão:		708		COP	
Brazlândia,	716	COP	Recanto	das	
Emas	e	591	COP	Estrutural.		
Totalizando:	2015	unidades	

TOTAL DA ETAPA 3.2 R$ 30.990,58	

 
Etapa 3.3 ANIVERSÁRIO DOS COPS (DEZEMBRO)  
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ITEM Descrição Detalhada Unid. De 
Medida Quant. Ocorrência Total Valor Unitário  Valor Total  

Justificativa para 
aquisição/locação com 

memória de cálculo 

3.3.1 

Estrutura	em	alumínio	Q15	
para	montagem	de	Pórtico	
(testeira),	medindo:	4,0m	
altura	X	2,5m	largura.	

Unidade	 3 1 3 R$	436,33	  R$            1.309,00  

1	estrutura	em	alumínio	para	uso	no	
Centro	Olímpico	e	Paralímpico	no	
evento.	Serão:		01		COP	Brazlândia,	
01	COP	Recanto	das	Emas	e	01	COP	
Estrutural.		Totalizando:	03	unidades		

3.3.2 

Impressão	e	aplicação	de	
Backdrop	em	Lona	vinilica	440	
gramas,	com	impressão	4/0,	no	
formato	4,0m	X	2,5m,	
acabamento	ilhóis,	instalado	no	
local	do	evento.	

Unidade	 3 1 3 R$	820,84	  R$            2.462,53  

1	Lona	back	drop	com	ilhós	para	uso	
no	Centro	Olímpico	e	Paralímpico	no	
evento.	Serão:		01		COP	Brazlândia,	
01	COP	Recanto	das	Emas	e	01	COP	
Estrutural.		Totalizando:	03	unidades		

3.3.3 

Impressões	de	Adesivos	vinilica	4/0	
decorrativos	para	as	barracas	de	
alimentação	no	formato	de	2	m2,	
instalado	no	local	do	evento	

Unidade	 24 1 24 R$	45,94	  R$            1.102,64  

	Lona	com	ilhós	para	uso	no	Centro	
Olímpico	e	Paralímpico	no	evento.	
Serão:		08		COP	Brazlândia,	08	COP	
Recanto	das	Emas	e	08	COP	
Estrutural.		Totalizando:	24	unidades		

3.3.4 

Locação,	através	de	empresa	
especializada,	de	01	(um)	
equipamento	de	som	para	
ambiente	externo,	inclusos:	01	
(um)	DJ	operador,	01	unidade	de	
mixer,	01	(um)	unidade	de	mesa	
de	som	equalizada	com	12	canais	
no	mínimo,	04	(quatro)	unidades	
de	caixas	de	som	500W	RMS	e	04		
(quatro)	unidades	de	microfones.	
Diária	de	04	(quatro)	horas.	

Unidade	 3 1 3 R$	1.000,00	  R$            3.000,00  

1	Locação	de	empresa	especializada	
em	som	para	ambiente	externo	para	
uso	no	Centro	Olímpico	e	Paralímpico	
no	evento.		Serão:		01		COP	
Brazlândia,	01	COP	Recanto	das	Emas	
e	01	COP	Estrutural.		Totalizando:	03	
unidades	

3.3.5 

Locação	de	02	(duas)	
BARRAQUINHAS	DE	SUCO	
(refresco	artificial),	fornecimento	
ilimitado	para	os	alunos,	durante	o	
período	de	04	(quatro)		horas	com	
a	presença	de	01	(um)	monitor	
para	cada	barraquinha.	

Serviço	 3 1 3 R$	693,33	  R$            2.080,00  

Empresa	especializada	em	
fornecimento	de	SUCO	com	duas	
BARRAQUINHAS	para	distribuição	a	
50%	do	total	de	alunos	da	grade.	
Serão:		01		COP	Brazlândia,	01	COP	
Recanto	das	Emas	e	01	COP	
Estrutural.		Totalizando:	03	unidades		
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3.3.6 

Locação	de	02	(duas)	
BARRAQUINHAS	DE	CACHORRO	
QUENTE,	fornecimento	ilimitado	
para		alunos,	durante	o	período	de	
04	(quatro)		horas	com	a	presença	
de	01	(um)	monitor	para	cada	
barraquinha.	

Serviço	 4702 1 4702 R$	2,47	  R$          11.613,94  

Empresa	especializada	em	
fornecimento	de	CACHORRO	QUENTE	
com	duas	BARRAQUINHAS	para	
distribuição	a	50%	do	total	de	alunos	
da	grade.	Serão:		1651	COP	
Brazlândia,	1671	COP	Recanto	das	
Emas	e	1380	COP	Estrutural.		
Totalizando:	4702	unidades		

3.3.7 

Locação	de	02	(duas)	
BARRAQUINHAS	DE	PIPOCA,	
fornecimento	ilimitado	alunos,	
durante	o	período	de	04	(quatro)		
horas	com	a	presença	de	01	(um)	
monitor	para	cada	barraquinha.	

Unidade	 3 1 3 R$	860,00	  R$            2.580,00  

Empresa	especializada	em	
fornecimento	de	PIPOCA	com	duas	
BARRAQUINHAS	para	distribuição	a	
50%	do	total	de	alunos	da	grade.	
Serão:		01		COP	Brazlândia,	01	COP	
Recanto	das	Emas	e	01	COP	
Estrutural.		Totalizando:	03	unidades		

3.3.8 

Locação	de	02	(duas)	
BARRAQUINHAS	DE	ALGODÃO	
DOCE,	fornecimento	ilimitado	aos	
alunos,	durante	o	período	de	04	
(quatro)		horas	com	a	presença	de	
01	(um)	monitor	para	cada	
barraquinha.	

Unidade	 3 1 3 R$	860,00	  R$            2.580,00  

Empresa	especializada	em	
fornecimento	de	ALGODÃO	DOCE	
com	duas	BARRAQUINHAS	para	
distribuição	a	50%	do	total	de	alunos	
da	grade.	Serão:		01		COP	Brazlândia,	
01	COP	Recanto	das	Emas	e	01	COP	
Estrutural.		Totalizando:	03	unidades		

3.3.9 

Locação	02	(duas)	CAMAS	
ESLÁTICAS	com	01	(um)	monitor	
responsável	por	CAMA	ESLÁTICA,	
pelo	período	de	04	(quatro)	horas,	
CAMAS	ESLÁTICAS	de	4,3	metros	
de	diâmetro,	para	crianças	de	até	
12	anos.	Capacidade	mínima	de	03	
crianças	por	vez,	com	escada	e	
com	proteção	lateral	

Serviço	 3 1 3 R$	436,67	  R$            1.310,00  

Locação	de	CAMAS	ESLÁTICAS.	Serão:		
01		COP	Brazlândia,	01	COP	Recanto	
das	Emas	e	01	COP	Estrutural.		
Totalizando:	03	unidades		

3.3.10 

Locação	de	01	(uma)	PISCINA	DE	
BOLINHAS	com	01	(um)	monitor	
responsável,	pelo	período	de	04	
(quatro)	horas	TAMANHO	
aproximado	de	:	3x3	metros	
destinado	a	crianças	de	até	8	anos.	
Com	bolinhas	suficiente	para	
cobrir	o	espaço.	

Unidade	 3 1 3 R$	220,00	  R$              660,00  

1	Locação	PISCINA	DE	BOLINHAS	com	
monitor	para	uso	no	Centro	Olímpico	
e	Paralímpico	no	evento	
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3.3.11 

Locação	de	01	(um)	TOBOGÃ	com	
01	(um)	monitor	responsável,	pelo	
período	de	04	(quatro)	horas		e	
extensão	de	20	(vinte)	metros	para	
ligação	elétrica,	destinado	a	
crianças	de	até	12	anos.	Com	
altura	de	3	metros,	largura	
aproximada	de	06	metros,		
capacidade	mínima	de	03	por	vez	

Unidade	 3 1 3 R$	330,00	  R$              990,00  

1	Locação	TOBOGÃ	com	PISCINA	DE	
BOLINHAS	2	em	1	com	monitor	para	
uso	no	Centro	Olímpico	e	Paralímpico	
no	evento.	Serão:		01		COP	
Brazlândia,	01	COP	Recanto	das	Emas	
e	01	COP	Estrutural.		Totalizando:	03	
unidades		

3.3.12 

Agente	de	Limpeza	devidamente	
uniformizados,	materiais	de	
limpeza	e	demais	utensílios	
necessários	ao	serviço.	Diária	de	
04	(quatro)	horas	

Unidade	 15 1 15 R$	601,67	  R$            9.025,00  

Agentes	de	Limpeza	no	evento.	
Serão:		05		COP	Brazlândia,	05	COP	
Recanto	das	Emas	e	05	COP	
Estrutural.		Totalizando:	15	unidades		

3.3.13 

Brigadista	devidamente	
uniformizado	e	material	de	
primeiros	socorros.	Diária	de	04	
(quatro)	horas	

Unidade	 9 1 9 R$	700,00	  R$            6.300,00  

Brigadistas	Brigadistas	no	evento.	
Serão:		03		COP	Brazlândia,	03	COP	
Recanto	das	Emas	e	03	COP	
Estrutural.		Totalizando:	09	unidades		

TOTAL DA ETAPA 3.3 R$ 45.013,11	

META 04 - DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO 

Etapa 4.1 MATERIAL ESPORTIVO 

ITEM Descrição Detalhada Unid. De 
Medida Quant. Ocorrência Total  Valor Unitário   Valor Total  

Justificativa para 
aquisição/locação 
com memória de 

cálculo 

4.1.1 

Área	de	queda	(colchão)	para	saltos	2,50	
x	2,00	x	0,30m	:	Material	-	Espuma	
Mínimo	D26;	Revestimento	-	de	lona	
KP1000.	Estrados	de	polietileno;		Nível	
Técnico	-	Iniciante;	Modalidade	-	Salto	em	
altura;		com	bolsões	de	ar,	que	
proporcionam	uma	aterrissagem	suave	
com	revestimento	impermeável	
resistente.	
Alças	de	transporte	e	respiro	lateral.	Top	

Unidade	 3 1 3  R$   1.557,74   R$            4.673,22  

	Área	de	queda	(colchão)	
para	as	aulas	da	
modalidade	atletismo.		
Serão:		01	COP	Brazlândia,	
01	COP	Recanto	das	Emas	
e	01	COP	Estrutural.		
Totalizando:	03	unidades	
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pad	(manta	superior)	macia	resistente	
aos	pregos	de	sapatilhas.	MAT	

4.1.2 

Barra	transversal	-	Sarrafo	para	salto	em	
altura	em	
fibra	de	vidro.		Ponteiras	plásticas.	
Comprimento:	4	metros.	Diâmetro:	30	
mm	Peso:	2kg.	Certificado	pela	IAAF.	

Unidade	 3 1 3 	R$										373,20		  R$            1.119,60  

	Barra	transversal	-	Sarrafo	
para	salto	em	altura	para	
as	aulas	da	modalidade	
atletismo.		Serão:		01	COP	
Brazlândia,	01	COP	
Recanto	das	Emas	e	01	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	03	unidades	

4.1.3 

Bastão	para	provas	de	revezamento,	liso	
e	oco,	de	seção	circular,	em	plástico,	em	
uma	única	peça,	com	comprimento	de	28	
a	30cm	e	peso	mínimo	de	50g	

Unidade	 6 1 6 	R$														8,80		  R$                52,80  

Bastão	para	provas	de	
revezamento	para	as	aulas	
da	modalidade	atletismo.		
Serão:		02	COP	Brazlândia,	
02	COP	Recanto	das	Emas	
e	02	COP	Estrutural.		
Totalizando:	06	unidades	

4.1.4 Bloco	de	Partida	de	aço	e	PVC,	Atletismo	 Unidade	 6 1 6 	R$										128,43		  R$              770,58  

Bloco	de	Partida	de	aço	e	
PVC	para	as	aulas	da	
modalidade	atletismo.		
Serão:		02	COP	Brazlândia,	
02	COP	Recanto	das	Emas	
e	02	COP	Estrutural.		
Totalizando:	06	unidades	

4.1.5 BOLA	PARA	ARREMESSO	EM	FERRO	
FUNDIDO	1KG	 Unidade	 3 1 3 	R$												29,82		  R$                89,46  

	BOLA	PARA	ARREMESSO	
EM	FERRO	FUNDIDO	1KG	
para	as	aulas	da	
modalidade	atletismo.		
Serão:		01	COP	Brazlândia,	
01	COP	Recanto	das	Emas	
e	01	COP	Estrutural.		
Totalizando:	03	unidades	
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4.1.6 BOLA	PARA	ARREMESSO	EM	FERRO	
FUNDIDO	2KG	 Unidade	 3 1 3 	R$												41,06		  R$              123,18  

BOLA	PARA	ARREMESSO	
EM	FERRO	FUNDIDO	2KG	
para	as	aulas	da	
modalidade	atletismo.		
Serão:		01	COP	Brazlândia,	
01	COP	Recanto	das	Emas	
e	01	COP	Estrutural.		
Totalizando:	03	unidades	

4.1.7 BOLA	PARA	ARREMESSO	EM	FERRO	
FUNDIDO	3KG	 Unidade	 3 1 3 	R$												46,55		  R$              139,65  

BOLA	PARA	ARREMESSO	
EM	FERRO	FUNDIDO	3KG	
para	as	aulas	da	
modalidade	atletismo.		
Serão:		01	COP	Brazlândia,	
01	COP	Recanto	das	Emas	
e	01	COP	Estrutural.		
Totalizando:	03	unidades	

4.1.8 BOLA	PARA	ARREMESSO	EM	FERRO	
FUNDIDO	4KG	 Unidade	 3 1 3 	R$												59,61		  R$              178,83  

BOLA	PARA	ARREMESSO	
EM	FERRO	FUNDIDO	4KG	
para	as	aulas	da	
modalidade	atletismo.		
Serão:		01	COP	Brazlândia,	
01	COP	Recanto	das	Emas	
e	01	COP	Estrutural.		
Totalizando:	03	unidades	

4.1.9 BOLA	PARA	ARREMESSO	EM	FERRO	
FUNDIDO	7KG	 Unidade	 3 1 3 	R$												73,58		  R$              220,74  

BOLA	PARA	ARREMESSO	
EM	FERRO	FUNDIDO	7KG	
para	as	aulas	da	
modalidade	atletismo.		
Serão:		01	COP	Brazlândia,	
01	COP	Recanto	das	Emas	
e	01	COP	Estrutural.		
Totalizando:	03	unidades	

4.1.10 

DARDO,	Aplicação:	Atletismo	para	
lançamento,	
Material:	Bambu,	Características	
Adicionais:	Empunhadura	de	cordel	e	
ponteira	de	ferro	pintada.	Peso	800	
gramas	

Unidade	 3 1 3 	R$												67,08		  R$              201,24  

DARDO,	Aplicação:	
Atletismo	para	
lançamento	para	as	aulas	
da	modalidade	atletismo.		
Serão:		01	COP	Brazlândia,	
01	COP	Recanto	das	Emas	
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e	01	COP	Estrutural.		
Totalizando:	03	unidades	

4.1.11 DISCO	DO	ATLETISMO	(Disco	de	Aço	ABS	
1,5	kg	com	pratos	oficial)	 Unidade	 6 1 6 	R$										124,77		  R$              748,62  

DISCO	DO	ATLETISMO	
para	as	aulas	da	
modalidade	atletismo.		
Serão:		02	COP	Brazlândia,	
02	COP	Recanto	das	Emas	
e	02	COP	Estrutural.		
Totalizando:	06	unidades	

4.1.12 

Peso	de	ferro	para	atletismo	5kg	:	Feito	
de	ferro	
galvanizado	e	pintado	e	núcleo	de	
chumbo.	Formato	esférico.	Acabamento	
levemente	rugoso.	

Unidade	 3 1 3 	R$												90,37		  R$              271,11  

Peso	de	ferro	para	
atletismo	5kg	para	as	
aulas	da	modalidade	
atletismo.		Serão:		01	COP	
Brazlândia,	01	COP	
Recanto	das	Emas	e	01	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	03	unidades	

4.1.13 

Poste	para	salto	em	altura	com	2,50m,	
com	estrutura	em	alumínio	e	aço	
quadrangular,	rígido,	de	no	mínimo	4	x	
4cm	e	suportes	para	o	sarrafo	(barra)	
planos	e	retangulares	com	4cm	de	largura	
e	6cm	de	comprimento,	de	material	liso,	
fixados	firmemente	aos	postes,	base	
larga,	graduado	de	1	em	1cm	para	ajustes	
nas	alturas,	segundo	regras	da	IAAF.	

Unidade	 3 1 3 	R$										439,92		  R$            1.319,76  

Poste	para	salto	em	altura	
com	2,50m	para	as	aulas	
da	modalidade	atletismo.		
Serão:		01	COP	Brazlândia,	
01	COP	Recanto	das	Emas	
e	01	COP	Estrutural.		
Totalizando:	03	unidades	

4.1.14 Trena	com	fita	de	Vidro	de	50	metros	 Unidade	 3 1 3 	R$												25,55		  R$                76,65  

Trena	com	fita	de	Vidro	
para	as	aulas	da	
modalidade	atletismo.		
Serão:		01	COP	Brazlândia,	
01	COP	Recanto	das	Emas	
e	01	COP	Estrutural.		
Totalizando:	03	unidades	
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4.1.15 

Bola	de	Basquete	(tamanho	mirim),	
matrizada,	confeccionada	em	microfibra	
100%	Borracha,	câmara	de	ar	em	butil	
miolo	de	válvula	removível	peso		
aproximado:	300	a	500	gramas,	Medida	
aproxiamada	de	circunferência	60	a	
74cm.	

Unidade	 45 1 45 	R$												55,99		  R$            2.519,55  

Bola	de	Basquete	
(tamanho	mirim	para	as	
aulas	da	modalidade	
basquete.		Serão:		15	COP	
Brazlândia,	15	COP	
Recanto	das	Emas	e	15	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	45	unidades	

4.1.16 

Bola	oficial	de	basquetebol,	tamanho	
masculino,	matrizada,	confeccionada	com	
microfibra,	câmara	airbility,	miolo	slip	
system	removível	e	lubrifica	do,	tamanho	
7	com	74,9	cm	de	diâmetro,	pesando	
entre	567	e	624	gramas,	aprovada	pela	
federação	internacional	de	basquete,	
bola	utilizada	na	NBB.	

Unidade	 30 1 30 	R$										308,48		  R$            9.254,40  

Bola	de	Basquete	oficial	
para	as	aulas	da	
modalidade	basquete.		
Serão:		10	COP	Brazlândia,	
10	COP	Recanto	das	Emas	
e	10	COP	Estrutural.		
Totalizando:	30	unidades	

4.1.17 

Rede	para	Cesta	de	Basquete	Oficial	(Par)	
Medidas	Oficiais	0,45	X	0,50	Cm	Modelo	
Profissional	100%	Polipropileno	Fio	4mm	
em	Seda	

PAR	 15 1 15 	R$												15,36		  R$              230,40  

Rede	para	Cesta	de	
Basquete	Oficial	para	as	
aulas	da	modalidade	
basquete.		Serão:		05	COP	
Brazlândia,	05	COP	
Recanto	das	Emas	e	05	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	15	unidades	

4.1.18 

BOLA	DE	FUTEBOL	SOCIETY	INFANTIL	-	
Bola	Oficial	de	Futebol	Society,	
confeccionada	em	PVC	ou	material	de	
melhor	qualidade.	Ideal	para	grama	
sintética.	Superfície	texturizada	para	
melhor	grip	e	maior	resistência.	Medidas	
aproximadas	:Tamanho:	68	-	69	cm	de	
diâmetro.	Peso:425	-	445g.	

