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PLANODETRABALHO 
 

1. IDENTIFICAÇÃODAENTIDADE 
 

Nome daOSC: Associação Cresce - DF 

NomeFantasia: CRESCE DF 

CNPJ: 
08.466.173/0001-01 

Endereço: Qd 304 Conjunto 03 lote 01  

Complemento: 
Sala04 

Bairro/Cidade 
Samambaia 

CEP: 
72300-603 

Telefone: 
619967-4458 

Telefone:(DDD) Telefone:(DDD) 

Email: crescedf@gmail.com Site/RedesSociais: associacrescedf.com.br 

Responsável da OSC (Dirigente): Eduardo Nascimento Campos 

CPF: 484.075.181-15 RG/Órgão Expedidor: 809.795 

EndereçodoDirigente: 
Qd 10 Conjunto 02 Lote 1-3Bloco 
A Ap.1607 SamambaiaSul 

 
CEP:72300603 

 
Telefone do Dirigente: 61 9967-4458   

1.1 ACOMPANHAMENTODAPARCERIA 
 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Roney Arnout 

Funçãonaparceria: Coordenador administrativo do projeto 

RG: 3.778.668-73 ÓrgãoExpedidor: SSP-BA CPF:475.030.415-87 

Telefone Fixo: Telefone Celular: (61) 99823-0073 

E-mail do Responsável: roneyarnout@gmail.com 

 
1.2 HISTÓRICODOPROPONENTE 

 
A Associação CRESCE-DF é uma associação de natureza privada que busca o resgate do indivíduo em situação 
de fragilidade social, através do esporte, da cultura e da educação. Contudo, paralelamente à todas as ações 
ofertadas, incluísse o ensinamento básico da cidadania que consiste em direitos, deveres e responsabilidades 
perante a Constituição. 
O diretor e fundador da Associação Cresce – DF é o Tecnólogo em Gestão Desportiva e Lazer, o Sr. Eduardo 
Nascimento Campos; CRA-DF Nº 03-03270. 
 
EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS: PROJETO SANTOS JIU-JITSU (2018) - Projeto de luta com o objetivo de 
oportunizar à jovens, adultos e crianças a prática do jiu-jitsu, aulas gratuitas no período extraescolar com a 
parceria de uma das escolas mais conceituadas do Brasil, escola CHECKMAT. Este projeto tem o convênio 
como MP – Ministério Público (SEMA). LOCAL: Sede Associação Cresce DATA: março à Dezembro de 2018 
2018 
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BENEFICIADOS: 430 jovens da comunidade de Samambaia. PROJETO SANTOS JIU-JITSU (2019) - Projeto de 
luta com o objetivo de oportunizar à jovens, adultos e crianças a prática do jiu-jitsu, aulas gratuitas no 
período extraescolar com a parceria de uma das escolas mais conceituadas do Brasil, escola CHECKMAT. Este 
projeto tem o convênio como MP – Ministério Público (SEMA).  
LOCAL: Sede Associação Cresce  
DATA: março à Dezembro de 2019  
BENEFICIADOS: 380 jovens e adultos da comunidade de Samambaia 

 
2. DESCRIÇÃODOPROJETO 

Nome doProjeto: Liga Internacional de Basquete de Rua  
Localderealização: SESC TAGUATINGA NORTE - CNB 12 - Área Especial 2/3 - Taguatinga Norte, Brasília - DF, 
72115-125 
Períododeexecução: 31 de dezembro de 2021 a 13 de fevereiro de 2022 

Períodode realizaçãodoEvento: 16 de janeiro de 2022 a 13 de fevereiro de 2022 
Período de realizaçãodasAções 
custeadaspeloFomento: 31 de dezembro de 2021 a 13 de fevereiro de 2022 

Enquadramento:( x) participação(x) educacional() rendimento 

Previsão de beneficiários diretos: 216 atletas e 108 equipes técnica 

Previsão de público: Público em geral 5.000 (online) 

Valor Total do Projeto: : R$ 207.676,83 (Duzentos e sete mil seissentos e setenta e seis mil e oitenta e tres 
centavos) 
Valor Total do Termo de Fomento: R$ 206.556,83 (Duzentos e seis mil quinhentos e cinquenta e seis reais e 
oitenta e três centavos ) 

 
 

2.1 OBJETODA PARCERIA 
 

Realização da Liga Internacional de Basquete de Rua – LIIBRA o basquete 3x3 com três jogadores titulares e 
03 reservas em cada lado da quadra, envolvendo jovens entre 15 e 29 anos, visando despertar novos 
talentos nas periferias do DF, agregando inserção e integração social à jovens em situação de vulnerabilidade 
social à promoção do esporte como espaço de desconstrução do preconceito e melhoria da qualidade de 
vida destes agentes. 
 

2.2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO 
 

Tudo começou em 2001, numa bela noite de hip-hop no Armazém 05, no centro do Rio de Janeiro. Vários 
presentes se apropriaram da cesta de lixo, de uma bola de basquete e armaram uma brincadeira queacabou 
se tornando uma atração. A manifestação espontânea gerou tanta repercussão para a CUFA – CentralÚnica 
das Favelas, que não havia alternativa senão organizar e transformar uma brincadeira momentânea em um 
dos maiores acontecimentos esportivos alternativos da América Latina. Em 2002, a cantora Nega Gizza, 
coordenadora do Hútuz e presidente da LIIBRA, resolveu incorporar a "brincadeira" ao evento, criandoassim 
o 1º Campeonato de Basquete de Rua, evento este que não parou mais de crescer. Embalado pelo hip-hop e 
associado às habilidades, danças e acrobacias, o basquete gerou uma mobilização dos produtores, que se 
uniram e transformaram a modalidade no quinto elemento do hip-hop. A partir daí, o esporte passou a ser 
desenvolvido em todas as bases sociais da instituição no Brasil e nos países onde a CUFA está. Com tanta 
repercussão, faltou espaço para a prática do esporte em quadra e nos eventos. E para atender a essa 
expectativa, em 2004 a CUFA resolveu ampliar essa manifestação e criou a Liga Internacional de Basquete 
de Rua – LIIBRA. Em 2005, o campeonato foi reconhecido pela Federação de Basquete do Rio de Janeiro e a 
Confederação Brasileira de Basquete. O evento passou a fazer parte do calendário nacional da CUFA. Mas 
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ainda não era o suficiente, a instituição precisava fazer um campeonato literalmente na rua, com um 
modelo alternativo e próprio, que atendesse às necessidades impostas pelo espaço físico. Com duração de 
dois meses e abrangência nacional, o torneio reuniu mais de 1.500 atletas, em equipes de diferentes 
estados do Brasil. 