Unidade	 60 1 60 	R$												51,96		  R$            3.117,60  

BOLA	DE	FUTEBOL	
SOCIETY	INFANTIL	para	as	
aulas	da	modalidade	
futebol.		Serão:		20	COP	
Brazlândia,	20	COP	
Recanto	das	Emas	e	20	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	60	unidades	
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4.1.19 

Bola	Oficial	de	Futebol	Society.	Bola	de	
Futebol	Society,	câmara	airbility,	miolo	
slip	system	removível	e	lubrificado,	
tecnologia	termotec	que	garante	0%	de	
absorção	de	água,	composição:	em	PU	
(poliuretano),	peso	aproximado:	425-
445g	,	Circunferência	APROXIMADA:	68	a	
69	cm.	

Unidade	 90 1 90 	R$												55,51		  R$            4.995,90  

Bola	Oficial	de	Futebol	
Society	para	as	aulas	da	
modalidade	futebol.		
Serão:		30	COP	Brazlândia,	
30	COP	Recanto	das	Emas	
e	30	COP	Estrutural.		
Totalizando:	90	unidades	

4.1.20 

COLETE	TREINO	FUTEBOL	CAMPO,	
Material:	Poliéster,	Tamanho:	G,	Cor:	À	
escolher,	Apresentação:	Numeradas	de	1	
a	15,	Características	Adicionais:	Face	
única,	laterais	com	elástico,	Unidade	de	
Fornecimento:	Conjunto	com	15	
unidades.	

CONJ	 12 1 12 	R$										111,83		  R$            1.341,96  

COLETE	TREINO	FUTEBOL	
CAMPO	para	as	aulas	da	
modalidade	futebol.		
Serão:		04	COP	Brazlândia,	
04	COP	Recanto	das	Emas	
e	04	COP	Estrutural.		
Totalizando:	12	unidades	

4.1.21 

As	fitas	de	marcação	futevôlei	e	Volei	de	
Praia	possuem	medidas	oficiais	9	m	x	18	
m	largura	6	cm	e	são	produzidas	com	
materiais	duráveis,	flexíveis,	leves	e	fácil	
de	limpar.	
Para	a	fixação	no	solo	(areia,	grama...)	o	
kit	possui	06	Fixadores	de	Ferro,	para	
fixar	as	fitas	através	dos	anéis	de	metal	
em	suas	pontas.	
Conta	com	tratamento	ultravioleta	que	
evita	a	degradação	dos	polímeros	
ocasionada	por	intempéries	
Conta	com	certificado	de	resistência	feito	
em	laboratório	que	aumenta	o	tempo	de	
uso	da	sua	marcação	
	
Material:	Polietileno		
Tamanho:	9	m	x	18	m	
Composição:	Matéria-prima	virgem	de	
alta	densidade	
Contém:	6	fitas	de	9	metros	e	6	Fixadores	
de	Ferro.	

KIT	 9 1 9 	R$												89,87		  R$              808,83  

As	fitas	de	marcação	
futevôlei	e	Vôlei	de	Praia	
demarcação	das	quadras	
para	as	aulas	da	
modalidade	futevôlei	e	
Vôlei	de	Praia		Serão:		03	
COP	Brazlândia,	03	COP	
Recanto	das	Emas	e	03	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	09	unidades	
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4.1.22 

Bola	de	futevôlei,	construída	com	
tecnologia	"Termotec"	(permite	a	
utilização	em	condições	extremas	de	
chuva	intensa,	sem	alterar	o	peso;	
uniformidade	nítida,	não	flutua,	não	
desvia,	otimiza	a	precisão;	menos	
deformação	e	maior	durabilidade;	
memória	elástica	instantânea,	voltando	
imediatamente	ao	estado	original,	
mesmo	após	fortes	impactos);	8	gomos;	
confeccionada	em	PU	ultra	100%;	válvula	
removível	e	autolubrificada,	que	facilita	a	
introdução	da	agulha,	feita	de	borracha	
siliconada,	não	vaza	e	nem	resseca	(miolo	
slip	systyem);	câmara	airbility/butil;	
Medidas	aproximadas	:	diâmetro	68	a	69	
cm;	cor	branca,	azul	e	amarela;	peso	
aproximado	485	g;	aprovada	pela	FIVB.	

Unidade	 15 1 15 	R$										138,01		  R$            2.070,15  

Bola	de	futevôlei	para	as	
aulas	da	modalidade	
futevôlei.		Serão:		05	COP	
Brazlândia,	05	COP	
Recanto	das	Emas	e	05	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	15	unidades	

4.1.23 

BOLA	OFICIAL	DE	FUTSAL	500	-	
CONFECCIONADA	EM	poliurietano.	
DIÂMETRO	61	-	64	CM,	PESO	410-	440	G,	
Câmera	Airbility	feita	em	borracha	
butílica	e	Miolo	Slip	System	removível	e	
lubrificado,	Termotec,	absorção	de	agua	é	
de	0%,	MATERIAIS	DE	ALTA	QUALIDADE	
NO	REVESTIMENTO,	NO	REFORÇO	E	NA	
CÂMARA	DE	AR	PARA	DESEMPENHO	
PERFEITO.	Aprovado	pela	CBFS	

Unidade	 75 1 75 	R$										100,22		  R$            7.516,50  

BOLA	OFICIAL	DE	FUTSAL	
500	para	as	aulas	da	
modalidade	futsal.		Serão:		
25	COP	Brazlândia,	25	COP	
Recanto	das	Emas	e	25	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	75	unidades	

4.1.24 

BOLA	OFICIAL	DE	FUTSAL,	200,	
CONFECCIONADA	EM	PU.	DIÂMETRO	59-
55CM,	PESO	350-380G,	câmera	Airbility	e	
Miolo	Slip	System	removível,	lubrificado,	
Termotec,	com	0%	absorção	de	água,	alta	
durabilidade	e	maciez	extra,	MATERIAIS	
DE	ALTA	QUALIDADE	NO	REVESTIMENTO,	
NO	REFORÇO	E	NA	CÂMARA	DE	AR	PARA	
DESEMPENHO	PERFEITO.	Aprovado	pela	
CBFS	

Unidade	 45 1 45 	R$										108,00		  R$            4.860,00  

BOLA	OFICIAL	DE	FUTSAL	
200	para	as	aulas	da	
modalidade	futsal.		Serão:		
15	COP	Brazlândia,	15	COP	
Recanto	das	Emas	e	15	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	45	unidades	
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4.1.25 

Bambolê,	aro	de	plástico	PVC	reforçado	
com	63	cm	
de	diâmetro	(aproximadamente),	varias	
cores.	Junção	vulcanizada.	

Unidade	 120 1 120 	R$														4,64		  R$              556,80  

Bambolê,	aro	de	plástico	
PVC	reforçado	com	63	cm	
para	as	uso	geral	das	
modalidades.		Serão:		40	
COP	Brazlândia,	40	COP	
Recanto	das	Emas	e	40	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	120	unidades	

4.1.26 

BASTÃO	DE	PVC	SEM	CARGA.	Usado	em	
exercícios	de	simetria	com	os	braços	
(duas	mãos	nas	pegadas)	podendo	ser	
usados	em	alongamentos	laterais	e	
projeções	durante	movimentação	do	
corpo.	DADOS	TÉCNICOS:	Peso:	0	Kg	(Sem	
carga);	Comprimento:	1	metro	

Unidade	 30 1 30 	R$												16,10		  R$              483,00  

BASTÃO	DE	PVC	SEM	
CARGA		para	as	uso	geral	
das	modalidades.		Serão:		
10	COP	Brazlândia,	10	COP	
Recanto	das	Emas	e	10	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	30	unidades	

4.1.27 

Bola	de	borracha	nº	10	matrizada	e	
confeccionada	em	
borracha;	Câmara	Airbility	(Feita	com	
borracha	butílica,	possui	sistema	de	
balanceamento,	com	ótima	resistência	à	
retenção	de	ar.	A	válvula	é	composta	de	
borracha	natural	e	sintética);	Miolo	Slip	
System	Removível	e	Lubrificado	,	entre	40	
–	50	cm	de	diâmetro,	peso	entre	110	-	
200g.	

Unidade	 45 1 45 	R$												20,42		  R$              918,90  

Bola	de	borracha	nº	10		
para	as	uso	geral	das	
modalidades.		Serão:		15	
COP	Brazlândia,	15	COP	
Recanto	das	Emas	e	15	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	45	unidades	

4.1.28 

BOLA	MEDICINEBOL,	Material:	Borracha,	
Peso:	1	Kg,	Características	Adicionais:	Uso	
fisioterápico	e	treinamentos	específicos,	
matrizada,	Cor:	A	escolher.	

Unidade	 6 1 6 	R$												71,92		  R$              431,52  

BOLA	MEDICINEBOL,	
Material:	Borracha,	Peso:	
1	Kg	para	as	uso	geral	das	
modalidades.		Serão:	02	
COP	Brazlândia,	02	COP	
Recanto	das	Emas	e	02	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	06	unidades	
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4.1.29 

BOLA	MEDICINEBOL,	Material:	Borracha,	
Peso:	3	Kg,	Características	Adicionais:	Uso	
fisioterápico	e	treinamentos	específicos,	
matrizada,	Cor:	A	escolher.	com	miolo	slip	
system	removível	e	lubrificada.	

Unidade	 6 1 6 	R$										130,23		  R$              781,38  

BOLA	MEDICINEBOL,	
Material:	Borracha,	Peso:	
3	Kg	para	as	uso	geral	das	
modalidades.		Serão:	02	
COP	Brazlândia,	02	COP	
Recanto	das	Emas	e	02	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	06	unidades	

4.1.30 

BOLA	MEDICINEBOL,	Material:	Borracha,	
Peso:	4	Kg,	Características	Adicionais:	Uso	
fisioterápico	e	treinamentos	específicos,	
matrizada,	Cor:	A	escolher.	com	miolo	slip	
system	removível	e	lubrificada.	

Unidade	 6 1 6 	R$										143,99		  R$              863,94  

BOLA	MEDICINEBOL,	
Material:	Borracha,	Peso:	
4	Kg	para	as	uso	geral	das	
modalidades.		Serão:	02	
COP	Brazlândia,	02	COP	
Recanto	das	Emas	e	02	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	06	unidades	

4.1.31 

BOLA	MEDICINEBOL,	Material:	Borracha,	
Peso:	2	Kg,	Características	Adicionais:	Uso	
fisioterápico	e	treinamentos	específicos,	
matrizada,	Cor:	A	escolher.	

Unidade	 6 1 6 	R$										121,34		  R$              728,04  

BOLA	MEDICINEBOL,	
Material:	Borracha,	Peso:	
2	Kg	para	as	uso	geral	das	
modalidades.		Serão:	02	
COP	Brazlândia,	02	COP	
Recanto	das	Emas	e	02	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	06	unidades	

4.1.32 

Bombas	para	encher	bolas:	Medida	
aproximada:	Tamanho:	29,5	cm	X	4	cm;	
Acompanha	mangueira	uma	agulha.	
Agulha	em	liga	de	zinco	com	tampa	de	
borracha.	Mangueira	de	ar	em	borracha	
com	nylon	e	liga	de	zinco.	Com	
prolongador	de	12	cm;	corpo	em	plástico	
resistente;	alto	fluxo	de	ar;	suporte	da	
mão	em	plástico	reforçado	tipo	"T";	com	
1	bico	para	encher	bolas.		Com	tecnologia	
double	action.	

Unidade	 15 1 15 	R$												28,23		  R$              423,45  

Bombas	para	encher	bolas	
para	as	uso	geral	das	
modalidades.		Serão:	05	
COP	Brazlândia,	05	COP	
Recanto	das	Emas	e	05	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	15	unidades	
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4.1.33 

Cintos	de	Tração	profissional,	duplo	com	
reforço,	4	elasticos:	Cinto	com	
circunferência	abdominal	de	115cm,	com	
fita	de	velcro	regulável	na	cintura	e	fivela	
com	trava	para	melhor	ajuste	e	
segurança;	1	metro	de	tubo	látex	de	alta	
intensidade.	Cinturão	de	10cm	de	largura	
com	revestimento	interno	em	EVA	para	
melhor	toque	e	costuras	reforçadas.	

Unidade	 3 1 3 	R$										154,41		  R$              463,23  

Cintos	de	Tração	
profissional	para	as	uso	
geral	das	modalidades.		
Serão:	01	COP	Brazlândia,	
01	COP	Recanto	das	Emas	
e	01	COP	Estrutural.		
Totalizando:	03	unidades	

4.1.34 Colete	de	Peso	T88	Neoprene	-	5kg	 Unidade	 3 1 3 	R$										256,37		  R$              769,11  

Colete	de	Peso	T88	
Neoprene	-	5kg	para	as	
uso	geral	das	
modalidades.		Serão:	01	
COP	Brazlândia,	01	COP	
Recanto	das	Emas	e	01	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	03	unidades	

4.1.35 

CONE	DE	PLÁSTICO	TIPO	CHAPÉU	CHINÊS,	
COMPOSTO	EM	PVC,	MATERIAL	
RESISTENTE,	LEVE	E	FLEXÍVEL,	CONE	PARA	
TREINO,	Material:	Borracha	Sintética	
Flexível,	Tamanho:	20-	25	cm,	Cor	

Unidade	 120 1 120 	R$														2,00		  R$              240,00  

CONE	DE	PLÁSTICO	TIPO	
CHAPÉU	CHINÊ	para	as	
uso	geral	das	
modalidades.		Serão:	40	
COP	Brazlândia,	40	COP	
Recanto	das	Emas	e	40	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	120	unidades	

4.1.36 

CONE	PARA	TREINO,	Material:	Borracha	
Sintética	
Flexível,	Tamanho:	20-	25	cm,	Cor:	À	
escolher.	

Unidade	 75 1 75 	R$														3,97		  R$              297,75  

CONE	PARA	TREINO,	
25cm,	para	as	uso	geral	
das	modalidades.		Serão:	
25	COP	Brazlândia,	25	COP	
Recanto	das	Emas	e	25	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	75	unidades	

4.1.37 
CONE	PARA	TREINO,	Material:	
BORRACHA,	Altura:	50	cm,	Cor:	À	
escolher.	

Unidade	 45 1 45 	R$												14,20		  R$              639,00  

CONE	PARA	TREINO,	
50cm,	para	as	uso	geral	
das	modalidades.		Serão:	
15	COP	Brazlândia,	15	COP	
Recanto	das	Emas	e	15	
COP	Estrutural.		
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Totalizando:	45	unidades	

4.1.38 

Corda	de	pular,	poliuretano	super-
resistente,	6	mm,	em	plástico	super	
resistente,	anatômica	e	
flexível,	2,80m,	branca,	cordão	fixo	
manopla	

Unidade	 15 1 15 	R$														7,60		  R$              114,00  

Corda	de	pular	para	as	uso	
geral	das	modalidades.		
Serão:	05	COP	Brazlândia,	
05	COP	Recanto	das	Emas	
e	05	COP	Estrutural.		
Totalizando:	15	unidades	

4.1.39 
Escada	de	agilidade		Material:	Nylon	e	
polipropileno	-	Dimensões	do	Produto:	4	
metros	–	8	degraus	

Unidade	 3 1 3 	R$												59,21		  R$              177,63  

Escada	de	agilidade	8	
degraus	para	as	uso	geral	
das	modalidades.		Serão:	
01	COP	Brazlândia,	01	COP	
Recanto	das	Emas	e	01	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	03	unidades	

4.1.40 
Escada	de	agilidade		Material:	Nylon	e	
polipropileno	-	Dimensões	do	Produto:	4	
metros	-5	degraus	

Unidade	 3 1 3 	R$												59,56		  R$              178,68  

Escada	de	agilidade	5	
degraus	para	as	uso	geral	
das	modalidades.		Serão:	
01	COP	Brazlândia,	01	COP	
Recanto	das	Emas	e	01	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	03	unidades	

4.1.41 

Faixas	Elásticas	Resistência	Theraband	
resistência	LEVE	Elástico	em	TPE,	possui	
aproximadamente	1,2	m	de	comprimento	
por	15	cm	de	largura	

Unidade	 30 1 30 	R$												24,38		  R$              731,40  

Faixas	Elásticas	
Resistência	Theraband	
resistência	LEVE	Elástico	
para	as	uso	geral	das	
modalidades.		Serão:	10	
COP	Brazlândia,	10	COP	
Recanto	das	Emas	e	10	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	30	unidades	
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4.1.42 

Faixas	Elásticas	Resistência	Theraband	
resistência	MÉDIA	o	Elástico	em	TPE,	
possui	aproximadamente	1,2	m	de	
comprimento	por	15	cm	de	largura.	

Unidade	 30 1 30 	R$												25,16		  R$              754,80  

Faixas	Elásticas	
Resistência	Theraband	
resistência	MEDIA	Elástico	
para	as	uso	geral	das	
modalidades.		Serão:	10	
COP	Brazlândia,	10	COP	
Recanto	das	Emas	e	10	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	30	unidades	

4.1.43 

Fita	adesiva	amarela	50mm	x	30m		
constituída	de	dorso	de	PVC	plastificado,	
coberta	com	adesivo	à	base	de	resina	e	
borracha.	

Unidade	 9 1 9 	R$												33,29		  R$              299,61  

Fita	adesiva	amarela	para	
as	uso	geral	das	
modalidades.		Serão:	03	
COP	Brazlândia,	03	COP	
Recanto	das	Emas	e	03	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	09	unidades	

4.1.44 

Jogos	de		Cones	com	Barreira	-	Barras	de	
aço	
carbono	com	proteção	em	PVC	nas	
extremidades	e	cones	confeccionados	em	
polietileno,	com	perfurações	para	
acoplagem	das	barras.	Kit	completo	
acompanha	12	cones	e	09	barreiras.		
Ajustável	para	as	alturas	de	21cm,	31cm	
ou	41cm	.	Desmontável.	
Possibilidade	de	uso	dos	cones	
isoladamente	em	
outras	atividades	.	DIMENSÕES	
APROXIMADAS	DE	:	32	x	25	x	100cm	

KIT	 6 1 6 	R$										209,81		  R$            1.258,86  

Jogos	de		Cones	com	
Barreira	para	as	uso	geral	
das	modalidades.		Serão:	
02	COP	Brazlândia,	02	COP	
Recanto	das	Emas	e	02	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	06	unidades	
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4.1.45 

Kit	Mini	barreira	MINIMO	DE	5	
UNIDADES.	As	Mini	Barreiras	ajustáveis	
podem	ser	utilizadas	para	treinos	de	
agilidade,	corrida	e	pliometria	fazendo	
uso	de	movimentos	para	frente,	para	trás	
e	para	as	laterais.	Melhora	a	resistência,	
o	fortalecimento,	a	coordenação	motora,	
tonifica	os	músculos	e	propicia	alto	gasto	
calórico.	Barreiras	leves	e	portáteis,	
podem	ser	transportadas	facilmente	e	
utilizadas	para	treinamentos	indoor	e	
outdoor.	Seu	material	é	resistente	a	
impactos	e	conta	com	um	excelente	
acabamento,	garantindo	alta	
durabilidade.	Leve	e	prático,	permite	
ajuste	de	acordo	com	o	treinamento,	
promovendo	eficácia	e	segurança.	Alturas	
reguláveis	das	Barreiras:	-	20cm	-	30cm.	
Medidas	aproximadas	Largura:	66	cm	(+	3	
cm)	-	Altura	ajustável:	de	6	a	38	cm	(+	2	
cm).	confeccionada	em	PVC	resistente.	