O projeto é reconhecido por reunir esporte, cultura e movimento social em um só evento. Apesar de possuir 
alguns elementos do basquete tradicional, o Basquete de Rua tem as suas próprias regras e difere 
principalmente no ambiente onde é realizado. Como o próprio nome afirma, o basquete de rua acontece 
em locais não convencionais, em áreas públicas, como ruas e embaixo de viadutos. É a soma de um 
conjunto de campeonatos de basquete de abrangência nacional e internacional, Criado pela organização 
nãogovernamental Central Única das Favelas (CUFA), a LIIBRA mobiliza, com regras próprias, os circuitos em 
20 países, além dos 26 Estados brasileiros e Distrito Federal. São 81 mil atletas e 5 mil produtores e 
voluntários envolvidos no esporte de participação e cidadania. A competição acontece durante todo o ano 
em diversos espaços alternativos dos países participantes, seja em ruas, praças, viadutos etc. Em 2005 a 
CUFA incorporou no movimento hip hop o basquete de rua e o skate, logo, para que o espaço possa ser 
reconhecido como de basquete de rua é preciso que exista na periferia das arenas outras manifestações 
artísticas como dj´s, break, graffiti, rap e skate. O evento se expandiu pelo planeta, possibilitando o 
intercambio e a integração de jovens de diversas favelas do globo, o que facilitou a fundação das diversas 
bases internacionais da Central Única das Favelas. O evento possui diversas parcerias, entre elas a Nike, 
Eletrobrás, SPORTV e Rede Globo de televisão etc. Após os campeonatos nacionais, que são formadas as 
equipes nacionais de cada país, chamadas de Reis da Rua na Categoria masculina e Divas da Rua, na 
categoria feminina.O basquete de rua é um esporte democrático pois pode ser jogado com qualquer tipo de 
formação sendo a mais tradicional no Brasil as disputas 3 contra 3. A modalidade entrou no quadro da CUFA 
através da manifestação espontânea de jovens ligados ao movimento Hip Hop que, embalados pela batida 
do rap, improvisaram uma cesta com uma lata de lixo, começando ali uma divertida e emocionante 
competição de basquete urbano 

 

2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO: 
 

A Liga Internacional de Basquete de Rua – LIIBRA, um dos torneios mais tradicionais do país, o 
projeto terá uma nova edição no DF, em 2021. Com a proposta de resgatar o basquete 3 x 3 nas quebradas, 
vai além do esporte resgate de futuros atletas plena pandemia, que entrou no quadro da CUFA por meio da 
manifestação espontânea de jovens do Distrito Federal. 

O objetivo é dar visibilidade novos talentos para as regiões do Distrito Federal promovendo 
atividades de lazer esportivo nas quebradas do quadradinho do DF. O campeonato é um evento onde cada 
participante pode mostrar seu talento que, na maioria das vezes fica restrito às “peladas” que acontecem em 
ruas e quadras das comunidades administrativas do DF. As etapas do campeonato irão acontecer no SESC 
Taguatinga Norte no Distrito Federal que foi inaugurado em 21 de agosto de 1975. Localizado em área 
privilegiada de Taguatinga, a unidade atualmente é a segunda maior do Distrito Federal, com quase 12 mil 
metros quadrados de área. Diariamente mais de 5.000 mil pessoas utilizam os diversos serviços oferecidos 
pela unidade.Endereço: CNB 12 - Área Especial 2/3 - Taguatinga Norte, Brasília - DF, 72115-125. 

Com regras menos rígidas do que o basquete de quadra, pode ser jogado com qualquer tipo de 
formação sendo a mais tradicional no Brasil as disputas 3 contra 3, a altura não é um fator relevante e sim a 
habilidade técnica e de improvisação de cada atleta. O torneio vai contar com participações de equipes 
masculinas e femininas. Para participar é preciso ser morador do Distrito Federal e seu entorno e ter idade 
mínima de 15 anos.  
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Em busca de contribuir para políticas e programas de esporte para a juventude, este projeto 
reconhece os jovens como sujeitos peculiares, com vulnerabilidades e potencialidades, capazes de 
protagonizar a mudança da realidade, por meio da educação, da cultura, do trabalho, do esporte e do acesso 
a direitos. Consideramos o esporte como um meio importante de socialização por conseguir atingir valores 
como cidadania, coletivismo, amizade e solidariedade, que são relevantes para vencer. 

"a atenuação das desigualdades sociais, o combate a patologias sociais e a 
simplificação da inclusão social, que são alguns dos argumentos correntes sobre 
os benefícios da prática de esportes para os jovens pobres e marginalizados. A 
prática orientada de esportes seria um instrumento para minimizar os efeitos da 
desigualdade social (VIANNA, 2007).” 

Ao mesmo tempo em que a LIIBRA/DF estimula o esporte, oportuniza aos jovens novos horizontes 
para buscar sonhos no basquete profissional, na área esportiva, ou no lazer como uma alternativa que a 
distância do aliciamento do tráfico e do uso das drogas. As ações da LIIBRA/DF também representam estas 
novas oportunidades aos jovens da periferia, assim como promoção da cultura que nasceu na periferia. 

2.4 OBJETIVOGERAL: 

Realizar o campeonato A Liga Internacional de Basquete de Rua  

 

2.4.1 OBJETIVOSESPECÍFICOS: 

 Oportunizarjovensàpráticaesportivadobasquetebol; 

 Identificartalentosesportivos; 

 Contribuirnaeducaçãoeformaçãodecriançase jovensatravés do esporte 

 Combater atos físicos, morais e psicológicos de preconceito e discriminações utilizando o 

esportecomofiocondutor; 

 
2.5 METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO/ 
CUMPRIMENTODASMETAS 

 
 
 

Metas (Qualitativas) Indicador 

Parâmetro(s) para aferição 

de cumprimento das 

Metas 

Fomentar a prática desportiva 
do basquete profissional  e de lazer as 
atletas participantes. 
Promover intercâmbio esportivo entre 
os atletas participantes. 
 

Aquisição de Materiais Esportivos, de 
Divulgação  

- Fotos; ou 
- Notas Fiscais;  
-Visita in loco. 

Contratar prestadores de serviços 
competentes para realização do 
projeto proposto 

Fazer contratação de equipe tercerizada e 
RH 

- Fotos;  
- Notas Fiscais 
 

Metas (Quantitativas) Indicador 
Parâmetro(s) para aferição 

de cumprimento 

Atingir, no mínimo, 70 % de atletas 

(inscrições) de moradores do DF. Realização dos jogos 

Fichas de Inscrições. 
-Súmulas dos jogos 
-Boletim informativo da 
competição 



5 

 

 

 

Realizar a premiação com 216 

medalhas e 4 troféus para 1º, 2º e 3º 

lugar 

 

Medalhas e troféus 

Relatório com quantidades 

de inscrições realizadas 

contemplando 

informações detalhadas de 

cada atleta. 

 
3.1 CRONOGRAMADETALHADODEATIVIDADESDOPROJETO 

 
NomedoEvento: Realização da Liga Internacional de Basquete de Rua – LIIBRA 2021 
Descrição/Etapa: Campeonato de Basquetebol 
DatadoEvento: 16 de janeirode2022 a 13 de fevereiro de 2022 Turno: Matutino/ 

Vespertino 
Período Custeado pelo 
Fomento (Se for o 
caso): 

31 de dezembro a 13 de fevereiro de 2022 Turno: Matutino 
/Vespertin
o 

Local: SESC TAGUATINGA NORTE - CNB 12 - Área Especial 2/3 - Taguatinga Norte, Brasília - DF, 
72115-125 

 

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

(...)QuadraPoliesportiva (...)Praça 
(...)Pátio (...)Piscina 
(X)Ginásio (...)Clube 
(...)EspaçoPrivado 
Qual?  

(...)Outro 
Qual?  