Unidade	 6 1 6 	R$										191,16		  R$            1.146,96  

Kit	Mini	barreira	para	as	
uso	geral	das	
modalidades.		Serão:	02	
COP	Brazlândia,	02	COP	
Recanto	das	Emas	e	02	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	06	unidades	

4.1.46 

Kit	Uniforme	BASQUETE	–	contendo:	12	
camisas	+	12	bermudas	+	12	pares	de	
meiões.	Cores:	A	escolher,	Tamanho:	M,	
Material:	Poliéster,	sem	manga,	com	
número	na	frente	e	nas	costas,	bermudas	
com	número	na	frente,	personalizada	em	
serigrafia.	

KIT	 3 1 3 	R$										582,40		  R$            1.747,20  

Kit	uniforme	BASQUETE	
para	uso		da	modalidade.		
Serão:	01	COP	Brazlândia,	
01	COP	Recanto	das	Emas	
e	01	COP	Estrutural.		
Totalizando:	03	unidades	

4.1.47 

Kit	Uniforme	BASQUETE	–	contendo:	12	
camisas	+	12	bermudas	+	12	pares	de	
meiões.	Cores:	A	escolher,	Tamanho:	G,	
Material:	Poliéster,	sem	manga,	com	
número	na	frente	e	nas	costas,	bermudas	
com	número	na	frente,	personalizada	em	
serigrafia.	

KIT	 3 1 3 	R$										582,40		  R$            1.747,20  

Kit	uniforme	BASQUETE	
para	uso		da	modalidade.		
Serão:	01	COP	Brazlândia,	
01	COP	Recanto	das	Emas	
e	01	COP	Estrutural.		
Totalizando:	03	unidades	
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4.1.48 

Kit	Uniforme	FUTEBOL	–	contendo:	14+1	
(14	camisas	+	14	bermudas	+	14	pares	de	
meiões	+	1	conjunto	de	goleiro).	Cores:	A	
escolher,	Tamanho:	G,	Material:	
Poliéster,	manga	curta,	com	número	na	
frente	e	nas	costas	seguida	de	2	ao	11	e	
13	ao	16.	(Goleiro	número	1),	bermudas	
com	número	na	frente,	personalizada	em	
serigrafia.	

KIT	 3 1 3 	R$										827,70		  R$            2.483,10  

Kit	uniforme	FUTEBOL	
para	uso		da	modalidade.		
Serão:	01	COP	Brazlândia,	
01	COP	Recanto	das	Emas	
e	01	COP	Estrutural.		
Totalizando:	03	unidades	

4.1.49 

Kit	Uniforme	FUTEBOL	–	contendo:	14+1	
(14	camisas	+	14	bermudas	+	14	pares	de	
meiões	+	1	conjunto	de	goleiro).	Cores:	A	
escolher,	Tamanho:	M,	Material:	
Poliéster,	manga	curta,	com	número	na	
frente	e	nas	costas	seguida	de	2	ao	11	e	
13	ao	16.	(Goleiro	número	1),	bermudas	
com	número	na	frente,	personalizada	em	
serigrafia.	

KIT	 3 1 3 	R$										827,70		  R$            2.483,10  

Kit	uniforme	FUTEBOL	
para	uso		da	modalidade.		
Serão:	01	COP	Brazlândia,	
01	COP	Recanto	das	Emas	
e	01	COP	Estrutural.		
Totalizando:	03	unidades	

4.1.50 

Kit	Uniforme	Vôlei	–	contendo:	12	
camisas	+	12	bermudas	+	12	pares	de	
meiões.	Cores:	A	escolher,	Tamanho:	G,	
Material:	Poliéster,	manga	curta,	com	
número	na	frente	e	nas	costas,	bermudas	
com	número	na	frente,	personalizada	em	
serigrafia.	

KIT	 3 1 3 	R$										600,00		  R$            1.800,00  

Kit	uniforme	VOLEIBOL	
para	uso		da	modalidade.		
Serão:	01	COP	Brazlândia,	
01	COP	Recanto	das	Emas	
e	01	COP	Estrutural.		
Totalizando:	03	unidades	

4.1.51 

Kit	Uniforme	Vôlei	–	contendo:	12	
camisas	+	12	bermudas	+	12	pares	de	
meiões.	Cores:	A	escolher,	Tamanho:	M,	
Material:	Poliéster,	manga	curta,	com	
número	na	frente	e	nas	costas,	bermudas	
com	número	na	frente,	personalizada	em	
serigrafia.	

KIT	 3 1 3 	R$										600,00		  R$            1.800,00  

Kit	uniforme	VOLEIBOL	
para	uso		da	modalidade.		
Serão:	01	COP	Brazlândia,	
01	COP	Recanto	das	Emas	
e	01	COP	Estrutural.		
Totalizando:	03	unidades	
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4.1.52 

PLACAR	DE	MESA	MARCADOR	
CONTADOR	DE	PONTOS	MANUAL	
DOBRÁVEL;	SISTEMA	ARTICULADO	E	PINO	
DE	TRAVA	PARA	SER	APOIADO	NA	
MESA;LEVE	E	DOBRÁVEL,	POSSUI	
FORMATO	FECHADO	DE	PASTA	PARA	
FACILITAR	O	TRANSPORTE;	MARCAÇÃO	
DE	7	SETS	ATÉ	31	PONTOS;	NUMERAÇÃO:	
1	A	31		PONTOS;	SETS:	1	AO	7;	OS	
NÚMEROS	SÃO	ESTAMPADOS	NA	FRENTE	
E	NO	VERSO	DA	PLACA,	SE	UM	NÚMERO	
ESTIVER	DE	UM	LADO,	O	OUTRO	LADO	
ESTARÁ	IGUAL;	MATERIAL:	PVC	
(ESTRUTURA)	E	PAPELÃO	(PLAQUINHAS);	
DIMENSÕES:	ABERTO-	ALTURA:	21	CM	
LARGURA:	20	CMCOMPRIMENTO:	38	CM;	

Unidade	 3 1 3 	R$										201,75		  R$              605,25  

PLACAR	DE	MESA		para	as	
uso	geral	das	
modalidades.		Serão:	01	
COP	Brazlândia,	01	COP	
Recanto	das	Emas	e	01	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	03	unidades	

4.1.53 

REDE	PARA	GUARDAR	BOLAS,	Material:	
Nylon.	Características:	com	cordão	de	
aperto	deslizante.	Capacidade:	10	a	14	
bolas	

Unidade	 15 1 15 	R$												40,42		  R$              606,30  

REDE	PARA	GUARDAR	
BOLAS	para	uso	geral	das	
modalidades.		Serão:	05	
COP	Brazlândia,	05	COP	
Recanto	das	Emas	e	05	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	15	unidades	

4.1.54 

SACO	PARA	TRANSPORTE	DE	
FARDAMENTO	E/OU	BOLA	E	MATERIAL:	
BAGUN;	MEDIDAS	APROXIMADAS:	43	CM	
X	65	CM	X	28	CM	(LARGURA	X	ALTURA	X	
ESPESSURA)	

Unidade	 6 1 6 	R$												50,55		  R$              303,30  

SACO	PARA	TRANSPORTE	
DE		FARDAMENTO	para	
uso	geral	das	
modalidades.		Serão:	02	
COP	Brazlândia,	02	COP	
Recanto	das	Emas	e	02	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	06	unidades	
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4.1.55 

TATAME	EVA,	Material:	Confeccionado	
em	E.V.A,	Dimensões:	1000	x	1000	x	40	
mm,	Aplicação:	Tatame	esportivo	oficial	
para	competição	e	prática	de	Judô,	Jiu-
Jitsu,	karatê,	taekwondo	entre	outros,	
Características	Técnicas	Mínimas:	
Cobertura	com	película	siliconizada,	
texturizada	e	sistema	impact-	system	
(sistema	colmeia).	

Unidade	 150 1 150 	R$												66,14		  R$            9.921,00  

TATAME	EVA,	Material:	
Confeccionado	em	E.V.A,	
para	uso	geral	das	
modalidades	de	lutas.		
Serão:	50	COP	Brazlândia,	
50	COP	Recanto	das	Emas	
e	50	COP	Estrutural.		
Totalizando:	150	unidades	

4.1.56 

ANEL	DE	AGILIDADE	EVA.	KIT	COM	8	
UNIDADES,	TAMANHO	APROXIMADO	DE:	
0,01x0,53	m	(AxDIÂMETRO),	PESO	
APROXIMADO:	65	g	(SEM	EMBALAGEM),	
CORES	VARIADAS	

KIT	 15 1 15 	R$												55,92		  R$              838,80  

ANEL	DE	AGILIDADE	EVA	
para	uso	geral	das	
modalidades.		Serão:	05	
COP	Brazlândia,	05	COP	
Recanto	das	Emas	e	05	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	15	unidades	

4.1.57 

ANILHA	VAZADA,	MATERIAL	FERRO,	
ACABAMENTO	SUPERFICIAL	
EMBORRACHADO,	FORMATO	DISCO,	
PESO	1,0KG,	APLICAÇÃO	GINÁSTICA	E	
MUSCULAÇÃO,	CARACTERÍSTICAS	
ADICIONAIS	REVESTIDA	COM	PVC	VINIL.	
DIMENSÃO	DO	FURO	CENTRAL	TIPO	
PADRÃO	OXER	

Unidade	 9 1 9 	R$														7,65		  R$                68,85  

ANILHA	VAZADA,	
MATERIAL	FERRO	1kg	para	
uso	geral	da	ginastica	
localizada.		Serão:	03	COP	
Brazlândia,	03	COP	
Recanto	das	Emas	e	03	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	09	unidades	

4.1.58 

ANILHA	VAZADA,	MATERIAL	FERRO,	
ACABAMENTO	SUPERFICIAL	
EMBORRACHADO,	FORMATO	DISCO,	
PESO	10,0KG,	APLICAÇÃO	GINÁSTICA	E	
MUSCULAÇÃO,	CARACTERÍSTICAS	
ADICIONAIS	REVESTIDA	COM	PVC	VINIL.	
DIMENSÃO	DO	FURO	CENTRAL	TIPO	
PADRÃO	OXER	

Unidade	 9 1 9 	R$												95,20		  R$              856,80  

ANILHA	VAZADA,	
MATERIAL	FERRO	10kg	
para	uso	geral	da	ginastica	
localizada.		Serão:	03	COP	
Brazlândia,	03	COP	
Recanto	das	Emas	e	03	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	09	unidades	
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4.1.59 

ANILHA	VAZADA,	MATERIAL	FERRO,	
ACABAMENTO	SUPERFICIAL	
EMBORRACHADO,	FORMATO	DISCO,	
PESO	2,0KG,	APLICAÇÃO	GINÁSTICA	E	
MUSCULAÇÃO,	CARACTERÍSTICAS	
ADICIONAIS	REVESTIDA	COM	PVC	VINIL.	
DIMENSÃO	DO	FURO	CENTRAL	TIPO	
PADRÃO	OXER	

Unidade	 9 1 9 	R$												17,84		  R$              160,56  

ANILHA	VAZADA,	
MATERIAL	FERRO	02kg	
para	uso	geral	da	ginastica	
localizada.		Serão:	03	COP	
Brazlândia,	03	COP	
Recanto	das	Emas	e	03	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	09	unidades	

4.1.60 

ANILHA	VAZADA,	MATERIAL	FERRO,	
ACABAMENTO	SUPERFICIAL	
EMBORRACHADO,	FORMATO	DISCO,	
PESO	4,0KG,	APLICAÇÃO	GINÁSTICA	E	
MUSCULAÇÃO,	CARACTERÍSTICAS	
ADICIONAIS	REVESTIDA	COM	PVC	VINIL.	
DIMENSÃO	DO	FURO	CENTRAL	TIPO	
PADRÃO	OXER	

Unidade	 9 1 9 	R$												44,76		  R$              402,84  

ANILHA	VAZADA,	
MATERIAL	FERRO	4kg	para	
uso	geral	da	ginastica	
localizada.		Serão:	03	COP	
Brazlândia,	03	COP	
Recanto	das	Emas	e	03	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	09	unidades	

4.1.61 

ANILHA	VAZADA,	MATERIAL	FERRO,	
ACABAMENTO	SUPERFICIAL	
EMBORRACHADO,	FORMATO	DISCO,	
PESO	5,0KG,	APLICAÇÃO	GINÁSTICA	E	
MUSCULAÇÃO,	CARACTERÍSTICAS	
ADICIONAIS	REVESTIDA	COM	PVC	VINIL.	
DIMENSÃO	DO	FURO	CENTRAL	TIPO	
PADRÃO	OXER	

Unidade	 9 1 9 	R$												52,97		  R$              476,73  

ANILHA	VAZADA,	
MATERIAL	FERRO	5kg	para	
uso	geral	da	ginastica	
localizada.		Serão:	03	COP	
Brazlândia,	03	COP	
Recanto	das	Emas	e	03	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	09	unidades	

4.1.62 

Argolas	de	Agilidade	para	criar	percursos	
com	foco	no	treinamento	de	velocidade	e	
agilidade	.	Cada	Kit	contém	12	argolas	de	
35cm	de	diâmetro	(APROXIMADAMENTE)		
dentro	de	uma	embalagem	para	carregar.		
Composição:	Plástico	de	alta	resistência	.	
Peso	e	Medidas	aproximadas	
:	Peso:	0,66	kg		,	Comprimento;	34	cm.	

kit	 15 1 15 	R$												67,13		  R$            1.006,95  

Argolas	de	Agilidade		para	
uso	geral	da	ginastica	
localizada.		Serão:	05	COP	
Brazlândia,	05	COP	
Recanto	das	Emas	e	05	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	15	unidades	



	

QNC 11 Lote 01 Salas 400 a 405 Avenida Sandú Norte Taguatinga - DF CEP: 72.115.610. 
                 CNPJ 12.687.473/0001-98 Tel. (61) 99901-3476 / 99197-0090 ibres.org.br / falecom@ibres.org.br                                 	97	

	

4.1.63 
BARRA	DE	AÇO	MACIÇO	120	CM	-	COR	
CROMADO,	COM	1	PAR	DE	ROSCAS,	PESO	
APROXIMADO	DE	5,8	KG	

Unidade	 3 1 3 	R$										167,92		  R$              503,76  

BARRA	DE	AÇO	MACIÇO	
120	CM	para	uso	geral	da	
ginastica	localizada.		
Serão:	01	COP	Brazlândia,	
01	COP	Recanto	das	Emas	
e	01	COP	Estrutural.		
Totalizando:	03	unidades	

4.1.64 
BARRA	DE	AÇO	MACIÇO	150	CM	-	COR	
CROMADO,	COM	1	PAR	DE	ROSCAS,	PESO	
APROXIMADO	DE	7,150	KG.	

Unidade	 3 1 3 	R$										130,29		  R$              390,87  

BARRA	DE	AÇO	MACIÇO	
150	CM	para	uso	geral	da	
ginastica	localizada.		
Serão:	01	COP	Brazlândia,	
01	COP	Recanto	das	Emas	
e	01	COP	Estrutural.		
Totalizando:	03	unidades	

4.1.65 
BOLA	Ação	e	Reação	(equilíbrio):	
Dimensões	do	produto	32	x	26	x	10cm,	
peso	aproximado	de		250	gramas.	

Unidade	 6 1 6 	R$												32,88		  R$              197,28  

BOLA	Ação	e	Reação	
(equilíbrio)	para	uso	geral	
da	ginastica	localizada.		
Serão:	02	COP	Brazlândia,	
02	COP	Recanto	das	Emas	
e	02	COP	Estrutural.		
Totalizando:	06	unidades	

4.1.66 

Bola	suíça.	Material:	Policloreto	de	vinila;	
Dimensões	aproximadas	do	produto:	65	
cm	de	diâmetro.	Peso	Aproximado:	1,5	kg	
(Bola	vazia).	Resiste	a	até	300	Kg	de	peso	
estático;	Anti	Burst	(não	murcha	
repentinamente).	

Unidade	 21 1 21 	R$												66,36		  R$            1.393,56  

BOLA	Ação	e	Reação	
(equilíbrio)	para	uso	geral	
da	ginastica	localizada.		
Serão:	07	COP	Brazlândia,	
07	COP	Recanto	das	Emas	
e	07	COP	Estrutural.		
Totalizando:	21	unidades	

4.1.67 

CANELEIRA,	Material:	Emborrachado,	
Peso:	2	kg,	Características	Adicionais:	
Enchimento	com	esferas	de	ferro	e	fecho	
com	velcro.	

PAR	 30 1 30 	R$												31,93		  R$              957,90  

CANELEIRA,	Material:	
Emborrachado,	Peso:	2	kg,		
para	uso	geral	da	ginastica	
localizada.		Serão:	10	COP	
Brazlândia,	10	COP	
Recanto	das	Emas	e	10	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	30	unidades	
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4.1.68 

CANELEIRA,	Material:	Emborrachado,	
Peso:	3	kg,	Características	
Adicionais:	Enchimento	com	esferas	de	
ferro	e	fecho	com	velcro.	

PAR	 30 1 30 	R$												38,00		  R$            1.140,00  

CANELEIRA,	Material:	
Emborrachado,	Peso:	3	kg,		
para	uso	geral	da	ginastica	
localizada.		Serão:	10	COP	
Brazlândia,	10	COP	
Recanto	das	Emas	e	10	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	30	unidades	

4.1.69 

CANELEIRA,	Material:	Emborrachado,	
Peso:	4	kg,	Características	Adicionais:	
Enchimento	com	esferas	de	ferro	e	fecho	
com	velcro.	

PAR	 15 1 15 	R$												45,16		  R$              677,40  

CANELEIRA,	Material:	
Emborrachado,	Peso:	4kg,		
para	uso	geral	da	ginastica	
localizada.		Serão:	05	COP	
Brazlândia,	05	COP	
Recanto	das	Emas	e	05	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	15	unidades	

4.1.70 

CANELEIRA,	Material:	Emborrachado,	
Peso:	5	kg,	Características	Adicionais:	
Enchimento	com	esferas	de	ferro	e	fecho	
com	velcro.	

PAR	 15 1 15 	R$												73,87		  R$            1.108,05  

CANELEIRA,	Material:	
Emborrachado,	Peso:	5kg,		
para	uso	geral	da	ginastica	
localizada.		Serão:	05	COP	
Brazlândia,	05	COP	
Recanto	das	Emas	e	05	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	15	unidades	

4.1.71 

COLCHONETE	GINÁSTICA,Material:	
Espuma	interna	
em	poliuretano,	Características	Mínimas:	
D28,capa	externa	de	couro	ou	corino,	ou	
courvim	:	Medidas:	90	x	40	x	03	cm,	Cor	a	
escolher	

Unidade	 60 1 60 	R$												28,19		  R$            1.691,40  

COLCHONETE	GINÁSTICA,		
para	uso	geral	da	ginastica	
localizada.		Serão:	20	COP	
Brazlândia,	20	COP	
Recanto	das	Emas	e	20	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	60	unidades	

4.1.72 Disco	de	Equilibrio	com	ajuste	de	altura	 Unidade	 6 1 6 	R$												55,63		  R$              333,78  

Disco	de	Equilibrio	com	
ajuste	de	altura		para	uso	
geral	da	ginastica	localizada.		
Serão:	2	COP	Brazlândia,	02	
COP	Recanto	das	Emas	e	02	
COP	Estrutural.	Totalizando:	
06	unidades	
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4.1.73 
Halteres	1kg	-	par	-		feito	em	ferro	e	
revestido	em	borracha	de	PVC,	que	
assegura	maior	segurança	ao	usuário.	

PAR	 15 1 15 	R$												11,52		  R$              172,80  

Halteres	1kg	-			para	uso	
geral	da	ginastica	
localizada.		Serão:	05	COP	
Brazlândia,	05	COP	
Recanto	das	Emas	e	05	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	15	unidades	

4.1.74 
Halteres	2kg	-	par	-		feito	em	ferro	e	
revestido	em	borracha	de	PVC,	que	
assegura	maior	segurança	ao	usuário.	

PAR	 15 1 15 	R$												21,90		  R$              328,50  

Halteres	2kg	-			para	uso	
geral	da	ginastica	
localizada.		Serão:	05	COP	
Brazlândia,	05	COP	
Recanto	das	Emas	e	05	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	15	unidades	

4.1.75 
Halteres	3kg	-	par	-		feito	em	ferro	e	
revestido	em	borracha	de	PVC,	que	
assegura	maior	segurança	ao	usuário.	

PAR	 15 1 15 	R$												31,18		  R$              467,70  

Halteres	3kg	-			para	uso	
geral	da	ginastica	
localizada.		Serão:	05	COP	
Brazlândia,	05	COP	
Recanto	das	Emas	e	05	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	15	unidades	

4.1.76 
Halteres	4kg	-	par	-		feito	em	ferro	e	
revestido	em	borracha	de	PVC,	que	
assegura	maior	segurança	ao	usuário.	

PAR	 9 1 9 	R$												47,01		  R$              423,09  

Halteres	4kg	-			para	uso	
geral	da	ginastica	
localizada.		Serão:	03	COP	
Brazlândia,	03	COP	
Recanto	das	Emas	e	03	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	09	unidades	

4.1.77 
Halteres	5kg	-	par	-		feito	em	ferro	e	
revestido	em	borracha	de	PVC,	que	
assegura	maior	segurança	ao	usuário.	

PAR	 9 1 9 	R$												56,89		  R$              512,01  

Halteres	5kg	-			para	uso	
geral	da	ginastica	
localizada.		Serão:	03	COP	
Brazlândia,	03	COP	
Recanto	das	Emas	e	03	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	09	unidades	
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4.1.78 
Halteres	6kg	-	par	-		feito	em	ferro	e	
revestido	em	borracha	de	PVC,	que	
assegura	maior	segurança	ao	usuário.	

PAR	 6 1 6 	R$												62,55		  R$              375,30  

Halteres	6kg	-			para	uso	
geral	da	ginastica	
localizada.		Serão:	02	COP	
Brazlândia,	02	COP	
Recanto	das	Emas	e	02	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	06	unidades	

4.1.79 
Halteres	7kg	-	par	-		feito	em	ferro	e	
revestido	em	borracha	de	PVC,	que	
assegura	maior	segurança	ao	usuário.	

PAR	 6 1 6 	R$												76,32		  R$              457,92  

Halteres	7kg	-			para	uso	
geral	da	ginastica	
localizada.		Serão:	02	COP	
Brazlândia,	02	COP	
Recanto	das	Emas	e	02	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	06	unidades	

4.1.80 

KETTLEBELL	-	Fabricado	em	ferro	
Fundido,	revestimento	em	PVC,	tem	a	
superfície	em	vinil	impermeável	com	
pegada.	Peso	4	Kg.	Protegido	contra	
oxidação.	

Unidade	 9 1 9 	R$												56,49		  R$              508,41  

KETTLEBELL		4kg	-			para	
uso	geral	da	ginastica	
localizada.		Serão:	03	COP	
Brazlândia,	03	COP	
Recanto	das	Emas	e	03	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	09	unidades	

4.1.81 

KETTLEBELL	-	Fabricado	em	ferro	
Fundido,	revestimento	em	PVC,	tem	a	
superfície	em	vinil	impermeável	com	
pegada.	Peso	6	Kg.	Protegido	contra	
oxidação.	

Unidade	 6 1 6 	R$												81,19		  R$              487,14  

KETTLEBELL		6kg	-			para	
uso	geral	da	ginastica	
localizada.		Serão:	02	COP	
Brazlândia,	02	COP	
Recanto	das	Emas	e	02	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	06	unidades	

4.1.82 

KETTLEBELL	-	Fabricado	em	ferro	
Fundido,	revestimento	em	PVC,	tem	a	
superfície	em	vinil	impermeável	com	
pegada.	Peso	8	Kg	.Protegido	contra	
oxidação.	

Unidade	 6 1 6 	R$												98,24		  R$              589,44  

KETTLEBELL		8kg	-			para	
uso	geral	da	ginastica	
localizada.		Serão:	02	COP	
Brazlândia,	02	COP	
Recanto	das	Emas	e	02	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	06	unidades	
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4.1.83 

Kit	3	Elásticos	Extensores	Multifuncional	
Ginástica	-		Kit	com	3	pares	de	elásticos	
de	60	cm	com	3	diferentes	níveis	de	
resistência	+	par	de	tornozeleiras	+	par	de	
pegadores.	Usado	para	exercícios	
bilaterais	e	unilaterais.	Composição	TPR,	
Foam,	Nylon.	Peso	e	Medidas	
aproximados:	Peso:	0,45	kg,	
Comprimento:	60cm	

KIT	 9 1 9 	R$												73,96		  R$              665,64  

Kit	3	Elásticos	Extensores	
Multifuncional	Ginástica	-	
para	uso	geral	da	ginastica	
localizada.		Serão:	03	COP	
Brazlândia,	03	COP	
Recanto	das	Emas	e	03	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	09	unidades	
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4.1.84 

Kit	Fita	Treinamento	Suspenso	
Suporte/Teto	Parede	
Tipo	TRX	Itens	inclusos:	
-	1	Suporte	de	parede;	
-	4	parafusos;	
-	4	buchas;	
-	4	arruelas.	
-	1	Fita	para	Treinamento	Suspenso;	
-	1	Mosquetão	de	aço	que	suporta	220kg;	
-	1	Fita	extensora	de	2	metros	para	
prender	a	Fita	de	treinamento	em	árvore,	
pilar,	tronco,	espaldar,	etc;	
-	1	Ancorador	para	porta,	caso	queira	
prender	a	sua	Fita	de	treinamento	na	
porta	da	sua	casa;	
-	1	Bag	(mochilinha)	para	transportar	o	
seu	equipamento.	
Características	Fita	de	suspensão:	
-	Regulagem	das	alças	é	feita	por	argolas;	
-	Ajustes	independentes	das	alças;	
-	Regulagem	de	comprimento	entre	
1,40m	e	2,55m	(sem	o	extensor);	
-	Confeccionado	em	fita	de	nylon	de	4cm;	
-	Costura	reforçada	com	linha	de	nylon;	
-	Manoplas	de	plástico	injetada,	rígidas	
para	evitar	rompimentos	e	feitas	sob	
medida;	
-	Suporta	120kg.	
Características	Suporte	de	Parede:	
-	Feito	em	chapada	de	aço	de	6mm;	
-	Arco	de	aço	de	3,5cm;	
-	4	furos	para	fixação	dos	parafusos	(N	
10);	
-	Medida	do	suporte:	10cm	x	10cm	
-	Suporta	300kg	

KIT	 3 1 3 	R$										119,92		  R$              359,76  

Kit	Fita	Treinamento	
Suspenso	Suporte/Teto	
Parede	para	uso	geral	da	
ginastica	localizada.		
Serão:	01	COP	Brazlândia,	
01	COP	Recanto	das	Emas	
e	01	COP	Estrutural.		
Totalizando:	03	unidades	
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4.1.85 

MINI	CAMA	ELÁSTICA,	Características	
Mínimas:	Confeccionado	em	aço	com	
pintura	eletrostática,	tela	costurada	com	
linha	de	nylon,	base	de	sustentação	e	
capacidade	para	até	120	kg.	

Unidade	 15 1 15 	R$										163,53		  R$            2.452,95  

MINI	CAMA	ELÁSTICA	-	
para	uso	geral	da	ginastica	
localizada.		Serão:	05	COP	
Brazlândia,	05	COP	
Recanto	das	Emas	e	05	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	15	unidades	

4.1.86 

Roda	manual	para	exercício	abdominal,	
indicada	para	treinamento	físico,	de	força	
e	resistência,	confeccionada	em	PVC	e	
Borracha,	com	peso	aproximado	de	550g.	
CAPACIDADE	ATÉ	120KG,	EIXO	CENTRAL	
EM	AÇO,	PARTES	EXTERNAS	EM	PLASTICO	
INGETADO,	TAMANHO	APROXIMADO		28	
CM	X	18	CM.	

Unidade	 6 1 6 	R$												31,91		  R$              191,46  

Roda	manual	para	
exercício	abdominal	para	
uso	geral	da	ginastica	
localizada.		Serão:	02	COP	
Brazlândia,	02	COP	
Recanto	das	Emas	e	02	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	06	unidades	

4.1.87 

Step	Capacidade	200	kg	Densidade:	100	
kg/m³	-	Material:	E.V.A.	(Etil,	Vinil	e	
Acetato)	Textura:	Texturizado	
antiderrapante	Dimensões:	60	x	30	x	10	
cm	(C	x	L	x	A)	Peso:	1,8	kg	

Unidade	 15 1 15 	R$										108,17		  R$            1.622,55  

Step	Capacidade	200	kg		
para	uso	geral	da	ginastica	
localizada.		Serão:	05	COP	
Brazlândia,	05	COP	
Recanto	das	Emas	e	05	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	15	unidades	

4.1.88 
Barra	de	supino	em	EVA	para	
Hidroginástica	-	Medida	1,33	metros	x	
11cm	x	11cm	com	peso	de	500g	

Unidade	 45 1 45 	R$												53,62		  R$            2.412,90  

Barra	de	supino	em	EVA		
para	uso	geral	da	
hidroginástica.		Serão:	15	
COP	Brazlândia,	15	COP	
Recanto	das	Emas	e	15	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	45	unidades	

4.1.89 

Caneleira	walking	water	medida	-	40cm	x	
7cm	x	14cm.	
Injetado	em	polietineno	com	fita	em	
polipropileno	e	velcro,	revestido	em	
neoprene	3mm.	

PAR	 15 1 15 	R$												53,31		  R$              799,65  

Caneleira	walking	water	
medida	-		para	uso	geral	
da	hidroginástica.		Serão:	
05	COP	Brazlândia,	05	COP	
Recanto	das	Emas	e	05	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	15	unidades	
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4.1.90 

Halteres	para	hidro	ginastica	1kg	-		
fabricado	em	
borracha	EVA	e	com	haste	emborrachada	
suas	extremidades	são	em	forma	
triangular.	
Especificações:	Tamanho	APROXIMADO	:	
30	x	11	x	
11cm.	

PAR	 30 1 30 	R$												39,92		  R$            1.197,60  

Halteres	para	hidro	
ginastica	1kg	para	uso	
geral	da	hidroginástica.		
Serão:	10	COP	Brazlândia,	
10	COP	Recanto	das	Emas	
e	10	COP	Estrutural.		
Totalizando:	30	unidades	

4.1.91 

Halteres	para	hidro	ginastica	2kg	-		
fabricado	em	
borracha	EVA	e	com	haste	emborrachada	
suas	extremidades	são	em	forma	
triangular.	
Especificações:	Tamanho:	APROXIMADO	
30	x	11	x	
11cm.	

PAR	 30 1 30 	R$												39,92		  R$            1.197,60  

Halteres	para	hidro	
ginastica	2kg	para	uso	
geral	da	hidroginástica.		
Serão:	10	COP	Brazlândia,	
10	COP	Recanto	das	Emas	
e	10	COP	Estrutural.		
Totalizando:	30	unidades	

4.1.92 

Halteres	para	hidro	ginastica	3kg	-		
fabricado	em	
borracha	EVA	e	com	haste	emborrachada	
suas	extremidades	são	em	forma	
triangular.	
Especificações:	Tamanho	APROXIMADO:	
26cm	x	
13cm	x	12cm.	

PAR	 30 1 30 	R$												70,40		  R$            2.112,00  

Halteres	para	hidro	
ginastica	3kg	para	uso	
geral	da	hidroginástica.		
Serão:	10	COP	Brazlândia,	
10	COP	Recanto	das	Emas	
e	10	COP	Estrutural.		
Totalizando:	30	unidades	

4.1.93 

Par	Hidro	Halter	Circular	Em	E.V.A	Para	
Hidroginástica	-		Pode	Ser	Utilizado	Tanto	
Na	Posição	Aberta,	Quanto	Na	Fechada	
Dados	Técnicos	Material	-	Espuma	De	
E.V.A;	Medidas	aproximadas	-	26Cm	X	
4Cm;	Peso	Aproximado	-	250G	(Cada	
Unidade).	Itens	Inclusos	02	Halteres	
Circulares	Para	Hidroginástica	

PAR	 75 1 75 	R$												57,09		  R$            4.281,75  

Par	Hidro	Halter	Circular	
Em	E.V.A	Para	
Hidroginástica		para	uso	
geral	da	hidroginástica.		
Serão:	25	COP	Brazlândia,	
25	COP	Recanto	das	Emas	
e	25	COP	Estrutural.		
Totalizando:	75	unidades	
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4.1.94 

Aparador	de	chute	Karatê:		Formato	
retangular,	duas	alças	com	velcro.	
Medidas	aproximadas	(A	x	L	x	D):	
40x20x8.	Descrição	complementar:	
Aparador	de	Chute	confecção:	em	couro	
sintético,	ultraleve	e	resistente.	
Enchimento	de	espuma	densa.	Inclui	
gancho	e	tiras	com	alças	rebitadas	e	
reforçadas.	

Unidade	 6 1 6 	R$										111,56		  R$              669,36  

Aparador	de	chute	Karatê.		
Serão:	02	COP	Brazlândia,	
02	COP	Recanto	das	Emas	
e	02	COP	Estrutural.		
Totalizando:	06	unidades	

4.1.95 

CANELEIRA	KARATE	E	PÉ	REMOVIVEL,	
protetor	revestido	com	couro	sintetico	e	
interior	em	EVA	de	alta	resistencia,	
fixação	em	velco	-	tamanhos	P,	M	e	G,	cor	
:	Azul	

PAR	 12 1 12 	R$												67,99		  R$              815,88  

CANELEIRA	KARATE	E	PÉ	
REMOVIVEL,	para	uso	na	
modalidade.	Serão:	04	
COP	Brazlândia,	04	COP	
Recanto	das	Emas	e	04	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	12	unidades	

4.1.96 

ESCUDO	APARADOR	DE	SOCO,	Material:	
Sintético,	Modelo:	Manopla,	Dimensões:	
22x18cm,	Características	Adicionais:	
Acolchoado	de	espuma,	unissex.	

PAR	 6 1 6 	R$												67,14		  R$              402,84  

ESCUDO	APARADOR	DE	
SOCO,	para	uso	na	
modalidade.	Serão:	02	
COP	Brazlândia,	02	COP	
Recanto	das	Emas	e	02	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	06	unidades	

4.1.97 

LUVA	KARATÊ,	Características	Mínimas:	
Material:	couro	sintético	e	espuma.	
Indeformável.	Tamanho	oficial	adulto.	
Cor	A	ESCOLHER	

PAR	 12 1 12 	R$												71,96		  R$              863,52  

LUVA	KARATÊ,	para	uso	na	
modalidade.	Serão:	04	
COP	Brazlândia,	04	COP	
Recanto	das	Emas	e	04	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	12	unidades	
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4.1.98 

Protetor	de	Cabeça	(capacete)	para	lutas	
de	artes	
marciais,	contra	impactos	mais	fortes.	
Produção	em	materiais	de	alta	qualidade	
e	resistência,	como	couro	natural	e	
poliamida.	Enchimento	em	espuma	que	
contempla	toda	a	extensão	do	
equipamento,	para	proteção	completa.	
Protege	o	queixo,	testa	e	orelhas	de	
grandes	impactos.	Enchimento	de	
espuma	em	100%	do	equipamento.	Feito	
em	couro	artificial	de	alta	qualidade	e	
durabilidade.	Ideal	para	pessoas	que	
praticam	esporte	de	contato,	prevenindo	
de	aberturas	na	pele.	Material:	50%	PU,	
40%	poliamida	e	10%	poliéster	Ajuste:	
Parte	superior	da	cabeça	com	cadarço,	na		
parte	traseira	com	velcro	de	7	cm	
(proporcionado	encaixe	e	maior	
segurança)	e	tira	em	velcro	no	queixo	
Dimensões	do	Produto	(Altura	x	
Circunferência):	19	cm	x	68	cm	Peso	
Aproximado:	580g	

Unidade	 12 1 12 	R$												66,00		  R$              792,00  

Protetor	de	Cabeça	
(capacete)	para	lutas	de	
artes	para	uso	na	
modalidade.	Serão:	04	
COP	Brazlândia,	04	COP	
Recanto	das	Emas	e	04	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	12	unidades	

4.1.99 

Protetor	de	Torax	para	o	Karatê	
homologado	pela	CBK	-	TAMANHOS	P,M	
e	G,	dupla	face	nas	cores	vermelho	e	
preto.	É	composto	por	três	camadas:	
Cordura	-	Flexiroll	(alta	absorção	de	
choque)	-CoolMax.	Sistema	de	ajuste	com	
velcro.	