Quantidadedeparticipantesnesteevento 
Diretos: 324 
Atletas:216 
ComissãoTécnica: 108 

 
Indiretos: 4.676 

 
Total: 5.000 

Quantoàabrangência(origemdosparticipantes) 
(...)Local 
(X) Regional 
(...)Nacional 

 

Faixa etária Categoria- 
Modalidade/Data/Turno Qtd. 

 
(X) Jovens e adultos (15 a 29anos) 

Masculino e Feminino de 
16/01/2022 a 13/02/2022– 
Matutino e Vespertino das 08:00 
às 18:00 h 

 

(...) Pessoas com deficiência e/ou portadoras de 
necessidades especiais (limitação física, mental, 
sensorial ou múltipla - inseridas na distribuição 
acima)  

  

Inscriçãodosparticipantes 
(...)Escolas 
(...)Em centros comunitários 
(...)Na sede da entida do proponente 
(...)Na sede de entidades parceiras 
( X )Pela internet. No site:www.cufadf.com.br/liibra 
(...)Outros.Especifique 
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2.7 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA) 
 

Inscrições:Serádeformaon-line,07/01/2022a14/01/2022,no sitewww.cufadf.com.br/liibra 
 

Divulgação: neste projeto a inscrição será divulgada e identificada na rede social, será colocada logo da Secretaria de 
Esporte e Lazer do Distrito Federal, através de banner virtual. 
 
A LIIBRA/DF 2021 ocorrerá nos meses: 

 
ETAPA 1 – Pré- Produção – dezembro 

ETAPA 2 – Produção– janeiro/fevereiro 

ETAPA3 – PósProdução–fevereiro 

A COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, atuará desde a pré-produção, iniciando suas atividades desde o dia 
31/12/2021, com o alinhamento dos canais de comunicação internos e externos (redes, site, e-mail, 
WhatsApp, imprensa), e durante a etapa 2 (produção) fará o monitoramento e acompanhamento dos 
canais de comunicação (redes, site, e-mail, WhatsApp, imprensa), criação de textos correntes para envio 
pelo whats-app, elaboração de comunicados e informes para lideranças (técnicos dos times), alinhando o 
fluxo de divulgações e comunicação entre o núcleo de produção, redes, web design, design gráfico, gestão 
de tráfego e assessoria de imprensa e durante o campeonato.  
O PRODUTOR DOS JOGOS, atuará na Etapa 1, para articular e mobilizar todas as lideranças que irão 
compor o quadro de treinadores de cada um dos times, organizando a tabela dos jogos com dia e horário 
de cada jogo; organizar a documentação dos atletas, de acordo com o regulamento; treinar a equipe de 
staffs que estarão presentes em cada jogo afim de que possam acompanhar cada jogo e passar o 
regulamento para as equipes no congresso técnico e durante a Etapa 2 irá coordenar a equipe que fará 
check-in dos atletas de cada time antes dos jogos, ficará responsável pelas anotações sobre cada cesta, 
assistência dada, cartões, e demais detalhes pertinentes a cada partida do campeonato; 
A COORDENAÇÃO GERAL, será responsável por coordenar todos os aspectos do projeto nas etapas 1 e 2 do 
projeto, para que ele se efetive conforme o plano de trabalho elaborado, ele também fará a escolha dos 
profissionais contratados, organizará o cronograma das ações, fará a cobrança de prazos da equipe.  
A DIREÇÃO EXECUTIVA irá atuar durante a produção do projeto na etapa 2, iniciando suas atividades no dia 
13/01/2022 até 13/02/2022, atuando como o ponto central de comunicação entre o operacional e o 
administrativo tomando decisões importantes, sendo um interlocutor entre o Coordenador Geral e toda 
equipe de produção, com a função de gerenciamento de todas as coordenações.  
A COORDENAÇÃO FINANCEIRA, será o responsável pelo controle financeiro do projeto de acordo com o 
cronograma de desembolso e irá atuar no projeto durante as 3 etapas, iniciará suas atividades no dia 
31/12/2021 sendo o responsável pela liberação dos pagamentos aos fornecedores e prestadores de 
serviços solicitados pela Coordenação Administrativa, estará no projeto até sua última etapa, pois também 
atuará na confecção do relatório final de prestação de contas.  
A COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA, irá atuar no projeto durante as 3 etapas sendo o responsável pelo 
gerenciamento de todas as demandas administrativas e de planejamento do projeto, cotações de 
fornecedores, contratação de serviços e fornecedores, assinatura de contratos com a organização do 
cronograma de pagamentos, conferência do Cnae dos emitentes de notas fiscais, acompanhamento da 
inserção de pagamentos, acompanhamento dos indicadores e metas do projeto fiscalizando as entregas 
dos fornecedores e construção do relatório de prestação de contas.  
A SECRETÁRIA DE PRODUÇÃO irá auxiliar as Coordenações Financeira e Administrativa, enviando os e-mails 
com pedidos de cotação, organizar as planilhas de pagamentos, criar os informativos do projeto, enviar 
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emails com os descritivos de nota fiscais aos fornecedores, conferir as notas fiscais e recibos de 
pagamentos. 
As atividades terão o foco não só na competição do basquete de rua, mas também em ações de inclusão 
social.  
Assim, a proposta da LIIBRA/DF é realizar atividades sociais durante o campeonato com uma equipe 
qualificada, moradores das periferias e atletas voluntários, ensinando o basquete (fundamento) e 
divulgando o evento.  
O congresso técnico será realizado no dia 16/01/2022 no Sesc Taguatinga Norte das 14:00 às 17:00 horas e 
os 34 jogos serão realizados em 04 finais de semana seguidos, e o encerramento na quarta semana. Sendo 
sábados e domingos seguidos nos turnos matutinos e vespertinos, a partir das 08:00hs, atendendo aos 
atletas, que participarão por meio de engajamento nas redes sociais e presença on-line nastransmissões 
dos jogos. Este público formado por esportistas em geral, jogadores selecionados, familiares e amigos dos 
jogadores. Estimamos uma visibilidade de 1.000 a 3.000 pessoas durante osjogos e na final/encerramento 
mais 2.000.  
Durante as 04 semanas de evento acontecerão intervenções artísticas contendo Grafiteiros, MC’s com 
batalhas de rimas e o Break Dance, todos elementos do Hip Hop.  
Para o campeonato está prevista a transmissão online de 10 jogos com narração. 

 
COVID-19 e cuidados do projeto 

• A Associação Cresce DF, garante por meio deste que SERÃO TOMADAS AS SEGUINTES 

MEDIDAS DE PROTEÇÃO E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PELA COVID 19: Disponibilização nas entradas 

da quadra, produtos para higienização das mãos, preferencialmente álcool em gel 70% para o público, 

equipe de trabalho e atletas, tanto para o Congresso Técnico e principalmente durante os jogos já no 

check-in dos atletas, sempre com aferição de temperatura. 

• Estabelecimento de uma fileira de cadeiras ocupada e outra desocupada, ou distanciamento 

entre fileiras obedecendo aos padrões previstos em Decreto, durante o congresso técnico.  