Unidade	 12 1 12 	R$												87,92		  R$            1.055,04  

Protetor	de	Tórax	para	
uso	na	modalidade.	Serão:	
04	COP	Brazlândia,	04	COP	
Recanto	das	Emas	e	04	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	12	unidades	

4.1.100 
ESPAGUETE,	Material:	Polietileno,	
Dimensões:	1,65	x	0,65	cm,	Aplicação:	
Para	aulas	de	natação,	Cor	A	escolher.	

Unidade	 300 1 300 	R$														4,79		  R$            1.437,00  

ESPAGUETE,		para	uso	na	
modalidade	aquática.	
Serão:	100	COP	
Brazlândia,	100	COP	
Recanto	das	Emas	e	100	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	300	unidades	
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4.1.101 

KIT,	Aplicação:	Atividade	aquática,	
Características	Mínimas:	Jogo	de	pinos	
que	afundam,	20	cm	de	altura,	06	peças,	
cores	diversas.	Material	pvc	ou	outro	de	
melhor	qualidade	

KIT	 12 1 12 	R$												48,97		  R$              587,64  

KIT,	Aplicação:	Atividade	
aquática,	para	uso	na	
modalidade	aquática.	
Serão:	04	COP	Brazlândia,	
04	COP	Recanto	das	Emas	
e	04	COP	Estrutural.		
Totalizando:	12	unidades	

4.1.102 

POLIBÓIA	-	ACESSÓRIO	DE	NATAÇÃO,	
FLUTUADOR	PARA	AS	PERNAS,	POLIBÓIA	
CONFECCIONADO	COM	E.V.A.,	UM	
MATERIAL	DE	GRANDE	DURABILIDADE	E	
RESISTÊNCIA.	MODELO	ANATÔMICO,	
CONFECCIONADA	EM	EVA	INJETADO,	
RECORTADO	E	LIXADO.	TAMANHO	
ÚNICO:	DIMENSÕES	APROXIMADAS:	
ALTURA	10,5	CENTÍMETROS	/	
COMPRIMENTO	25,5	CENTÍMETROS	/	
LARGURA	10,5	CENTÍMETROS.	COR	
VARIADO	

Unidade	 30 1 30 	R$												21,01		  R$              630,30  

KIT,	Aplicação:	Atividade	
aquática,	para	uso	na	
modalidade	aquática.	
Serão:	10	COP	Brazlândia,	
10	COP	Recanto	das	Emas	
e	10	COP	Estrutural.		
Totalizando:	30	unidades	

4.1.103 

Prancha	para	Natação	Grande:	Material	
Borracha	Eva,	Tamanho		APROXIMADO	:	
40cm	X	29cm,	Espessura	30mm	.	Peso	
aproximado:	185	gramas	

Unidade	 75 1 75 	R$												25,60		  R$            1.920,00  

Prancha	para	Natação	
Grande	para	uso	na	
modalidade	aquática.	
Serão:	25	COP	Brazlândia,	
25	COP	Recanto	das	Emas	
e	25	COP	Estrutural.		
Totalizando:	75unidades	

4.1.104 

Tapetes	Flutuante	Aquático	lúdico	
educativos	quadrado	de	cores	vibrantes.	
Feito	em	EVA,	material	durável,	é	fácil	de	
lavar.	Medidas:	Largura:	90	cm,	
Comprimento:	80	cm	e	Espessura:	3	cm	

Unidade	 3 1 3 	R$												25,81		  R$                77,43  

Tapetes	Flutuante	
Aquático	lúdico	para	uso	
na	modalidade	aquática.	
Serão:	01	COP	Brazlândia,	
01	COP	Recanto	das	Emas	
e	01	COP	Estrutural.		
Totalizando:		03	unidades	
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4.1.105 

BOLA	DE	FUTSAL	COM	GUIZO,	Material:	
PU	com	Câmera	de	Butil,	Características	
Adicionais:	COM	GUIZO	para	portadores	
de	deficiência	visual.	Sistema	de	
Construção	termo	soldada.	Com	válvula	
lubrificada,	Medidas	aproximadas	:	
Circunferência:	62	à	64cm,	Peso:	410	a	
440g.	

Unidade	 6 1 6 	R$												91,83		  R$              550,98  

BOLA	DE	FUTSAL	COM	
GUIZO,	para	uso	na	
modalidade	
adaptada.(PcD)	Serão:	02	
COP	Brazlândia,	02	COP	
Recanto	das	Emas	e	02	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	06	unidades	

4.1.106 

BOLA	DE	GOALBALL,	Material:	Borracha,	
Tipo:	Oficial,	Diâmetro:	25	cm,	Peso:	1250	
gramas,	Cor:	À	escolher,	Características	
Adicionais:	Com	guizos	no	interior.	

Unidade	 3 1 3 	R$										792,00		  R$            2.376,00  

BOLA	DE	GOALBALL,	para	
uso	na	modalidade	
adaptada.	Serão:	01	COP	
Brazlândia,	01	COP	
Recanto	das	Emas	e	01	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	03	unidades	

4.1.107 

Calha	profissional	para	Bocha	Adaptada	
modelo	Tripé	Classe	BC3,	indicada	para	
alto	rendimento.	Fabricada	em	madeira	
de	alta	tecnologia	para	proporcionar	
maior	leveza.	Desmontável	em	5	partes:	1	
peça	de	60cm,	3	peças	de	40cm	e	uma	
peça	de	20cm	com	lançador,	totalizando	
o	comprimento	de	2,0m.	Tripé	
desenvolvido	com	suporte	telescópico	e	
torres	escamoteáveis	que	permitem	
ajustes	para	aumentar	ou	reduzir	a	
distância	do	lançamento.	Possui	espaço	
para	manter	a	bola	pausada	

Unidade	 3 1 3 	R$						1.560,00		  R$            4.680,00  

Calha	profissional	para	
Bocha	Adaptada	para	uso	
na	modalidade	adaptada.	
Serão:	01	COP	Brazlândia,	
01	COP	Recanto	das	Emas	
e	01	COP	Estrutural.		
Totalizando:	03	unidades	

4.1.108 

Colete	EVA	até	80kg	para	PcD	-	Material:	
Espuma	interna	de	poliuretano	com	
densidade	D	28,	cobertura	externa	em	
capa	de	couro	ou	corino	de	cor	preta.	
Mediadas:	90	x	40	x03	cm.	

Unidade	 12 1 12 	R$												61,60		  R$              739,20  

Calha	profissional	para	
Bocha	Adaptada	para	uso	
na	modalidade	adaptada.	
Serão:	04	COP	Brazlândia,	
04	COP	Recanto	das	Emas	
e	04	COP	Estrutural.		
Totalizando:	12	unidades	
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4.1.109 

Kit	Bocha	adaptada	:	com	6	bolas	
vermelhas,	6	bolas	azul	e	1	bola	branca.	
Material	100%	PU,	costuradas	à	mão,	
com	enchimento	em	granulado,	plástico	
não	tóxico.	Aprovado	pelo	CPISRA.	
Especificações:	Peso	da	bocha:	275gr;	
Circunferência:	270mm;		Material:	Micro-
fibra;	Acompanha	bolsa	para	transporte.	

KIT	 3 1 3 	R$										692,75		  R$            2.078,25  

Kit	Bocha	adaptada	para	
uso	na	modalidade	
adaptada.	Serão:	01	COP	
Brazlândia,	01	COP	
Recanto	das	Emas	e	01	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	03	unidades	

4.1.110 

Peteca	oficial	para	badminton.	Tubo	com	
6	unidades.	Composição	em	nylon	com	
base	de	cortiça.	Cor:	amarela.	Peso:	
aproximadamente	7g	cada	peteca.	
Tamanho:	U.	Dimensões:	6,50	x	6,50	x	
8,50	

TUBO	 12 1 12 	R$												46,91		  R$              562,92  

Peteca	oficial	para	
badminton.	para	uso	na	
modalidade	adaptada.	
Serão:	04	COP	Brazlândia,	
04	COP	Recanto	das	Emas	
e	04	COP	Estrutural.		
Totalizando:	12	unidades	

4.1.111 

Raquete	para	badminton	encordoada.	
Material:	Alumínio	e	grafite.	Cabeça:	57	
sq.in/	ts,	equilíbrio:	295	mm,	
encordoamento,	peso	aproximado:	entre	
90	g	e	110	g,	tensão	da	Corda:	18-20	lbs.	
Dimensões	aproximadas:	(altura	x	largura	
x	profundidade	cm):	67x20x1,5	

Unidade	 6 1 6 	R$												55,20		  R$              331,20  

Raquete	para	badminton	
encordoada.	para	uso	na	
modalidade	adaptada.	
Serão:	02	COP	Brazlândia,	
02	COP	Recanto	das	Emas	
e	02	COP	Estrutural.		
Totalizando:	06	unidades	

4.1.112 

Rede	badminton.	Rede	de	poliéster,	fio	
de	poliamida	torcido,	banda	superior	em	
PVC	e	cabo	de	aço	plastificado;	
detalhamento:	fácil	de	dobrar	e	
transportar,	na	cor	marrom,	acompanha	
cabo	de	aço	plastificado,	fitas	na	cor	
branca	com	malha	2	cm;	dimensões	
APROXIMADAS	:	6,10	m	de	comprimento	
por	0,70	m	de	altura.	

Unidade	 3 1 3 	R$										231,63		  R$              694,89  

Rede	badminton	para	uso	
na	modalidade	adaptada.	
Serão:	01	COP	Brazlândia,	
01	COP	Recanto	das	Emas	
e	01	COP	Estrutural.		
Totalizando:	03	unidades	
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4.1.113 

Suporte	para	Antena	de	badminton	-	o	
Faixa	de	
tecido	na	cor	crú,	com	fio	para	fixação	
costurado,	Medidas:	1m	x	5cm,	100%	
algodão.	

PAR	 3 1 3 	R$												17,56		  R$                52,68  

Suporte	para	Antena	de	
badminton	para	uso	na	
modalidade	adaptada.	
Serão:	01	COP	Brazlândia,	
01	COP	Recanto	das	Emas	
e	01	COP	Estrutural.		
Totalizando:	03	unidades	

4.1.114 

Tábua	para	Propriocepção	lateral	
retangular	Material:	madeira	
emborrachada	azul	para	evitar	
escorregões	e	tombos,	Dimensões:	60	x	
40	x	10cm.	Deve	suportar	mínimo	de	120	
kg	.	Piso	antiderrapante	

Unidade	 3 1 3 	R$												88,16		  R$              264,48  

Tábua	para	Propriocepção	
lateral	para	uso	na	
modalidade	adaptada.	
Serão:	01	COP	Brazlândia,	
01	COP	Recanto	das	Emas	
e	01	COP	Estrutural.		
Totalizando:	03	unidades	

4.1.115 

Tábua	Proprioceptiva	Redonda	-	o	
Material:	madeira	
emborrachada	azul	para	evitar	
escorregões	e	tombos	Dimensões:	49x7	
cm.	Piso	antiderrapante	.	Deve	suportar	
até	135	kg	

Unidade	 3 1	 3 	R$												88,98		  R$              266,94  

Tábua	Proprioceptiva	
Redonda	para	uso	na	
modalidade	adaptada.	
Serão:	01	COP	Brazlândia,	
01	COP	Recanto	das	Emas	
e	01	COP	Estrutural.		
Totalizando:	03	unidades	

4.1.116 

Aparador	de	chute	Karatê:		Formato	
retangular,	duas	alças	com	velcro.	
Medidas	aproximadas	(AxLxD):	40x20x8.	
Descrição	complementar:	Aparador	de	
Chute	confecção:	em	couro	sintético,	
ultraleve	e	resistente.	Enchimento	de	
espuma	densa.	Inclui	gancho	e	tiras	com	
alças	rebitadas	e	reforçadas.	

Unidade	 6 1	 6 	R$										111,56		  R$              669,36  

Aparador	de	chute	
Taekwondo				para	uso	na	
modalidade	Taekwondo.	
Serão:	02	COP	Brazlândia,	
02	COP	Recanto	das	Emas	
e	02	COP	Estrutural.		
Totalizando:	06	unidades	

4.1.117 

LUVA	para	Taekwondo,	homologado	pela	
CBTKD	-	TAMANHOS	P,	M	e	G,	Modelo	
Oficial	para	Taekwondo;	Par	de	Luva	
protetora	das	mãos,	nas	cores	preto	e	
branco.	Composto	por	espuma	modelada	
revestida	por	material	sintético	e	
poliéster,	com	velcro	de	fixação	no	
punho.	

PAR	 12 1	 12 	R$												87,92		  R$            1.055,04  

LUVA	para	Taekwondo				
para	uso	na	modalidade	
Taekwondo,.	Serão:	04	
COP	Brazlândia,	04	COP	
Recanto	das	Emas	e	04	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	12	unidades	
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4.1.118 

Protetor	de	Cabeça	(capacete)	para	lutas	
de	artes	marciais,	contra	impactos	mais	
fortes.	Produção	em	materiais	de	alta	
qualidade	e	resistência,	como	couro	
natural	e	poliamida.	Enchimento	em	
espuma	que	contempla	toda	a	extensão	
do	equipamento,	para	proteção	
completa.	Protege	o	queixo,	testa	e	
orelhas	de	grandes	impactos.	Enchimento	
de	espuma	em	100%	do	equipamento.	
Feito	em	couro	artificial	de	alta	qualidade	
e	durabilidade.	Ideal	para	pessoas	que	
praticam	esporte	de	contato,	prevenindo	
de	aberturas	na	pele.	Material:	50%	PU,	
40%	poliamida	e	10%	poliéster	Ajuste:	
Parte	superior	da	cabeça	com	cadarço,	na		
parte	traseira	com	velcro	de	7	cm	
(proporcionado	encaixe	e	maior	
segurança)	e	tira	em	velcro	no	queixo	
Dimensões	do	Produto	(Altura	x	
Circunferência):	19	cm	x	68	cm	Peso	
Aproximado:	580g	

Unidade	 12 1	 12 	R$												64,00		  R$              768,00  

Protetor	de	Cabeça	
(capacete)	para	luta	para	
uso	na	modalidade	
Taekwondo,.	Serão:	04	
COP	Brazlândia,	04	COP	
Recanto	das	Emas	e	04	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	12	unidades	

4.1.119 

Protetor	de	Canela	e	Pé	para	Taekwondo,	
homologado	pela	CBTKD	-	TAMANHOS	P,	
M	e	G,	Modelo	Oficial	para	Taekwondo;	
Par	de	Protetor	de	Canela	e	Pé,	nas	cores	
preto	e	branco.	Material:	PU,	PE,	EVA,	
Nylon	e	etc,	com	Fecho	elástico	para	
ajuste	seguro.	

PAR	 12 1	 12 	R$												67,99		  R$              815,88  

Protetor	de	Canela	e	Pé	
para	Taekwondo,		para	
uso	na	modalidade	
Taekwondo,.	Serão:	04	
COP	Brazlândia,	04	COP	
Recanto	das	Emas	e	04	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	12	unidades	

4.1.120 

Protetor	de	Tórax	Taekwondo	Dupla	
Face,	homologado	pela	CBTKD	-	
TAMANHOS	P,M	e	G,	dupla	face	nas	cores	
vermelho	e	preto.	É	composto	por	três	
camadas:	Cordura	-	Flexiroll	(alta	
absorção	de	choque)	-	CoolMax.	Sistema	
de	ajuste	com	velcro.	

Unidade	 12 1	 12 	R$												79,99		  R$              959,88  

Protetor	de	Tórax	
Taekwondo	Dupla	Face,	
para	uso	na	modalidade	
Taekwondo,.	Serão:	04	
COP	Brazlândia,	04	COP	
Recanto	das	Emas	e	04	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	12	unidades	
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4.1.121 

BOLA	DE	VÔLEI	DE	QUADRA,	matrizada,	
com	18	gomos,	confeccionada	em	
microfibra.	Material:	Poliuretano	Câmera:	
Airbility	Miolo:	Removível	Slip	System	
Circuferência	aproximada:	68	cm	Peso	e	
medidas	oficiais,	Câmara	Airbility,	Miolo	
Slip	System	removível	e	lubrificado.	TIPO	
Pró	8.0	Profissional	OU	DE	MESMA	
QUALIDADE	OU	SUPERIOR,	aprovada	pela	
FIVB.	

Unidade	 60 1	 60 	R$										167,92		  R$          10.075,20  

BOLA	DE	VÔLEI	DE	
QUADRA	8.0	para	uso	na	
modalidade.	Serão:	20	
COP	Brazlândia,	20	COP	
Recanto	das	Emas	e	20	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	60	unidades	

4.1.122 

BOLA	DE	VÔLEI	DE	QUADRA,	Matrizada,	
Microfibra,	18	Gomos,	DIMENSÕES	
APROXIMADAS	:	Tamanho	65	–	67	cm,	
Peso	260	–	280,	gramas,	Câmara	Airbility,	
Miolo	Slip	System	removível	e	lubrificado.	
TIPO	Pró	6.0	OU	DE	MESMA	QUALIDADE	
OU	SUPERIOR,	aprovada	pela	FIVB.	

Unidade	 75 1	 75 	R$												99,97		  R$            7.497,75  

BOLA	DE	VÔLEI	DE	
QUADRA	6.0	para	uso	na	
modalidade.	Serão:	25	
COP	Brazlândia,	25	COP	
Recanto	das	Emas	e	25	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	75	unidades	

4.1.123 

Kit	Mini	Vôlei	:	Possui	uma	resistente	
rede	de	nylon,	e	tubos	de	aço	carbono.	
Os	encaixes	da	rede	são	em	polietileno	
Injetado,	para	garantir	a	segurança	ao	
praticar	o	esporte.	Produto	com	pintura	
EPOXI,	de	alta	resistência.	
O	kit	contém:	
02	Bases	de	Ferro	(aço	carbono)	chato	de	
2"	x	3/16;	
02	Postes	de	tubo	de	Aço	Carbono	de	2"	x	
1,05m	altura;	
01	Rede	de	Nylon	com	faixas	em	lona;	01	
Bola	de	Vôlei;	
01	Mini	Bomba	de	Encher	Bola.	DADOS	
TÉCNICOS	
Dimensões	do	Produto	(cm):1,05m	de	Alt	
x	2,83m	de	Larg	
Peso	aproximado	do	Produto:	10	kg	
Dimensões	da	Embalagem	(cm):	P	x	L	x	A	-	
12	x	08	x	1,10m	

KIT	 3 1	 3 	R$										563,71		  R$            1.691,13  

Kit	Mini	Vôlei		para	uso	na	
modalidade	.	Serão:	01	
COP	Brazlândia,	01	COP	
Recanto	das	Emas	e	01	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	03	unidades	
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4.1.124 

PARES	DE	PROTETOR	DE	POSTE	para	vôlei	
oficial.	fabricado	em	espuma,	revestido	
em	vinilona,	espuma	D33,	com	1,80m	de	
altura.	Fechamento	em	velcro.	Cor	a	
escolher.	