• Não haverá venda de ingressos, evento GRATUITO à população, com acesso por ordem de 

chegada e limitada à capacidade de assentos disponíveis respeitando as normas de segurança relativas ao 

enfrentamento à COVID 19; 

•  Organização dos fluxos de circulação de pessoas nos corredores e nas entradas e saídas da 

quadra destinada ao projeto de forma ordenada assegurando o distanciamento mínimo entre os atletas, 

equipe de trabalho e público se houver;  

• Proibição de acesso aos jogos de pessoas com as morbidades assinaladas no Plano de 

Contingência da Secretaria de Estado de Saúde;  

• Proibição de entrada e a permanência de pessoas que não estiverem utilizando máscara de 

proteção facial; 

• Limpeza constante dos equipamentos utilizados como cadeiras utilizadas por atletas e 

equipe técnica; 

• Não será permitida a comercialização de produtos na área reservada ao evento.  

OBS: as medidas todas listadas se refere a continuidade da pandemia, pois há expectativa mundial de 
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vacinação, caso a situação se agrave ainda mais,será considerado inclusive a hipótese de alteração das 

datas do Congresso técnico e Campeonato. 

 

2.7.1 Grade Horária dos Núcleos 
 

 

32 TIMES MASCULINOS – cada time com 03 titulares e 03 reservas 

04 TIMES FEMININOS - cada time com 03 titulares e 03 reservas 

Total de 36 times 
34 JOGOS –31 masculino se-3femininos 
realizados em 04 finais de semana, sábado e 
domingoTotalizando08 dias dejogos 
 

 

Programação 
Duração 

Início Término 
- Seleção de equipe; 
- Contratação de equipe diretiva; 
- Readequação orçamentária(caso haja); 

 
31/DEZ 

 
05/JAN 

- Planejamento da comunicação; 
- Criação da identidade visual; 
- Manutenção do site LIIBRA2021–Brasília; 
- Divulgação das inscrições; 

 
 

31/DEZ 

 
 

06/JAN 

- Planejamento da produção/execução; 
- Inscriçõesdos times; 
- Envio e conferência da documentação dos 216 
atletas; 

 
07/JAN 

 
14/JAN 

- Planejamento dos jogos; 
- Visita técnica; 
- Documentação do evento; 

 
07/JAN 

 
14/JAN 
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- CONGRESSO TÉCNICO 
Apresentação da metodologia e as regras da “LIIBRA 
2021 – Brasília”, sorteio das chaves, profissionais do 
basquete, presença dos representantes das 
comunidades, entre outros. Lançamento do Projeto, do 

site e coletiva de imprensa. 

 
16/JAN 

 
16/JAN 

Realização dos jogos da FASE CLASSIFICATÓRIA– 
FEMININO E MASCULINO 

22/JAN 23/JAN 

Realização do jogo das OITAVAS DE FINAL MASCULINO; 29/JAN 30/JAN 

Realização dos jogos QUARTAS DE FINAL E SEMIFINAIS 
MASCULINO 

05/FEV 06/FEV 

Realização dos jogos das FINAIS MASCULINO e FEMININO 
“LIIBRA – 2021 - BRASÍLIA” e a Disputa do 3º e 4º Lugares 

12/FEV 13/FEV 

Pós Produção– Relatórios de Prestação de Contas 14/FEV 03/MAR 

 
 
 

2.7.2 Equipe de RH 
 
 

 
 

Função 

 
 

Qnt. 

 
Forma 

decontrataç
ãodoRH 

Profissional 
aser 

contratadojá 
tem 

vínculocomaO
SC? 

Qual? 

Profissionald
a OSC 

éremunerad
oouNão 

Remunerado 

 

Carga horária 
detrabalhonaOS
C 

 

Carga horária que 
serádestinadaaoproje
to 

COORDENAÇÃO 
GERAL 1 Empresa 

terceirizada 
Não - - Diária de 08 horas 

 

DIREÇÃO EXECUTIVA 
 

1 Empresa 
terceirizada 

Não - - 
Diária de 08 horas 

COORDENAÇÃO
FINANCEIRA 

 

1 Empresa 
terceirizada 

Não - - 
Diária de 08 horas 

COORDENAÇÃO
ADMINISTRATIVA 

 

1 
Empresa 

terceirizada 
Não - - Diária de 08 horas 

PRODUTOR DOS 
JOGOS 

 

1 
Empresa 

terceirizada 
Não - - Diária de 08 horas 

 
 

2.8 BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA 
 

 Garantir o perfeito funcionamento dos núcleos sociais; 

 Crianças e jovens formados, através do esporte, em valores olímpicos de amizade, coragem, 

determinação, excelência, igualdade, inspiração e respeito; 

 Reduzir o índice de criminalidade entre estes jovens e consequentemente na comunidade 
ao qual estão inseridos; 

 Descobrir, potencializar e oportunizar em nossas equipes de competição os talentos 
esportivos 
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2.9 CROQUI DO EVENTO 

 

 
 

2.10  CONTRAPARTIDA 
 

A Associação Cresce irá doar a APADA-DF(Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos doDistrito 
Federal), 8 bolas esféricas, com circunferência entre 60 e 62 centímetros e ser de couro ouqualquer outro 
material adequado. A sua grande particularidade reside no som que ela emite, paraque as crianças com 
deficiência visual possam percebê-la na quadra. que será totalmente custeadoporesta Entidade. 
Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos - APADA-
DFEndereço:SDSEd.Venâncio Jr,BlocoM-CEP.:70394-900 
Horáriode atendimento 
Segunda a quinta - 8h às 12h / 14h às 18hSexta-
8hàs12h 
Telefone:+55(61)3346-8025 
E-mail:apada@apadadf.org.br 

 
 

3 CRONOGRAMADEEXECUÇÃODOPROJETO 
 

CronogramadeExecução 

 

Programação 
 

Valor 
Duração 

Início Término 

Contratação de Equipe Especializada R$ 110.227,51 31/12/2021 05/01/2022 

Materiais Esportivos e Insumos R$ 24.092,12 03/01/2022 13/02/2022 

Estrutura e Divulgação R$72.237,20 03/01/2022 
 

13/02/2022 
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4 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 dassuas 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 seja mensal, ou por atividade realizada (ex: pagamento de arbitragem por jogo; 
locação de equipamento por evento). A aquisição de materiais que visam o desenvolvimento pleno do 
objeto (material esportivo, lanche, uniforme, etc) 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.  

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 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 asopçõesabaixo: 
( x )Dou ciência do acima informado 
( x )Não haverá pagamento em espécie 
(...)Haverápagamentoemespécie. 

 
4.1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ENTIDADE 

 
CronogramadeDesembolso 

Meta Etapa/Fase Especificação Mês 

Meta 1 
1.1 Prestação de Serviços  

 
 
 
 

DEZEMBRO2021 
 

1.2 Contratação de Equipe de RH 

Meta 2 

2.1 Aquisição de Uniformes, Materiais 
Esportivos e Premiação 

2.2 Aquisição de Materiais de Prevenção 
Covid-19 

2.3 Aquisição de Alimentação 
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Meta3 
3.1 Locação de Estrutura e Aquisição de 

Materiais de Divulgação 
 
 

5 PLANILHA DE MATERIAIS/SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS PELO FOMENTO (FONTE DE 

RECEITADIVERSA) 

 
 

Descrição Detalhada Unid Quant. Valor 
Unitário Valor Total 

Fonte do 
Recurso/Patrocí

nio 

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) 

DISPONIBILIZAÇÃO DA 
QUADRA E VESTIÁRIOS – 
a estrutura das quadras e 

vestiários será 
disponibilizado ao 

projeto em forma de 
apoio com aplicação da 

marca do SESC, nas peças 
publicitárias do Projeto 

LIIBRA. 