PAR	 3 1	 3 	R$										354,87		  R$            1.064,61  

PARES	DE	PROTETOR	DE	
POSTE	para	vôlei	oficial.		
para	uso	na	modalidade	.	
Serão:	01	COP	Brazlândia,	
01	COP	Recanto	das	Emas	
e	01	COP	Estrutural.		
Totalizando:	03	unidades	

4.1.125 

REDE	DE	VÔLEI	Profissional	Reforçada	
Com	4	Faixas	-	Fio	25mm	de	Polietileno	
100%	Virgem	de	Alta	Densidade	Com,	
Tratamento	UV.	Com	4	Faixas	em	Lonas	
de	1.8mm	e	Costura	Dupla,	Resistentes	
ao	Sol,	Chuva	e	Ações	climáticas.	Faixa	
superior	com	7cm.	Faixa	Inferior	e	
Laterais	com	5cm.	Revestimento	Interno	
Passante.	Malhas	5x5cm.	Tamanho	Oficial	
1,00	X	10,00metros	

Unidade	 6 1	 6 	R$										375,20		  R$            2.251,20  

REDE	DE	VÔLEI	
Profissional	Reforçada	
para	vôlei	oficial.		para	uso	
na	modalidade	.	Serão:	02	
COP	Brazlândia,	02	COP	
Recanto	das	Emas	e	02	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	06	unidades	

4.1.126 

Bola	de	Vôlei	de	Praia,	construída	com	
tecnologia	TwinSTLock	que	repele	a	
absorção	de	água	na	bola,	aumentando	
sua	resistência	e	durabilidade;	Com	um	
design	de	10	painéis	contrastantes;	
Medidas:	circunferência	66-68cm;	peso	
275-280g,	cor	branca,	azul	e	amarela;	
Costura	de	alta	precisão	ou	Sem	costura;	
Tem	qualidade	aprovada	pela	FIVB	-	
Federação	Internacional	de	Voleibol.	

Unidade	 60 1	 60 	R$										127,99		  R$            7.679,40  

Bola	de	Vôlei	de	Praia,		
para	uso	na	modalidade	.	
Serão:	20	COP	Brazlândia,	
20	COP	Recanto	das	Emas	
e	20	COP	Estrutural.		
Totalizando:	60	unidades	

4.1.127 

Rede	Profissional	para	Voleibol	de	Praia;	
Medidas:	1,00	m	(altura)	x	9,50	m	
(largura),	Fio	2,0	em	Polietileno	(nylon)	
torcido	Malha	10x10	cm,	Acompanha	
corda	guia	para	instalação	da	rede	e	
sapatilhos	metálicos	nas	quatro	pontas	
da	rede	4	Faixas,	cor	
Azul/Alaranjada/Branca.	

Unidade	 9 1	 9 	R$										198,14		  R$            1.783,26  

Rede	Profissional	para	
Voleibol	de	Praia		para	uso	
na	modalidade	.	Serão:	03	
COP	Brazlândia,	03	COP	
Recanto	das	Emas	e	03	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	09	unidades	
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4.1.128 

BOLA	DE	PILATES	OVERBALL	25CM	-	Cinza	
ou	Azul.	A	Bola	de	Pilates	Overball	25cm	
oferece	um	treinamento	funcional	
completo.	Trabalha	força,	equilíbrio	e	
alongamento.	Pode	ser	usada	nas	duas	
superfícies,	e	possui	sistema	anti	estouro.	

Unidade	 12 1	 12 	R$												25,60		  R$              307,20  

BOLA	DE	PILATES	
OVERBALL	25CM	para	uso	
nos	treinamentos	de	
rendimento.	Serão:	06	
COP	Recanto	das	Emas	e	
06	COP	Estrutural.		
Totalizando:	12	unidades	

4.1.129 RODA	PARA	EXERCÍCIO	ABDOMINAL,	
Tamanho:	41x5x5cm	 Unidade	 4 1	 4 	R$												41,16		  R$              164,64  

RODA	PARA	EXERCÍCIO	
ABDOMINAL,	Tamanho:	
41x5x5cm	para	uso	nos	
treinamentos	de	
rendimento.	Serão:	02	
COP	Recanto	das	Emas	e	
02	COP	Estrutural.		
Totalizando:	04	unidades	

4.1.130 
Escada	de	agilidade		Material:	Nylon	e	
polipropileno	-	Dimensões	do	Produto:	4	
metros	–	8	degraus.	

Unidade	 2 1	 2 	R$												85,27		  R$              170,54  

Escada	de	agilidade	8	
degraus	para	uso	nos	
treinamentos	de	
rendimento.	Serão:	01	
COP	Recanto	das	Emas	e	
01	COP	Estrutural.		
Totalizando:	02	unidades	

4.1.131 

CONE	DE	PLÁSTICO	TIPO	CHAPÉU	CHINÊS,	
COMPOSTO	EM	PVC,	MATERIAL	
RESISTENTE,	LEVE	E	FLEXÍVEL,	CONE	PARA	
TREINO,	Material:	Borracha	Sintética	
Flexível,	Tamanho:	20-	25	cm,	Cor.	

Unidade	 20 1	 20 	R$														2,90		  R$                58,00  

CONE	DE	PLÁSTICO	TIPO	
CHAPÉU	CHINÊS,	para	uso	
nos	treinamentos	de	
rendimento.	Serão:	10	
COP	Recanto	das	Emas	e	
10	COP	Estrutural.		
Totalizando:	20	unidades	

4.1.132 
CONE	PARA	TREINO,	Material:	Borracha	
Sintética	Flexível,	Tamanho:	20-	25	cm,	
Cor:	À	escolher.	

Unidade	 20 1	 20 	R$												19,56		  R$              391,20  

CONE	PARA	TREINO,	para	
uso	nos	treinamentos	de	
rendimento.	Serão:	10	
COP	Recanto	das	Emas	e	
10	COP	Estrutural.		
Totalizando:	20	unidades	
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4.1.133 

BOLAS	DE	PILATES	-	55	Cm	-	Cinza	ou	
Azul.	A	Bola	para	ginástica,	treinamento	
funcional,	pilates,	yoga.	Produzidas	com	
material	100%	atóxico	e	livre	de	ftalatos,	
suporta	até	200kg,	e	possui	sistema	anti	
estouro.	

Unidade	 4 1	 4 	R$												56,30		  R$              225,20  

BOLAS	DE	PILATES	-	55	Cm	
para	uso	nos	treinamentos	
de	rendimento.	Serão:	02	
COP	Recanto	das	Emas	e	
02	COP	Estrutural.		
Totalizando:	04	unidades	

4.1.134 COLCHONETE	EVA	-	Tamanho	
180cmx50cmx5mm.	Cor	Cinza	ou	Azul.	 Unidade	 20 1	 20 	R$												39,20		  R$              784,00  

COLCHONETE	EVA	-	para	
uso	nos	treinamentos	de	
rendimento.	Serão:	10	
COP	Recanto	das	Emas	e	
10	COP	Estrutural.		
Totalizando:	20	unidades	

4.1.135 
CONE	PARA	TREINO,	Material:	
BORRACHA,	Altura:	50	cm,	Cor:	À	
escolher.	

Unidade	 30 1	 30 	R$												13,26		  R$              397,80  

CONE	PARA	TREINO,	para	
uso	nos	treinamentos	de	
rendimento.	Serão:	15	
COP	Recanto	das	Emas	e	
15	COP	Estrutural.		
Totalizando:	30	unidades	

4.1.136 

Arcos	p/	Ginástica	Rítmica	-
aproximadamente		85cm	Arco	oficial	para	
ginástica	rítmica,	produzido	a	partir	de	
material	termoplástico	de	alta	resistência	
a	impactos	e	flexibilidade,	nos	diâmetros		
de	85	cm	e	22	mm	interno	/peso	:	300	
gramas;	Em	conformidade	com	as	normas	
Aprovada	pela	Confederação	Brasileira	de	
Ginástica	Rítmica	

Unidade	 15	 1	 15 	R$												55,92		  R$              838,80  

Arcos	p/	Ginástica	Rítmica	
para	uso	nos	treinamentos	
de	rendimento.	Serão:	15	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	15	unidades	

4.1.137 

BOLA	DE	GINÁSTICA	RITIMICA	-	material:	
borracha	flexível,	Medidas	aproximadas:	
peso	mínimo	de	300g,	diâmetro	entre	16	
e	17	cm,	cor	à	definir,	para	ginástica	
rítmica	infantil.	

Unidade	 10	 1	 10 	R$												64,40		  R$              644,00  

BOLA	DE	GINÁSTICA	
RITIMICA	para	uso	nos	
treinamentos	ginástica.	
Serão:	10	COP	Estrutural.		
Totalizando:	10	unidades	

4.1.138 

CORDA	GINÁSTICA	RÍTMICA,	Material:	
Linho	ou	Sintético,	Tipo:	Oficial,	
Comprimento:	03	metros,	Cor:	À	
escolher.	

Unidade	 15	 1	 15 	R$												22,84		  R$              342,60  

CORDA	GINÁSTICA	
RÍTMICA	para	uso	nos	
treinamentos	ginástica.	
Serão:	15	COP	Estrutural.		
Totalizando:	15	unidades	
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4.1.139 

ESTILETE,	Aplicação:	Ginástica	Rítmica,	
Características:	Material:	Fibra	de	Vidro.	
Dimensões:	50	a	60cm,	Diâmetro	
Máximo:	1	cm.		cabeçote	com	pistão	bi-
articulado,	gancho	para	fixar	a	fita	no	
estilete	

Unidade	 7	 1	 7 	R$												63,92		  R$              447,44  

ESTILETE,	Aplicação:	
Ginástica	Rítmica,	para	
uso	nos	treinamentos	
ginástica.	Serão:	07	COP	
Estrutural.		Totalizando:	
07	unidades	

4.1.140 
FITA	DE	CETIM	5	METROS	COLORIDA	
Sendo:	Cores:	green;	magenta;	blue;	pink	
e	MESCLADA	37g	ALTA	QUALIDADE	

Unidade	 7	 1	 7 	R$												37,42		  R$              261,94  

FITA	DE	CETIM	5	METROS	
COLORIDA	para	uso	nos	
treinamentos	ginástica.	
Serão:	07	COP	Estrutural.		
Totalizando:	07	unidades	

4.1.141 
FITA	DE	CETIM	6	METROS	COLORIDA	
Sendo:	Cores:	green;	magenta;	blue;	pink	
e	MESCLADA	37g	ALTA	QUALIDADE	

Unidade	 7	 1	 7 	R$												40,70		  R$              284,90  

FITA	DE	CETIM	6	METROS	
COLORIDA	para	uso	nos	
treinamentos	ginástica.	
Serão:	07	COP	Estrutural.		
Totalizando:	07	unidades	

4.1.142 

FITA	DE	GINÁSTICA	RÍTMICA,	Material:	
Cetim.	Dimensões:	4	a	6	cm	de	largura	
por	6m	de	comprimento.,	Características	
Técnicas	Mínimas:	Peso	mínimo	de	35g	

Unidade	 7	 1	 7 	R$												41,06		  R$              287,42  

FITA	DE	GINÁSTICA	
RÍTMICA,	para	uso	nos	
treinamentos	ginástica.	
Serão:	07	COP	Estrutural.		
Totalizando:	07	unidades	

4.1.143 

MAÇA	DE	GINÁSTICA	RÍTMICA,	Material:	
Sintético	ou	madeira,	Peso:	Pelo	menos	
150g	(cada),	Comprimento:	Entre	40	e	50	
cm	(cada).	

PAR	 7	 1	 7 	R$												40,00		  R$              280,00  

MAÇA	DE	GINÁSTICA	
RÍTMICA,	para	uso	nos	
treinamentos	ginástica.	
Serão:	07	COP	Estrutural.		
Totalizando:	07	unidades	

4.1.144 

BOLA	PARA	TÊNIS	,Características	
Técnicas	Mínimas:	Soft	(iniciação),	
Material:	borracha	vulcanizada	e	feltro,	
Embalagem:	Com	18	unidades.	

EMBALAGEM	 5	 1	 5 	R$										131,78		  R$              658,90  

BOLA	PARA	TÊNIS,	para	
uso	nos	treinamentos	
tênis.	Serão:	05	COP	
Estrutural.		Totalizando:	
05	unidades	

4.1.145 

BOLA	PARA	TÊNIS	LARANJA,	também	
conhecida	como	Fase	2	–	É	feita	de	feltro,	
é	50%	mais	lenta	do	que	uma	bola	
normal	(amarela),	e	destinada	a	crianças	
de	9-10	anos	de	idade	em	uma	quadra	de	
18	x	6,5m.	Blister	com	03	unidades.	

BLISTER	 10	 1	 10 	R$												28,54		  R$              285,40  

BOLA	PARA	TÊNIS	
LARANJA	fase	2	para	uso	
nos	treinamentos	tênis.	
Serão:	10	COP	Estrutural.		
Totalizando:	10	unidades	
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4.1.146 

BOLA	PARA	TÊNIS	VERDE,	também	
conhecida	
como	Fase	1	–	É	feita	de	feltro,	é	25%	
mais	lenta	do	que	uma	bola	normal	
(amarela),	e	destinada	a	crianças	de	11-
12	anos	de	idade	em	uma	quadra	de	
23,77	x	8,23m.	Blister	com	03	unidades.	

BLISTER	 15	 1	 15 	R$												22,96		  R$              344,40  

BOLA	PARA	TÊNIS	VERDE	
fase	1para	uso	nos	
treinamentos	tênis.	Serão:	
15	COP	Estrutural.		
Totalizando:	15	unidades	

4.1.147 

BOLA	PARA	TÊNIS	VERMELHA,	também	
conhecida	como	Fase	3	–	É	feita	de	
espuma	ou	feltro,	é	75%	mais	lenta	do	
que	uma	bola	normal	(amarela),	e	
destinada	a	crianças	de	5-8	em	uma	
quadra	de	12	x	6m.	Blister	com	03	
unidades.	

BLISTER	 10	 1	 10 	R$												29,33		  R$              293,30  

BOLA	PARA	TÊNIS	
VERMELHA	fase	3	para	
uso	nos	treinamentos	
tênis.	Serão:	10	COP	
Estrutural.		Totalizando:	
10	unidades	

4.1.148 

RAQUETE	DE	TÊNIS	GRANDE	-	
ENCORDOADA	-	Sim;	CABEÇA-700	cm²		
BALANÇO	(MM)-315mm	a	325mm,	
EMPUNHADURA	L3-4	3/8;	
Empunhadura:	Emborrachada;	Forma:	
Oversize	-	COMPRIMENTO	DA	RAQUETE	
(CM)	68,50	e	FAIXA	ETÁRIA-	
Juvenil/adulto.	Material:	Alumínio.	Peso	
aproximado:	300g.	CONTÊM	CAPA	PARA	
GUARDAR	RAQUETE.	

Unidade	 6	 1	 6 	R$										135,76		  R$              815,56  

RAQUETE	DE	TÊNIS	
GRANDE	-	para	uso	nos	
treinamentos	tênis.	Serão:	
06	COP	Estrutural.		
Totalizando:	06	unidades	

4.1.149 

RAQUETE	TÊNIS	PEQUENA	-	Composição:	
Alumínio;	Dimensões	aproximadas	:	
Comprimento:	535	mm;	Peso	180g;	
Encordoada:	Sim,	Idade	indicada:	4	a	6	
anos	(Crianças	de	1,03	a	1,19	m);	COM	
CAPA	PARA	TRANSPORTE	

Unidade	 24	 1	 24 	R$												79,99		  R$            1.919,76  

RAQUETE	TÊNIS	PEQUENA	
para	uso	nos	treinamentos	
tênis.	Serão:	24	COP	
Estrutural.		Totalizando:	
24	unidades	
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4.1.150 

Rede	Oficial	para	tênis	de	quadra,	
confeccionada	em	fio	2,0mm	trançado	na	
cor	preta	em	Polipropileno,	100%	virgem,	
com	tratamento	contra	as	ações	do	
tempo	(U.V);	Malha:	4x4cm	de	diâmetro	
entre	nós	no	formato	quadrado	
(aproximadamente);	Material:	Polipropile	
100%	virgem	com	tratamento	U.V.	com	
uma	faixa	sintética	na	cor	Branca	em	
couro,	Dimensões	aproximadas:	1,15	M	
de	Altura	por	12,50	M	de	Comprimento;	
Cor:	Preto.	

PAR	 1	 1	 1 	R$										341,26		  R$              341,26  

Rede	Oficial	para	tênis	de	
quadra	para	uso	nos	
treinamentos	tênis.	Serão:	
01	COP	Estrutural.		
Totalizando:	01	unidades	

TOTAL DA ETAPA 4.1 R$ 184.980,46 
	

Etapa 4.2 PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES (6 POR ANO) 

ITEM Descrição Detalhada Unid. De 
Medida Quant. Ocorrência Total  Valor Unitário  Valor Total 

Justificativa para 
aquisição/locação 
com memória de 

cálculo 

4.2.1 

Locação	Diárias	de	Ônibus	tipo	
escolar,	para	deslocamento	apenas	
no	Distrito	Federal,	com	44	(quarenta	
e	quatro)	lugares,	motorista	e	
combustível.	Diária	de	08	(oito)	horas	

Diária	 18 1 18 	R$										570,00		 R$ 10.260,00 

Ônibus	para	uso	em	
competições	e	eventos	no	
DF,	em	diversas	
modalidades	e	
atendimento.	Serão:		06	
COP	Brazlândia,	06	COP	
Recanto	das	Emas	e	06	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	18	unidades	
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4.2.2 

Locação	Diárias	de	Van	Executiva	
com	ar	condicionado,	para	
deslocamento	apenas	no	Distrito	
Federal,	com	15	(quinze)	lugares,	
motorista	e	combustível.	Diária	de	08	
(oito)	horas	

	Diária		 18 1 18 	R$										425,00		 R$ 7.650,00 

Vans	para	uso	em	
competições	e	eventos	no	
DF,	em	diversas	
modalidades	e	
atendimento.	Serão:		06	
COP	Brazlândia,	06	COP	
Recanto	das	Emas	e	06	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	18	unidades	

4.2.3 

Locação	Diárias	de	Van	Executiva	
Adaptada	para	PCD,	para	
deslocamento	apenas	no	Distrito	
Federal,	motorista	e	combustível.	
Diária	de	08	(oito)	horas	

	Diária		 18 1 18 	R$										565,75		 R$ 10.183,50 

Vans	adaptadas	para	uso	
em	competições	e	eventos	
no	DF,	em	diversas	
modalidades	e	
atendimento.	Serão:		06		
COP	Brazlândia,	06	COP	
Recanto	das	Emas	e	06	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	18	unidades	



	

QNC 11 Lote 01 Salas 400 a 405 Avenida Sandú Norte Taguatinga - DF CEP: 72.115.610. 
                 CNPJ 12.687.473/0001-98 Tel. (61) 99901-3476 / 99197-0090 ibres.org.br / falecom@ibres.org.br                                 	120	

	

4.2.4 

KIT	LANCHE:	
01	(um)	sanduiche	de	pão	de	
hamburguês	com		presunto	e	queijo	
mussarela;	
01					(uma)					Fatia					de					Bolo					com					
recheio					variado,	aproximadamente			40			
(quarenta)			gramas			e			servido			em	
embalagem	individual;	
01	(uma)	fruta	da	época;	
01	(um)	suco	de	caixinha	de	200ml	
O			lanche		deve			ser		servido			em			
embalagem			individual		e	descartáveis.		A		
empresa		deverá		observar		
rigorosamente		a	legislação			sanitária			e			
as			normas			regulamentares			sobre	
higiene,	medicina	e	segurança	do	
trabalho	emanadas	pelos	órgãos	públicos,	
prazo	de	validade	e	estar	de	acordo	com	
as	normas		e		resoluções		vigentes		da		
ANVISA		ou		Ministério		da	Agricultura.	