    

 
 
 
 

PATROCINIO 

 
 
 
 

NÃO 

 

SERVIÇO DE MIDIA 
TELEVISIVA – a parceria 
com a Rede Globo será 

composta pela 
transmissão dos jogos da 

final do projeto, tendo 
como contrapartida a 
aplicação da marca da 

empresa, nas peças 
publicitarias do Projeto 
LIIBRA.– REDE GLOBO 

BRASÍIA 

    

 
 
 
 
 
 

PATROCINIO 

 
 
 
 
 
 

NÃO 
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PROJETO SA – SERVIR E 
AMAR – Estará 

oferecendo uma Palestra 
para os jovens, de um 
atleta renomado do 

Basquetebol, que estará 
falando da sua trajetória 

no basquete e o quanto o 
esporte é importante para 

os indivíduos da nossa 
sociedade, durante a 
cerimônia da final e 
encerramento dos 
jogos,tendo como 

contrapartida a aplicação 
da marca da empresa, nas 

peças publicitarias do 
Projeto LIIBRA. 

    INCENTIVOM
OTIVACIONAL 

NÃO  

BOLAS (contra partida ) 
Fornecimento de bolas 

como contrapartida social, 
8 bolas esféricas, com 

circunferência entre 60 e 
62 centímetros e ser de 
couro ou qualquer outro 
material adequado. A sua 

grande particularidade 
reside no som que ela 

emite, para que as crianças 
com deficiência visual 
possam percebê-la na 

quadra 

Unidad
e 

8 R$140,00 R$1.1
20,00 

OSC NÃO 

As bolas esféricas 
que emitem som, 
serão adquiridas 

com recursos 
próprios da OSC e 

serão doadas a 
entidade 

APADADF(Associaçã
o de Pais e Amigos 

dos Deficientes 
Auditivos do 

Distrito Federal), 
não serão 

contempladas pelo 
fomento e são 

diferentes das que 
serão adquiridas 
nos itens 2.1.4, 
2.1.5 e 2.1.6. 

VALOR TOTAL DOS ITENS FORA DO TERMO DE FOMENTO 
R$1.120,00 

 

5.1 Planilha Termo de Fomento 
 

PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

Meta 1 – Contratação de Equipe Especializada 

Etapa 1.1 – Prestação de Serviços  

Item Descrição Detalhada  Unidade 
de Medida  

Quant Total Valor 
Unitário 

Valor Total 
Justificativa para 
aquisição/locação e memória 
de cálculo 
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1.1.1 

1 COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO - 
Profissional responsável pela definição 
das estratégias e planejamento da 
comunicação do projeto, bem como da 
divulgação das oficinas nas redes sociais e 
em outros meios de comunicação. 8 
horas diárias / 40 horas semanais 

MÊS 1 1 

 
R$ $  

3.110,00 
 

R$ 3.110,00 

 Necessário para coordenar e 
alinhar o fluxo de divulgações e 
comunicação entre o núcleo de 
produção, redes, web design, 
design gráfico, gestão de tráfego e 
assessoria de imprensa; 
- Solicitações e orientações para 
conteúdos e peças para as redes e 
site referentes às etapas do 
projeto; 
- Criação de estratégias de 
comunicação para divulgação do 
projeto; 
- Alinhamento dos canais de 
comunicação internos e externos 
(redes, site, e-mail, WhatsApp, 
imprensa). 
- Monitoramento e 
acompanhamento dos canais de 
comunicação (redes, site, e-mail, 
WhatsApp, imprensa). 
- Criação e revisão de textos 
referentes às etapas do projeto 
para composição e atualização do 
site do projeto. 
- Criação de textos correntes para 
envio pelo whatsapp. 
- Elaboração de comunicados e 
informes para lideranças (técnicos 
dos times). 
- Aprovações internas e externas de 
materiais como peças, textos e 
vídeos. 
- Conferência e solicitação de 
materiais de apoio para a criação 
de uma comunicação assertiva. 

1.1.2 

1 PRODUTOR DOS JOGOS - Responsável 
por articular e mobilizar todas as 
lideranças que comporão o quadro de 
treinadores de cada um dos times. 
Articular a mobilização, junto aos líderes 
de cada time, da comunidade que 
comporá a torcida durante os jogos. 
Articular com os líderes para o 
cumprimento das atividades propostas no 
torneio. Confeccionar o regulamento do 
torneio tanto feminino como masculino 

Mês 1 1 R$ 2.690,00 R$ 2.690,00 

Organizar a tabela dos jogos com 
dia e horário de cada jogo; 
Organizar os confrontos de cada 
jogo; Organizar a documentação 
dos atletas, de acordo com o 
regulamento; treinar a equipe de 
staffs que estarão presentes em 
cada jogo afim de que possam: 
Acompanhar cada jogo; fazer Check 
in dos atletas de cada time antes 
dos jogos; fazer anotações sobre 
cada cesta, assistência dada, 
cartões, e demais detalhes 
concernentes a partida de 
basquete; 

1.1.3 

1 WEB DESIGNER - Profissional 
responsável pela prestação de serviço 
para desenvolvimento de site com 
alimentação dos conteúdos e 
manutenção. Criação de layouts, banners, 
projetos, scripts e melhoramento da 
estrutura dos sites.  

SERVIÇO 1 1 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 

Serviços e Produtos que serão 
entregues: 1) Criação do Site com 
plataforma para inscrições e 2) 
Atualizações de Site com 
adequação das peças 
publicitárias/comunicação para 
inserção no site e aplicativos 

1.1.4 
ASSESSORIA DE IMPRENSA - Profissional 
responsável por divulgar o projeto nos 
veículos de imprensa 

MÊS 1 1 R$ 2.750,00 R$ 2.750,00 

Envio de press kits e releases do 
projeto para jornais, revistas, TV, 
sites e agendas. Marcação de 
entrevistas. 

1.1.5 
SOCIAL MEDIA – Gestão das redes sociais, 
respostas ao público sobre o evento. MÊS 1 1 R$ 2.650,00 R$ 2.650,00 

Criação de cronograma de 
publicações, criação de estratégia 
de engajamento digital, adequação 
das peças gráficas aos formatos 
digitais, acompanhamento das 
redes sociais, levantamento dos 
relatórios qualitativos e 



15 

 

 

quantitativos das atividades do 
projeto na internet.  

1.1.6 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGEM - DE 
IMAGEM- serão disponibilizados 
profissionais 02 operadores, com 02 
câmeras, tripés, visando captar imagem 
dos jogos, bem como do congresso 
técnico, a empresa será responsável 
direção de gravação, 

Serviço 9 9 R$ 2.333,33 R$ 20.999,97 

 Prestação de serviços profissionais 
qualificados em edição/alteração 
de conteúdo de vídeo, de material 
institucional e/ou publicitário, 
análogo à montagem 
cinematográfica ou videográfico, 
assim como imagens não 
sequenciais. Será entregue 10 
serviços detransmissões ao vivo de 
jogos selecionados por sorteio, 
mais 4 vídeos de divulgação com 
captação e edição com duração de 
2 a 3 minutos das etapas 
(congresso técnico, fase 
classificatória, oitavas de final, 
quarta de final, semifinal, final e 
premiação), um vídeo final com 
resumo de todo o campeonato com 
duração entre 4 a 5 minutos. Com 
edição digital, com finalização 
computadorizada, produção de 
vinheta, elaboração de trilha 
sonora especial, em consonância 
com as necessidades da 
contratante.  Serão transmitidos ao 
vivo 10 jogos, entregues 10 vídeos 
dos jogos de 01h hora. Irá Captar as 
imagens do Congresso Técnico e 
dos 08 dias de jogos. 

1.1.7 

REGISTRO FOTOGRÁFICO (COM EDIÇÃO) - 
02 Profissionais capacitados com 
equipamento digital profissional reflexa, 
mínimo de 8,5 megapixel. Realizarão 
cobertura fotográfica com qualidade 
jornalística editada e tratada. 8 dias de 
jogos, mais montagem e desmontagem e 
congresso técnico. Total de 9 dias para 02 
Profissionais – 18 diárias  

Diaria 18 18 R$ 461,83 R$ 8.312,94 

Irá fazer o registro fotográfico do 
Congresso técnico no dia 16/01 e 
fará o registro dos melhores 
momentos de cada jogo e das 
equipes participantes, entregue 
para publicação no site do evento, 
tal como, entrega de premiações, 
equipe técnica nos 8 dias de jogos, 
Imagens de montagem e 
desmontagens de estruturas para 
prestação de contas do evento, 
equipe trabalhando, materiais do 
projeto, devendo ser entregue em 
material digital organizado em 
mídia.  

1.1.8 

STAFF JOGOS - Equipe de apoio aos jogos, 
que atenderão às demandas ordenadas 
pelo produtor de jogos, bem como 
equipe de produção. 02 staffs x 08 dias = 
16 Diária de 8 horas  

DIÁRIA 16 16 R$ 165,00 R$ 2.640,00 

Controle da permanência dos 
atletas nos vestiários, informações 
dos jogos para as redes sociais e 
site do projeto. Identificação de 
possíveis atletas com sintomas de 
COVID, controlar as reposições de 
bola durante todo o jogo, fazer 
reposição de materiais na mesa da 
equipe técnica e banco de reservas. 
Atuar como cronometrista. 

1.1.9 

TIME DE ARBITRAGEM – 03 profissionais 
em cada jogo. No basquete, o jogo é 
supervisionado por um árbitro principal e 
dois árbitros auxiliares. Os auxiliares 
auxiliam o árbitro principal no controle 
do jogo, monitorando substituições e 
faltas e preenchendo a súmula da 
partida. 03 profissionais x 34 jogos  

Jogo 34 34 R$ 415,33 R$ 14.121,22 

Cada árbitro é responsável por uma 
zona da quadra. Cabe aos árbitros a 
tarefa de tomar decisões referentes 
às faltas e violações ocorridas 
dentro e fora de quadra, além de 
sinalizar quando uma tentativa de 
arremesso vale dois ou três 
pontos.Em caso de divergências nas 
marcações, o árbitro principal é 
quem deve informar à mesa sobre 
a decisão. É ele ainda quem realiza 
o lançamento de bola ao alto no 
início da partida. 

1.1.10 
NARRADOR DE JOGOS - Repórter 
narrador das partidas Jogo 34 34 R$ 150,00 R$ 5.100,00 

apresenta uma posição importante 
na transmissão esportiva de 
futebol, pois é a ele que é dado o 
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poder de interpretar o que vê e 
comunicar ao telespectador 

1.1.11 
OPERADOR DE SOM - sincroniza vozes 
dos narradores e músicas nos intervalos 

Diária 8 8 R$ 225,67 R$ 1.805,36 

Sincronizar vozes dos narradores e 
músicas nos intervalos por meio da 
mesa de som nos dias de jogos e 
operar o som no Congresso técnico 
dia 16/01. 

1.1.12 

SERVIÇO DE LIMPEZA - SERVIÇO DE 
LIMPEZA - Apoio para serviços gerais com 
pessoa uniformizada e capacitada para 
realização do serviço de limpeza com 
diária de 6 horas de serviço. Será 
necessário a de 2 profissionais parao 
congresso técnico e 8 dias de jogos. - 02 x 
09 diárias = 16disponibilização 

Diária 18 18 R$ 155,00 R$ 2.790,00 
Manutenção dos locais de evento 
com higienização, desinfecção dos 
vestiários, banheiros etc. 

1.1.13 

03 BRIGADISTAS DE EMERGÊNCIA 
Fornecimento de locação e serviços de 
prestação de serviços de mão de obra de 
socorrista/brigadista –uniformizado com 
carga horária de 12h, de acordo com a 
portaria n° 016 - CBMDF, de 28 de 
fevereiro de 2011. 03 brigadistas x 08 
diárias = 24 Diária de 8 horas  

Diária 27 27 R$ 195,00 R$ 5.265,00 

prestação de serviços de mão de 
obra de socorrista/brigadista – 
auxiliar no combate a incêndios que 
possam ocorrer , têm a função de 
apoiar em ações de abandono de 
área e técnicas de primeiros 
socorros. 

1.1.14 

03 SEGURANÇAS - Prestação de serviços 
de mão de obra de Segurança 
Desarmada, para atuar como segurança 
de eventos, uniformizado com camiseta e 
identificação da empresa, com carga 
horária de 12h, Com registro na 
Secretaria de Segurança Pública ou Órgão 
equivalente, conforme previsto no art. 14 
c/c art. 20 da Lei no Lei No 7.102, de 20 
de Junho de 1983. 03 seguranças x 08 
diárias = 24-    Diária de 8 horas  

Diária 27 27 R$ 190,00 R$ 5.130,00 

Prestação de serviços de mão de 
obra de Segurança Desarmada, 
para atuar como segurança de 
eventos, uniformizado com 
camiseta e identificação da 
empresa, com carga horária de 12h, 
Com registro na Secretaria de 
Segurança Pública ou Órgão 
equivalente, conforme previsto no 
art. 14 c/c art. 20 da Lei no Lei No 
7.102, de 20 de Junho de 1983.  

1.1.15 
1 DESIGNER - Responsável pela criação da 
identidade visual do projeto. SERVIÇO 1 1 R$ 2.499,00 R$ 2.499,00 

Criação das peças de divulgação e 
ilustrativas que serão desenvolvidas 
para utilizar nas redes sociais e site 
do projeto. Criação das artes das 
camisetas e banners, criação de 
identidade visual. 