Unidade	 1206 1 1206 	R$												10,27		 R$ 12.385,62 

18	ônibus	x	44	lugares	=	
792	lanches	por	ano.	18	
vans	x	15	lugares	=	270	
lanches	por	ano.	18	vans	
adaptadas	x	8	lugares	=	
144	lanches.	1206	KITS	
LANCHES	por	ano.	Serão:		
402		COP	Brazlândia,	402	
COP	Recanto	das	Emas	e	
402	COP	Estrutural.		
Totalizando:	1206	
unidades	

TOTAL DA ETAPA 4.2 R$ 40.479,12	

Etapa 4.3 KIT LANCHE PARA ALUNOS DO COMBO 

ITEM Descrição Detalhada Unid. De 
Medida Quant. Ocorrência Total  Valor Unitário  Valor Total 

Justificativa para 
aquisição/locação 
com memória de 

cálculo 
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4.3.1 

KIT	LANCHE:	
01	(um)	Suco	de	Caixinha	com	200ml;	
01	(um)	Sanduiche	de	pão	de	
hamburguês	com	presunto	e	queijo	
mussarela;	
01	(um)	bolinho	doce	servido	em	
embalagem	individual	de	no	mínimo	45g.	
O	lanche	deve	ser	servido	em	embalagem	
individual	e	descartáveis.	A	empresa	
deverá	observar	rigorosamente	a	
legislação	sanitária	e	as	normas	
regulamentares	sobre	higiene,	medicina	e	
segurança	do	trabalho	emanadas	pelos	
órgãos	públicos,	prazo	de	validade	e	estar	
de	acordo	com	as	normas	e	resoluções	
vigentes	da	ANVISA	ou	Ministério	da	
Agricultura.	

SERVIÇO	 80.640	 1 80640 	R$														6,37		 R$ 513.676,80 

Empresa	especializada	em	
fornecimento	de	KIT	
LANCHE	para	distribuição	
a	100%	do	total	de	alunos	
da	grade	do	COMBO	=	
420.	Sendo	420	Lanches	
por	dia.	1680	por	semana	
de	Terça	a	Sexta=	4	dias	
por	semana,	6.720	por	
mês	e	80.640	KITS	
LANCHES	por	ano.		

TOTAL DA ETAPA 4.3 

R$ 513.676,80 
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Etapa 4.4 UNIFORMES 

ITEM Descrição Detalhada Unid. De 
Medida Quant. Ocorrência Total  Valor Unitário  Valor Total 

Justificativa para 
aquisição/locação 
com memória de 

cálculo 

4.4.1 

CAMISETA	ADULTO	COORDENADOR	
PEDAGÓGICO,	COORDENADOR	PcD,	
PROFISSIONAL	DE	EDUCAÇÃO	FISICA,	
INSTRUTOR	E	TREINADOR	Tipo:	Manga	curta	
raglan,	gola	costurada	em	malha	PV	canelado	
com	acabamento	em	V,	cor	a	definir,	
personalizada	em	serigrafia	à	base	d`água	
(frente/costas),		Material:	Meia	malha	PV	anti-	
pilling	67%	poliéster	e	33%	viscose.	Tamanhos	
PP,	P,	M,	G,	GG,	XG,	XGG	

	UNIDADE		 300 1 300 	R$												21,19		 R$ 6.357,00 

Serão	disponibilizadas	
duas	camisetas	polo	para	
a	equipe,	a	cada	06	(seis)	
meses,	
duas	camisetas	extras.	
Devido	à	possibilidade	de	
substituição	de	
colaboradores	serão	
acrescidos	20%	a	mais	de	
camisetas.		Serão:		92		
COP	Brazlândia,	100	COP	
Recanto	das	Emas	e	108	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	300	unidades	

4.4.2 

CAMISA	PÓLO	ADMINISTRATIVO,	GAS,	
Monitor,	Características	Mínimas:	Malha	
piquet	60%	poliéster	e	40%	algodão,	mangas	
curtas	raglan	na	cor	a	definir,	sem	bolso,	gola	
malha	ribana,	frente	simétrica	com	três	botões	
plásticos,	personalizado	em	serigrafia	à	base	
de	água	(frente	e	costas),	Cores	a	definir,	Tipo:	
Adulto,	Tamanhos:	PP,	P,	M,	G,	GG,	XG,	XGG.	

	UNIDADE		 300 1 300 	R$												30,85		 R$ 9.255,00 

Serão	disponibilizadas	
duas	camisetas	polo	para	
a	equipe,	a	cada	06	(seis)	
meses,	
duas	camisestas	extras.	
Devido	à	possibilidade	de	
substituição	de	
colaboradores	serão	
acrescidos	20%	a	mais	de	
camisetas.		Serão:		92		
COP	Brazlândia,	100	COP	
Recanto	das	Emas	e	108	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	300	unidades	
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4.4.3 

CAMISETA	ADULTO	ESTAGIÁRIO	E	,	Tipo:	
Manga	curta	
raglan,	gola	costurada	em	malha	PV	canelado	
com	acabamento	em	V,	cor	a	definir,	
personalizada	em	serigrafia	à	base	d`água	
(frente/costas),	Material:	Meia	malha	PV	anti-	
pilling	67%	poliéster	e	33%	viscose.	Tamanhos:	
PP,	P,	M,	G,	GG,	XG,	XGG,	

	UNIDADE		 300 1 300 	R$												21,19		 R$ 6.357,00 

Serão	disponibilizadas	
duas	camisetas	polo	para	
a	equipe,	a	cada	06	(seis)	
meses,	
duas	camisestas	extras.	
Devido	à	possibilidade	de	
substituição	de	
colaboradores	serão	
acrescidos	20%	a	mais	de	
camisetas.		Serão:		92		
COP	Brazlândia,	100	COP	
Recanto	das	Emas	e	108	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	300	unidades	

4.4.4 

SUNGA	INFANTIL,	Material:	Spandex	praia	85%	
poliamida	e	15%	elastano	e	forro	100%	
poliamida	na		cores	a	definir	Tipo:	Natação	
infantil,	acabamento	em	X-tra	Life,	gramatura	
de		240	g/m²,	cadarço	cordex,	dianteira	
simétrica	na	cor	a	definir	e	recortes	nas	
diagonais	na	cor	a	definir,	personalizado	em	
serigrafia	com	tinta	plastisol	em	uma	das	
laterais	e	na	lateral	contrária.	Tamanho:	06,	
08,	10,	12,	14	anos.	

	UNIDADE		 1118 1 1118 	R$												18,59		 R$ 20.783,62 

Serão	disponibilizadas	
sungas	para	os	alunos	
praticarem	as	atividades	
aquaticas.		Serão:		358		
COP	Brazlândia,	358	COP	
Recanto	das	Emas	e	402	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	1118	
unidades	

4.4.5 

SUNGA	ADULTO,	Material:	Spandex	praia	85%	
poliamida	e	15%	elastano	na	cores	a	definir,	
forro	100%	poliamida	na	cor	branca,	Tipo:	
Natação	adulto,	acabamento	em	X-tra	Life,	
gramatura	de	240	g/m²,	cadarço	cordex,	
dianteira	simétrica	na	cor	azul	marinho	e	
recortes	nas	diagonais	na	cor	branca,	
personalizado	em	serigrafia	com	tinta	plastisol	
em	uma	das	laterais	e	na	lateral	contrária.	
Tamanho:	PP,	P,	M,	G,	GG,	XG,	XGG.	

	UNIDADE		 1116 1 1116 	R$												30,58		 R$ 34.127,28 

Serão	disponibilizadas	
sungas	para	os	alunos	
praticarem	as	atividades	
aquáticas.		Serão:		357	
COP	Brazlândia,	357	COP	
Recanto	das	Emas	e	402	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	1118	
unidades	
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4.4.6 

MAIÔ	ADULTO,	Material:	Spandex	praia	85%	
poliamida	e	15%	elastano	na	cor	a	definir,	
gramatura	de	240	g/m²,	acabamento	em	X-Tra	
Life	e	forro	100%	poliamida	na	cor	a	definir,	
Apresentação:	Maiô	tipo	macaquinho	para	
natação,	frente	simétrica	com	decote	
arredondado,	costas		nadadora	com	recorte	na	
altura	da	escápula,	personalizado	em	serigrafia	
com	tinta	plastisol	(frente	e	costas),	Tamanho:	
PP,	P,	M,	G,	GG,	XG,	XGG.	

	UNIDADE		 1118 1 1118 	R$												50,37		 R$ 56.313,66 

Serão	disponibilizadas	
maiô	para	os	alunos	
praticarem	as	atividades	
aquáticas.		Serão:		358		
COP	Brazlândia,	358	COP	
Recanto	das	Emas	e	402	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	1.118	
unidades	

4.4.7 

MAIÔ	INFANTIL,	Material:	Spandex	praia	85%	
poliamida	e	15%	elastano	na	cor	a	definir,	
gramatura	de	240	g/m²,	acabamento	em	X-tra	
Life	e	forro	100%	poliamida	na	cor	a	definir,	
Apresentação:	Maiô	tipo	natação	com	frente	
simétrica,	decote	arredondado,	costas	
nadadora	com	recorte	na	altura	da	escápula,	
personalizado	em	serigrafia	com	tinta	plastisol	
(frente	e	costas),	Tamanho:	06,	08,	10,	12,	14	
anos.	

	UNIDADE		 1116 1 1116 	R$												45,10		 R$ 50.331,60 

Serão	disponibilizadas	
maiô	para	as	alunas	
praticarem	as	atividades	
aquáticas.		Serão:		357	
COP	Brazlândia,	357	COP	
Recanto	das	Emas	e	402	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	1.118	
unidades	

4.4.8 

TOUCA,	Características	Mínimas:	Malha	
Spandex	praia	85%	poliamida	e	15%	elastano,	
acabamento	em	X-tra	Life,		modelo	básico	
nadador	com	laterais	simétricas	na	cor	a	
definir	e	uma	faixa	larga	na	cor	branca	
seguindo	por	toda	parte	superior	da	peça,	
personalização	aplicada	em	serigrafia	com	
tinta	plastisol	em	cada	uma	das	laterais,	uso	
adulto,	tamanho	único.	

	UNIDADE		 4467 1 4467 	R$												13,90		 R$ 62.091,30 

Serão	disponibilizadas	
touca	para	os	alunos	
praticarem	as	atividades	
aquáticas.		Serão:		1430	
COP	Brazlândia,	1430	COP	
Recanto	das	Emas	e	1607	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	1.118	
unidades	

4.4.9 

Kimono	de	Judô	Infantil:	reforçado	tecido	sarja	
100%	algodão	branca	ou	azul,	gramatura	
240g²,	conjunto	composto	de	calça	com	
elástico	e	cordão,	com	reforços	na	altura	do	
joelho,	blusa	com	reforços	no	peito	e	costas,	
gola	com	6	costuras,	acompanha	faixa	branca.	
Uso	infantil,	Tamanhos:	M0,	M1,	M2	e	M3	

	UNIDADE		 216 1 216 	R$												66,04		 R$ 14.264,64 

Serão	disponibilizadas	
Kimono	de	Judô	para	aos	
alunos	praticarem	as	
atividades.		Serão:		75	COP	
Brazlândia,	75	COP	
Recanto	das	Emas	e	66	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	216	unidades	
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4.4.10 

Kimono	de	Judô	Adulto:	reforçado	tecido	sarja	
100%	algodão	branca	ou	azul,	gramatura	
240g²,	conjunto	composto	de	calça	com	
elástico	e	cordão,	com	reforços	na	altura	do	
joelho,	blusa	com	reforços	no	peito	e	costas,	
gola	com	6	costuras,	acompanha	faixa	branca.	
Uso	adulto.	Tamanhos:	A0,	A1,	A2,	A3	e	A4.	

	UNIDADE		 216 1 216 	R$										124,90		 R$ 26.978,40 

Serão	disponibilizadas	
Kimono	de	Judô	para	aos	
alunos	praticarem	as	
atividades.		Serão:		75	COP	
Brazlândia,	75	COP	
Recanto	das	Emas	e	66	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	216	unidades	

4.4.11 

Faixa	padrão	com	forro	interno	em	sarja	com	
cobertura	
colorida	em	tecido	100%	algodão	com	6	
costuras.	Tamanhos:	P,	M,	G,	GG,	cores	
diversas.	

	UNIDADE		 432 1 432 	R$												23,00		 R$ 9.936,00 

Serão	disponibilizadas	
faixas	de	Judô	para	aos	
alunos	praticarem	as	
atividades.		Serão:		150	
COP	Brazlândia,	150	COP	
Recanto	das	Emas	e	132	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	432	unidades	

4.4.12 

Kimono	de	Jiu-Jitsu	INFANTIL	reforçado	tecido	
sarja	100%	algodão	branco	ou	azul,	gramatura	
240g²,	conjunto	composto	de	calça	com	
elástico	e	cordão,	com	reforços	na	altura	do	
joelho,	blusa	com	reforços	no	peito	e	costas,	
gola	com	6	costuras,	acompanha	faixa	branca.	
Uso	infantil,	Tamanhos:	M0,	M1,	M2	e	M3	

	UNIDADE		 75 1 75 	R$												67,66		 R$ 5.074,50 

Serão	disponibilizadas	
Kimono	de	Jiu-jitsu	para	
aos	alunos	praticarem	as	
atividades.		Serão:		75	COP	
Brazlândia.		Totalizando:	
75	unidades	

4.4.13 

Kimono	de	Jiu-Jitsu	ADULTO:	reforçado	tecido	
sarja	100%	algodão	branco	ou	azul,	gramatura	
240g²,	conjunto	composto	de	calça	com	
elástico	e	cordão,	com	reforços	na	altura	do	
joelho,	blusa	com	reforços	no	peito	e	costas,	
gola	com	6	costuras,	acompanha	faixa	branca.	
Uso	adulto,	Tamanhos:	A0,	A1,	A2,	A3	e	A4.	

	UNIDADE		 75 1 75 	R$										141,46		 R$ 10.609,50 

Serão	disponibilizadas	
Kimono	de	Jiu-jitsu	para	
aos	alunos	praticarem	as	
atividades.		Serão:		75	COP	
Brazlândia.		Totalizando:	
75	unidades	
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4.4.14 

Faixa	padrão	com	forro	interno	em	sarja	com	
corbertura	
colorida	em	tecido	100%	algodão	com	6	
costuras.	Tamanhos:	P,	M,	G,	GG,	cores	
diversas.	

	UNIDADE		 150 1 150 	R$												23,00		 R$ 3.450,00 

Serão	disponibilizadas	
faixas	de	Jiu-jitsu	para	aos	
alunos	praticarem	as	
atividades.		Serão:		150	
COP	Brazlândia.		
Totalizando:	150	unidades	

4.4.15 

Kimono	de	Karatê	INFANTIL	tecido	sarja	100%	
algodão	na	cor	branca,	gramatura	240g²,	
conjunto	composto	de	calça	com	elástico	e	
cordão,	blusa	de	gola	reforçada	com	6	
costuras,	acompanha	faixa	branca	
confeccionado	na	modelo	competição.	Uso	
infantil.	Tamanhos:	M0,	M1,	M2	e	M3	

	UNIDADE		 246	 1 246 	R$												79,03		 R$ 19.441,38 

Serão	disponibilizadas	
Kimono	de	Karate	para	
aos	alunos	praticarem	as	
atividades.		Serão:		75	COP	
Brazlândia,	75	COP	
Recanto	das	Emas	e	96	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	246	unidades	

4.4.16 

Kimono	de	Karatê	ADULTO	tecido	sarja	100%	
algodão	na	cor	branca,	gramatura	240g²,	
conjunto	composto	de	calça	com	elástico	e	
cordão,	blusa	de	gola	reforçada	com	6	
costuras,	acompanha	faixa	branca	
confeccionado	na	modelo	competição.	Uso	
adulto.	Tamanhos:	A0,	A1,	A2,	A3	e	A4.	

	UNIDADE		 246	 1 246 	R$										101,51		 R$ 24.971,46 

Serão	disponibilizadas	
Kimono	de	Karate	para	
aos	alunos	praticarem	as	
atividades.		Serão:		75	COP	
Brazlândia,	75	COP	
Recanto	das	Emas	e	96	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	246	unidades	

4.4.17 

Faixa	padrão	com	forro	interno	em	sarja	com	
corbertura	
colorida	em	tecido	100%	algodão	com	6	
costuras.	Tamanhos:	P,	M,	G,	GG,	cores	
diversas.	

	UNIDADE		 492	 1 492 	R$												22,80		 R$ 11.217,60 

Serão	disponibilizadas	
faixas	de	Karate	para	aos	
alunos	praticarem	as	
atividades.		Serão:		150	
COP	Brazlândia,	150	COP	
Recanto	das	Emas	e	192	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	492	unidades	
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4.4.18 

Kimono	(Dobok)	Taekwondo	Reforçado	
Infantil:	reforçado	grosso	profissional	brim	
100%	algodão,	alta	resistência,	branca	ou	
preto.	conjunto	composto	de	Calça	com	
elástico	e	cordão	apresenta	reforço	no	joelho.	
Blusa	com	reforço	no	peitoral	e	nas	costas,	
gola	com	6	costuras.	Acompanha	faixa	branca.	
Uso	infantil,	Tamanhos:	M0,	M1,	M2	e	M3	

	UNIDADE		 215	 1 215 	R$												84,24		 R$ 18.111,60 

Serão	disponibilizadas	
Kimono	de	Taekwondo	
para	aos	alunos	
praticarem	as	atividades.		
Serão:		75	COP	Brazlândia,	
75	COP	Recanto	das	Emas	
e	65	COP	Estrutural.		
Totalizando:	215	unidades	

4.4.19 

Kimono	(Dobok)	Taekwondo	Reforçado	Adulto:	
reforçado	grosso	profissional	brim	100%	
algodão,	alta	resistência,	branca	ou	preto.	
conjunto	composto	de	Calça	com	elástico	e	
cordão	apresenta	reforço	no	joelho.	Blusa	com	
reforço	no	peitoral	e	nas	costas,	gola	com	6	
costuras.	Acompanha	faixa	branca.	Uso	adulto.	
Tamanhos:	A0,	A1,	A2,	A3	e	A4.	