Valor Total da Etapa 1.1 R$ 83.463,49 

Etapa 1.2 – Contratação de Equipe de RH  

Item Descrição Detalhada  
Unidade de 

Medida  Quant Total 
Valor 

Unitário Valor Total 
Justificativa para 
aquisição/locação e memória de 
cálculo 

1.2.1  

1 COORDENAÇÃO GERAL: Responsável 
por coordenar todos os aspectos do 
projeto em todas as suas etapas para que 
ele se efetive conforme o planejado. 8 
horas diárias / 40 horas semanais  

MÊS 1 1 R$ 4.280,00 R$ 4.280,00 

Necessário pois é a pessoa que 
direcionará a escolha dos 
profissionais e fornecedores 
contratados, organizará o 
cronograma das ações, fará a 
cobrança de prazos da equipe 

1.2.2 

1 DIREÇÃO EXECUTIVA - Sistematizar 
todas as necessidades de produção do 
evento e delegar as funções entre a 
equipe. Organizar o planejamento de 
todas as coordenações e alinhamento de 
expectativas. 8 horas diárias / 40 horas 
semanais 

MÊS 1 1 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 

Necessário pois tem a  
responsabilidade de resolver e 
tomar decisões importantes, 
gerenciar as operações gerais do 
projeto e atuar como o ponto 
central de comunicação entre o 
operacional e o administrativo. 

1.2.3 

1 COORDENAÇÃO FINANCEIRA - 
Responsável pelo monitoramento e 
controle financeiro do projeto de acordo 
com o cronograma de desembolso. 
Possíveis readequações caso seja 
necessário. 8 horas diárias / 40 horas 
semanais 

MÊS 2 2 R$2.301,85 R$ 4.603,70 

Necessário, pois será o responsável 
pelos pagamentos e transferência 
dos serviços efornecedores, 
fazendo a conferência de cada nota 
recebida para pagamento. 



17 

 

 

1.2.4 

1 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - 
Profissional responsável pelo 
gerenciamento de todas as demandas 
administrativas do projeto que envolvem 
o planejamento e controle financeiro do 
projeto, cotações de fornecedores, 
contratação de serviços e fornecedores, 
organização de cronograma de 
pagamentos, acompanhamento da 
inserção de pagamentos e prestação de 
contas. Pagamento de Tributos e taxas.  8 
horas diárias / 40 horas semanais 

MÊS 2 2 R$ 3.616,00 R$ 7.232,00 

Necessário pois fará o 
acompanhamento dos indicadores 
e metas do projeto. Fiscalização dos 
fornecedores de acordo com 
atividade no CNPJ e assinatura de 
contratos. 

1.2.5 

1 SECRETÁRIA DE PRODUÇÃO - 
Responsável pelas práticas 
administrativas do projeto no dia a dia da 
pré-produção 8 horas diárias / 40 horas 
semanais 

MÊS 2 2 R$ 2.324,16 R$ 4.648,32 

Necessário para auxiliar a 
Coordenação Financeira e a 
Coordenação Administrativa, enviar 
descritivos de nota aos 
fornecedores, reunir notas fiscais e 
conferir, solicitar á coordenação 
financeira os pagamentos. 

Valor Total da Etapa 1.2 R$ 26.764,02 

Valor Total da Meta 1 R$ 110.227,51 

Meta 2 – Materiais Esportivos e Insumos 

Etapa 2.1 – Aquisição de Uniformes, Materiais Esportivos e Premiação 

Item Descrição Detalhada  
Unidade de 

Medida  Quant Total 
Valor 

Unitário Valor Total 
Justificativa para 
aquisição/locação e memória de 
cálculo 

2.1.1 

CAMISETAS P/ PRODUÇÃO - Confecção, 
Descrição: Camiseta malha fio 30, 4/0 
cores, nos tamanhos P/M/G/GG/XXG e 
baby look G, gola em viés, meia manga, 
gravação frente e verso conforme arte 

Unidade 30 30 R$ 24,56 R$ 736,80 

Camiseta para identificar a equipe 
de produção e mão de obra do 
projeto nas dependências do SESI 
de Taguatinga.  

2.1.2 

COLETES - Material: poliéster, borracha, 
tecido de secagem rápida à prova d'água, 
que são coloridos brilhantemente e 
possuem um pequeno efeito 
fluorescente. sobre estilo: toda a cor 
sólida não possui estampa, muito 
simples, - sobre tamanho: temos opções 
de tamanho/expansion de tamanho livre. 
É recomendado para uso por pessoas 
acima de 16 anos de idade. 

UNIDADE 24 24 R$ 23,93 R$ 574,32 

Uniforme totalmente personalizado 
com a identidade visual do projeto 
para os times masculinos e 
femininos utilizarem na semi final e 
final. 

2.1.3 

BOMBA DE AR – Para enchimento de bola 
- Bomba de Ar feita de um material super 
resistente, Peso aproximado 80G, 
Dimensões (L x A) 4 cm x 28 cm 

UNIDADE 2 2 R$ 40,00 R$ 80,00 Encher as bolas durante os jogos 

2.1.4 

BOLA BASQUETEBOL - Bola de 
Basquetebol Pró 7.5 - oficial para o 
basquete masculino, aprovação FIBA 
(Federação Internacional de Basquete), 
NBB (Novo Basquete Brasil) ou CABB 
(Federação Argentina).Corte e Design 
Especial com 12 Gomos - Toda a 
superfície da bola tem o pequenos 
pontos especiais que ajudam a segurar 
melhor a bola e com mais conforto, além 
de todos os sucos serem profundos. 
Tecnologias de alto amortecimento. • 
Espumas entre a superfície e a camada 
reforçada. • Borracha macia na área de 
fusão. • Reduz o impacto quando a bola é 
presa nas mãos, o que proporciona mais 
agilidade e controle. Tinta Especial - para 
melhorar o grip da mão com a bola, 
melhor agarre. Material de couro Natural 
de qualidade superior, trabalhada para 
garantir excelente aderência, 
durabilidade e qualidade Toque Miolo 
Removível e Lubrificado, Camara Air de 
Butyl Circunferência - 70 cm, Peso Oficial: 
450 gramas, Pressão Ideal: 7 a 9 lb 
Acabamento – Matrizada. 

Unidade 10 10 R$ 400,00 R$ 4.000,00 
Bola para ser utilizada nos jogos 
dos times masculinos. 



18 

 

 

2.1.5 

BOLA DE BASQUETEBOL Pró 5.7 - conta 
com Miolo Slip System que facilita a 
introdução da agulha e proporciona 
maior durabilidade à bola. Sua 
construção em borracha texturizada 
facilita na hora de segurar e realizar suas 
jogadas e lances.Matrizada, Microfibra, 
Diametro - 72 - 74 cm, Peso - 450 - 520 g, 
Câmara Airbility, Miolo Slip System 
removível e lubrificado, Miolo Slip 
System: Consiste em uma válvula 
removível e autolubrificada, que facilita a 
introdução da agulha, feita de borracha 
siliconada, não vaza e nem resseca 

Unidade 10 10 R$ 2 R$ 2.750,00 

Bola específica para os jogos nos 
quais a equipe tem porte menor 
(mirim), são bolas de tamanho 
menor e mais leves. 