	UNIDADE		 214	 1 214 	R$										124,87		 R$ 26.722,18 

Serão	disponibilizadas	
Kimono	de	Taekwondo	
para	aos	alunos	
praticarem	as	atividades.		
Serão:		75	COP	Brazlândia,	
75	COP	Recanto	das	Emas	
e	64	COP	Estrutural.		
Totalizando:	214	unidades	

4.4.20 

Faixa	padrão	com	forro	interno	em	sarja	com	
corbertura	
colorida	em	tecido	100%	algodão	com	6	
costuras.	Tamanhos:	P,	M,	G,	GG,	cores	
diversas.	

	UNIDADE		 429	 1 429 	R$												23,00		 R$ 9.867,00 

Serão	disponibilizadas	
faixas	de	Taekwondo	para	
aos	alunos	praticarem	as	
atividades.		Serão:		150	
COP	Brazlândia,	150	COP	
Recanto	das	Emas	e	129	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	429	unidades	
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4.4.21 

CAMISETA	INFANTIL	ALUNO,	Material:	Meia	
malha	PV	anti-	pilling	67%	poliéster	e	33%	
viscose,	Apresentação:	Mangas	curtas	raglan,	
gola	costurada	em	malha	PV	canelado	com	
acabamento	em	V,	personalizada	em	
serigrafia	à	base	de	água	(frente/costas),	Cor	
a	definir.	Tamanho:	06,	08,	10,	12,	14.	

	UNIDADE		 6718	 1 6718 	R$												10,97		 R$ 73.666,95 

Serão	disponibilizadas	
camisetas	para	aos	alunos	
praticarem	as	atividades.		
Serão:		2359	no	COP	
Brazlândia,	2387	no	COP	
Recanto	das	Emas	e	1972	
no	COP	Estrutural.		
Totalizando:	6718	
unidades	

4.4.22 

CAMISETA	ADULTO	ALUNO,	Material:	Meia	
malha	PV	anti-	pilling	67%	poliéster	e	33%	
viscose,	Apresentação:	Mangas	curtas	raglan,	
gola	costurada	em	malha	PV	canelado	com	
acabamento	em	V,	personalizada	em	serigrafia	
à	base	de	água	(frente/costas),	Cor	a	definir.	
Tamanho:	PP,	P,	M,	G,	GG,	XG,	XGG	

	UNIDADE		 6717	 1 6717 	R$												10,86		 R$ 72.916,90 

Serão	disponibilizadas	
camisetas	para	aos	alunos	
praticarem	as	atividades.		
Serão:		2359	no	COP	
Brazlândia,	2387	no	COP	
Recanto	das	Emas	e	1971	
no	COP	Estrutural.		
Totalizando:	6717	
unidades	

4.4.23 

COLLANT	FEMININO	E	MASCULINO,	
Material:	Spandex	praia	85%	poliamida	e	
15%	elastano	na	cor	a	definir,	gramatura	
de	240	g/m²,	acabamento	em	X-tra	Life	e	
forro	100%	poliamida	na	cor	a	definir,	
Tipo:	Uniforme	adulto	para	ginástica	com	
frente	e	costas	simétricas	com	decotes	
arredondados,	personalizado	em	
serigrafia	com	tinta	plastisol	(frente	e	
costas).	Tamanho:	06,	08,	10,	12,	14,	16	
anos.	

	UNIDADE		 278	 1 278 	R$												40,20		 R$ 11.175,60 

Serão	disponibilizadas	
Collant	para	aos	alunos	
praticarem	as	atividades.		
Serão:		278	COP	
Estrutural.		Totalizando:	
278	unidades	
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4.4.24 

CONJUNTO	INFANTIL	AGASALHO	ALUNO,	
Características	Mínimas:	Casaco	de	
agasalho	adulto:	Malha	90%	poliéster	e	
10%	algodão;	Gramatura	280	g/m²;	Duas	
faixas	laterais	de	10	mm	de	largura,	cada,	
na	cor	a	defnir;	Fechamento	por	zíper	
destacável	iniciando	na	gola	e	finalizando	
na	barra;	Mangas	longas	Raglan;	Laterais	
retas	com	dois	bolsos:	Personalizada	em	
serigrafia	à	base	d`água	nas	costas;	Cores	
a	definir;	Tamanhos	08,	10,	12,	e	14	anos	
e	Calça	de	agasalho	adulto:	Malha	90%	
poliéster	e	10%	algodão;	Gramatura	280	
g/m²;	Dianteira	simétrica	com	dois	bolsos	
embutidos	na	direção	vertical;	Traseira	
simétrica	com	bolso	chapado;	
Personalizado	com	serigrafia	à	base	
d`água	na	dianteira;	Cores	a	definir;	
Tamanhos	08,	10,	12,	e	14	anos.	

	CONJUNTO		 26	 1	 26 	R$										142,00	 R$ 3.692,20 

Serão	disponibilizados	
agasalhos	para	os	alunos	
da	equipe	de	rendimento.		
Serão:			13	no	COP	
Recanto	das	Emas	e	13	no	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	26	unidades	

4.4.25	

CONJUNTO	ADULTO	AGASALHO	ALUNO,	
Características	Mínimas:	Casaco	de	

agasalho	adulto:	Malha	90%	poliéster	e	
10%	algodão;	Gramatura	280	g/m²;	Duas	
faixas	laterais	de	10	mm	de	largura,	cada,	
na	cor	branca;	Fechamento	por	zíper	

destacável	iniciando	na	gola	e	finalizando	
na	barra;	Mangas	longas	Raglan;	Laterais	
retas	com	dois	bolsos:	Personalizada	em	
serigrafia	à	base	d`água	nas	costas;	Cores	
a	definir;	Tamanhos	PP,	P,	M,	G,	GG	e	
Calça	de	agasalho	adulto:	Malha	90%	

poliéster	e	10%	algodão;	Gramatura	280	
g/m²;	Dianteira	simétrica	com	dois	bolsos	
embutidos	na	direção	vertical;	Traseira	

simétrica	com	bolso	chapado;	
Personalizado	com	serigrafia	à	base	
d`água	na	dianteira;	Cores	a	definir;	

Tamanhos	PP,	P,	M,	G.	

	CONJUNTO		 26	 1 26 	R$			149,88		 R$ 3.692,20 

Serão	disponibilizados	
agasalhos	para	os	alunos	
da	equipe	de	rendimento.		
Serão:			13	no		COP	
Recanto	das	Emas	e	13	no	
COP	Estrutural.		
Totalizando:	26	unidades	

TOTAL DA ETAPA 4.4 R$ 591.404,57 

Etapa 4.5 FORMAÇÃO DE ATLETAS (FUTURO CAMPEÃO)	 
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ITEM Descrição Detalhada Unid. De 
Medida Quant. Ocorrência Total  Valor Unitário  Valor Total 

Justificativa para 
aquisição/locação 
com memória de 

cálculo 

4.5.1 Transporte	Público	Atletas	-	Turno	
Matutino	 Unidade	 10	 12 120 R$			220,00		 R$ 26.400,00 

Transporte	de	50%	do	total	
de	atletas	do	Programa	
Futuro	Campeão	=	10	que	
comprovem	necessidade	-	
distribuídos	em	2	turnos	-	
sendo	matutino	5	
vezes/semana	X	4	
semanas/mês	=	20	dias	X	
11,00	dias	=	R$	220	por	mês.		
Serão:	05	no	COP	Recanto	
das	Emas	e	05	no		COP	
Estrutural.		Totalizando:	10	
unidades	

4.5.2 Transporte	Público	Atletas	-	Turno	
Vespertino	 Unidade	 10	 12 120 	R$			220,00		 R$ 26.400,00 

Transporte	de	50%	do	total	
de	atletas	do	Programa	
Futuro	Campeão	=	10	que	
comprovem	necessidade	-	
distribuídos	em	2	turnos	–	
sendo	matutino	5	
vezes/semana	X	4	
semanas/mês	=	20	dias	X	
11,00	dias	=	R$	220	por	mês.		
Serão:	05	no	COP	Recanto	
das	Emas	e	05	no	COP	
Estrutural.		Totalizando:	10	
unidades	

4.5.3 Transporte	Público	Responsáveis	-	
Turno	Matutino	 Unidade	 6	 12 72 	R$		220,00		 R$ 15.840,00 

Transporte	de	50%	do	total	
de	atletas	do	Programa	
Futuro	Campeão	=	10	que	
comprovem	necessidade	-	
distribuídos	em	01	turnos	
Matutino	5	vezes/semana	X	4	
semanas/mês	=	20	dias	X	
11,00	dia	=	R$	220	por	mês.		
Serão:	03	no	COP	Recanto	
das	Emas	e	03	no	COP	
Estrutural.		Totalizando:	
06unidades	
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4.5.4 Transporte	Público	Responsáveis	-	
Turno	Vespertino	 Unidade	 6	 12 72 	R$									220,00		 R$ 15.840,00 

Transporte	de	50%	do	total	
de	atletas	do	Programa	
Futuro	Campeão	=	10	que	
comprovem	necessidade	-	
distribuídos	em	2	turnos	-	
sendo	matutino	5	
vezes/semana	X	4	
semanas/mês	=	20	dias	X	
11,00	dia	=	R$	220	por	mês.		
Serão:	05	COP	Recanto	das	
Emas	e	05	COP	Estrutural.		
Totalizando:	10	unidades	

4.5.5 Kit	Lanche	Turno	Matutino	(TIPO	
01).	 Serviço	 400	 12 4800 	R$	11,90		 R$ 57.120,00 

Kit	Lanche		para	todos	os	
atletas	do	Programa	Futuro	
Campeão	=	20	-	distribuídos	
em	2	turnos	-	sendo	
Matutino	5	vezes/semana	X	4	
semanas/mês	=	20		dias	X		10	
atletas	Matutino	=	200	Kits	
Lanches	por	mês	

4.5.6 Kit	Lanche	Turno	Vespertino	(TIPO	
02).	 Serviço	 400	 12 4800 	R$	11,80		 R$ 56.640,00 

Kit	Lanche		para	todos	os	
atletas	do	Programa	Futuro	
Campeão	=	20	-	distribuídos	
em	2	turnos	-	sendo	
Vespertino	5	vezes/semana	X	
4	semanas/mês	=	20		dias	X		
10	atletas		Vespertino	=	200	
Kits	Lanches	por	mês	

TOTAL DA ETAPA 4.5 R$ 198.240,00 

TOTAL DO TERMO DE COLABORAÇÃO R$ 7.449.701,57 
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VALOR TOTAL DAS METAS 

TERMO DE COLABORAÇÃO DOS COPS BRAZLÂNDIA, RECANTO DAS EMAS E ESTRUTURAL 

DESPESAS VL. 12 MESES 

TOTAL GESTÃO TÉCNICA - GESTÃO PEDAGÓGICA - BENEFICIOS MENSAIS e SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

 
R$ 5.756.243,13 

 
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAL PEDAGÓGICO 
 

 

 
R$ 53.773,80 

 
TOTAL FESTIVAL ESPORTIVO - BAILE DO IDOSO - ANIVERSÁRIO DOS COPS  
 
 

 

 
R$ 110.903,49 

 
TOTAL MATERIAL ESPORTIVO - PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES - KIT LANCHE PARA ALUNOS 
DO COMBO – UNIFORMES -  FORMAÇÃO DE ATLETAS (FUTURO CAMPEÃO) 
 
 

 
 

 
R$ 1.528.781,15 

VALOR TOTAL DO TERMO DE COLABORAÇÃO 
R$ 7.449.701,57 
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FUNÇÃO PERFIL/ATRIBUIÇÃO NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO/LOCAL DE 

ATUAÇÃO 

Conforme Anexo II	 

 

6. DIVULGAÇÕES, IDENTIFICAÇÕES E TRANSPARÊNCIA 
 

6.1  DIVULGAÇÕES - Plano de Comunicação 
 

Será apresentado para a ASCOM/SEL-DF e SUBCOP/SEL-DF para 
aprovação, a divulgação do projeto nas redes sociais do IBRES, site da 
entidade, Facebook, Google Formulários, Instagram, Twitter, e-mail e WhatsApp, 
pelo período previsto de execução do Termo de Colaboração. 

 
 

PLANO DE DIVULGAÇÃO – Descrição dos passos 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

O presente Plano de Comunicação foi elaborado com a intenção de definir 
ações e estratégias relacionadas à divulgação do trabalho realizado pelo IBRES e de 
orientações que possam vir a melhorar a qualidade das atividades de Gestão 
Pedagógica do IBRES. 

 
 A elaboração deste documento partiu da percepção e da necessidade de 

se promover ações de comunicação e de difusão mais eficientes, com o objevo de tornar 
as atividades dos COPs mais efetivas e acessíveis aos públicos de interesse no DF. 
Trata-se de um instrumento de gestão cujo objevo é traduzir o planejamento de 
comunicação instucional do IBRES em um conjunto de ações coerentes e ordenadas. 

 
 

1.1 Desafios da Comunicação na Gestão Pedagógica dos COPs:  
 

Ø Desenvolver lideranças e suas habilidades de comunicação e 
relacionamento;  

Ø Disponibilizar tecnologias que sejam adequadas ao fluxo da 
comunicação instucional;  

Ø Alcançar os públicos de interesse;  
Ø Reconhecer a importância da comunicação, que deve estar 

diretamente ligada aos objevos estratégicos da instuição e do setor;  
Ø Direcionar tempo e recursos para as atividades de comunicação, 

conjuntamente com as outras avidades de competência do setor; 
Ø Desenvolver de habilidades voltadas para as avidades de 

comunicação e para elaboração de imagens, entre outros;  
Ø Atrair o usuário externo a pesquisar cerca dos COPs no DF 
 
 



		

	QNC 11 Lote 01 Salas 400 a 405 Avenida Sandú Norte Taguatinga - DF CEP: 72.115.610. 
CNPJ 12.687.473/0001-98 Tel. (61) 99901-3476 / 99197-0090 ibres.org.br / falecom@ibres.org.br                                 	

134 	

 
1.2 Organização do Plano de Comunicação  

 
A comunicação estratégica pode ser entendida como aquela que abrange 

uma série de decisões voltadas à conquista do sucesso dos propósitos  
 

estabelecidos e dos objevos gerais de uma instuição ou setor. Assim, uma comunicação 
integrada e bem desenvolvida, que leva em consideração a  
 
complexidade de agentes e fatores envolvidos nos fluxos de trabalho e também o público 
que é afetado ou beneficiado pelos resultados produzidos, acaba por resultar em uma 
maior eficácia na comunicação das organizações. Neste contexto, a comunicação do 
IBRES poderá ser responsável por um maior acesso da comunidade aos benecios 
gerados pelos serviços públicos, um aprimoramento da atuação e dos resultados das 
instuições públicas e também uma maior sinergia entre essas instuições, que podem 
evoluir de forma colaborava e acumulava. O que se pretende com o presente Plano é o 
delineamento de ações de comunicação que promovam um melhor relacionamento com 
os públicos de interesse do DF como um todo.  
 
 
A Comunicação Interna dos COPs: 
 
A sessão de comunicação interna engloba todos os esforços e processos comunicavos 
voltados para a informação do público interno dos COPs, ou seja, seus servidores e 
outros colaboradores, e tem como objevos:  
 

Ø Fomentar a integração entre os colaboradores;  
Ø Promover alinhamento estratégico;  
Ø Diminuir ruídos de comunicação e padronizar o fluxo informacional na unidade;  
Ø Divulgar eventos e capacitações;  
Ø Reconhecer a dedicação dos servidores dos COPs quanto ao bom desempenho 

em suas avidades profissionais e também de sua produção técnico-cienfica;  
Ø Proporcionar movação das equipes de trabalho;  
Ø Dar transparência e visibilidade às ações dos COPs;  
Ø Fomentar o desenvolvimento colaboravo nas ações dos COPs;  
Ø Colaborar com a divulgação de informações instucionais.  

Para angir os objevos apresentados, pretende-se ulizar as seguintes 
mensagens-chave: Comunicados instucionais: avisos, noficações e informes; 
Comunicados de alinhamento estratégico, referentes às avidades dos COPs; Produções 
acadêmicas, como argos publicados e painéis apresentados, visando fomentar o uso da 
pesquisa acadêmica. Atividades desenvolvidas: ações dos COPs e os resultados obtidos; 
Eventos de integração: aniversariantes do mês, confraternização de final de ano, etc; 
Eventos externos: cursos, seminários, congressos, workshops, etc. Reuniões Gerais com 
toda a equipe da unidade (feedback, desafios, proposições, etc).	 

 
 
 
A COMUNICAÇÃO EXTERNA dos COPs:	 
 
A comunicação externa é um processo primordial para instuições que desejam se manter 
vivas e atuantes, pois, somente através dela é possível desenvolver e ampliar a imagem 
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e idendade da marca ou organização. Enquanto que comunicações internas são 
específicas para servidores e gestores, comunicações externas são focadas em difundir 
o acervo, serviços, nocias e informações da unidade ao público usuário e potencial. 
Quando se fala de instuições públicas, o objevo primordial é prestar serviços de 
qualidade à população, respeitando sempre os princípios da Administração Pública: 
publicidade, impessoalidade, moralidade, economicidade, isonomia e legalidade. De 
forma mais simplificada, é possível dizer que o desenvolvimento de uma políca de 
comunicação mais organizada, eficiente e pró ativa, é um instrumento fundamental para 
que as organizações do setor público possam melhorar o desempenho na prestação de 
serviço junto à população, instuindo fluxos de comunicação nas diversas esferas sociais. 
Benecios da Comunicação Externa:'' Maior visibilidade do trabalho realizado; Melhoria 
dos resultados e do atendimento aos objevos instucionais; Aproximação do público alvo 
da organização; Ampliação do feedback recebido pela instuição, com o objevo de 
colaborar com melhorias e desenvolvimento das ações. 
 
 

6.2  IDENTIFICAÇÕES DO PROJETO 
 
A identificação visual do Projeto nos espaços físicos será feita por meio de 

banners, faixas ou outra forma similar, obedecendo a regulamentação do GDF/SEL. 
 

 
6.3 TRANSPARÊNCIA 

 
O presente Termo de Colaboração atenderá o previsto no Marco Regulatório 

das Organizações da Sociedade Civil (Lei 13.019/14) e na Lei nº 12.527/11 a qual dispõe 
sobre a necessidade dos entes, públicos e privados, de divulgarem em meios de 
comunicação diversos as informações relativas à parceria formalizada, como valor total, 
vigência, entre outros. 

 
 

7. CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
 
 
Vigência 

Número de meses para 
estruturação necessária 
ao desenvolvimento da 

proposta de trabalho 

 
Número de meses para o efetivo 

atendimento  

12 meses 1 mês 12 meses 
 
 

8. Previsão de Receitas 
 

PREVISÃO	DE	RECEITAS	(inclusive	recursos	complementares)	

QTD.	 Nome	 Receitas	

1	 Secretaria de Esporte e Lazer do DF R$	7.449.701,57	

2	 IBRES (Contrapartida) R$	36.000,00	

Total	 R$	7.485.701,57	
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9. Valor Total do Projeto 
 

TOTAL DO PROJETO 

Valor Total do Termo de Colaboração  R$ 7.449.701,57 

 

Brasília-DF, 19 de julho de 2021. 

 

 

	
	
	

Eugênio Cesar Nogueira 
Presidente do IBRES 