2.1.6 

BOLA BASQUETEBOL - Pró 6.5 - Corte e 
Design Especial com 12 Gomos - além de 
todos os sucos serem profundos 
Tecnologias de alto amortecimento • 
Espumas entre a superfície e a camada 
reforçada. • Borracha macia na área de 
fusão. • Reduz o impacto quando a bola é 
presa nas mãos, o que proporciona mais 
agilidade e controle. • Melhora a vida útil 
da bola. Tinta Especial - Desenvolvida 
para melhorar o grip da mão com a bola, 
melhor agarre. Material - Microfibra de 
qualidade superior, trabalhada para 
garantir excelente aderência, 
durabilidade e qualidade Toque - Super 
suave, superfície de Couro e uma camada 
especial de Espuma com pequenos 
pontos que dão mais aderência e controle 
sobre a bola Miolo - Miolo Removível e 
Lubrificado Camara Air de Butyl 
Circunferência - 65 cm Peso Oficial: 420 
gramas Pressão Ideal: 6 a 8 lb> 
Acabamento - Matrizada 

Unidade 10 10 R$ 320,00 R$ 3.200,00 

Bola para os jogos femininos, com 
menor peso, a superfície da bola 
tem os pequenos pontos especiais 
que ajudam a segurar melhor a 
bola e com mais conforto. 

2.1.7 

TROFÉU PERSONALIZADO - personalizado 
em Acrílico 6mm medindo 80cm base em 
mdf medindo 68 x 15 x 7cm e impressão 
resinada 

Unidade 4 4 R$ 299,00 R$ 1.196,00 
Premiação para os times que vão 
para a final 

2.1.8 

MEDALHA PERSONALIZADA - 
personalizada em metal 4mm medindo 
80x60mm fita sublimada 25mm 
espessura e impressão resinada = Fase 
Classificatória e Quartas 

Unidade 216 216 R$ 15,00 R$ 3.240,00 

personalizada em metal 4mm 
medindo 80x60mm fita sublimada 
25mm espessura e impressão 
resinada = Fase Classificatória e 
Quartas 

2.1.9 

PLACA PERSONALIZA COM ESTOJO - 
personalizado em Acrílico 6mm medindo 
30cm base em mdf medindo 35 x 11 x 
4cm e impressão resinada 

Unidade 24 24 R$ 80,00 R$ 1.920,00 
Placa para os jogadores que 
chegam na semifinal 

Valor Total da Etapa 2.1 R$ 17.697,12 

Etapa 2.2 – Aquisição de Materiais de Prevenção Covid-19 

2.2.1 

ÁLCOOL EM GEL - Álcool em gel - 500ml- 
70% Antisséptico e bactericida, mata 
99,9% dos germes, bactérias e vírus, 
validade de 2 anos 

Unidade 50 50 R$ 7,50 R$ 375,00 

 Será utilizado como medida de 
prevenção à covid 19 em todas as 
entradas e espaços de 
permanâncua dos atletas e público 

2.2.2 

TERMÔMETRO DIGITAL - Termômetro 
Digital Laser Infravermelho Corporal Sem 
toque / Sem contato com Tela LED Tela 
grande LED, luz de fundo com alerta de 
três cores (verde, amarelo, vermelho) e 
fonte de alto brilho para facilitar a 
visualização pelos idosos. Medição sem 
contato A medição da temperatura 
apontando o termômetro para a testa, 
sem contato com a pele, aprimora a 
prática de higiene. Medição em dois 
modos. Medição do corpo e da 
temperatura da superfície de qualquer 
objeto. Alarme de febre quando exposto 
a anomalias de temperatura, emite um 

Unidade 1 1 R$ 70,00 R$ 70,00 

Termômetro Digital para aferição 
de temperatura no local de entrada 
para as quadras, local da imprensa, 
local da equipe de produção e 
vestiários 
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alarme sonoro. A cor da tela muda com 
base na gravidade da temperatura 
corporal: 35 ° C ~ 37,3 ° C: VERDE 37,4 ° C 
~ 42 ° C: VERMELHO Distância para 
medição: 1cm a 5cm Tempo de Medição: 
1s (01 segundo)  

2.2.3 

Máscaras descartáveis - Máscara tipo 
cirúrgica- Altíssima qualidade- 
Capacidade de Filtração- 3 camadas de 
tecido 100% Polipropileno hidrofóbico- 1 
Camada interna com elemento filtrante 
de tecnologia Spumbond- com fios 
entrelaçados de capacidade filtrante.- 
Fixação ao rosto com elástico roliço 
macio e fino (não machuca a orelha)- 
Possui Clipe Nasal para ajuste e 
segurança- Hipoalergênico- Antisséptico- 
Isenta de fibra de vidro- Uso único e 
descartável- Atóxica e não estéril- 
Tamanho: 17,5 cm x 9 cm (fechada)- 
Materiais: Camada interna: tecido 
polipropileno Camada intermediária: 
tecido com filtro de polipropileno 
Camada externa: tecido polipropileno 
Clipe de nariz: clipe de metal com 
revestimento plástico Elástico de orelha: 
elastano, poliéster e/ou nylon Aplicação 
Utilizada para cobrir a boca, nariz e 
queixo. Caixa com 50 unidades. 

Caixa 30 30 R$ 45,00 R$ 1.350,00 

A máscara descartável protege 
contra doenças de transmissão 
aérea, por gotículas e da projeção 
de fluídos corpóreos que possam 
atingir as vias respiratória. Dessa 
forma será utilizada como uma das 
medidas de prevenção à COVID 19 
durante todos os dias do 
campeonato pelos atletas reserva, 
equipe técnica e equipe de 
produção 

Valor Total da Etapa 2.2 R$ 1.795,00 

Etapa 2.3 –Aquisição de Alimentação  

2.3.1 

KIT LANCHE - Para atender aos atletas, 
contendo 1 (um) biscoito água e sal (tipo 
clube social), 01 (uma) barra de cereal, 01 
(um) suco de caixinha de 250 ml, 1(um) 
fruta da estação e 1(um) chocolate; Para 
os dias de Dias de jogos. 

Unidade 400 400 R$ 11,50 R$ 4.600,00 
Alimentação para os atletas, equipe 
técnica e de produção durante os 
jogos. 

Valor Total da Etapa 2.3 R$ 4.600,00 

Valor Total da Meta 2 R$ 24.092,12 

Meta 3 – Estrutura e Divulgação 

Etapa 3.1 – Locação de Estrutura e Aquisição de Materiais de Divulgação  

Item Descrição Detalhada  
Unidade de 

Medida  
Quant Total 

Valor 
Unitário 

Valor Total 
Justificativa para 

aquisição/locação e memória de 
cálculo 

3.1.1 

LETREIRO NO CAMPO - Placa letreiro de 
banner em lona vinilica no campo para 
divulgação do realizador e fomento do 
projeto, incluindo fixação em metalon. 
3,5 x 1,20 mtsH8B7:H7 

Unidade 10 10 R$ 490,00 R$ 4.900,00 

Placa letreiro de banner em lona 
vinilica no campo para divulgação 
do realizador e fomento do projeto, 
incluindo fixação em metalon. 3,50 
mts X 1.20 mts 

3.1.2 

BANNER - Confecção e instalação de 
banner em lona de PVC, branco fosco, 
380g, impressão digital e alta qualidade 
de acabamento gráfico, até 4/0 cores, 
com acabamento definido pelo 
contratante, podendo ser: a) com ilhós 
em todos os lados da peça com 
espaçamento a cada 10cm; b) perfis lisos 
nas partes inferior e superior, em 

M² 150 150 R$ 64,00 R$ 9.600,00 

Identificação do evento nas 
quadras e congresso técnico. Back-
drops para o Congresso técnico e 
para final, banner transparência 
para todo o projeto. 
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plástico, e cordão de nylon ou similar, em 
metragem compatível para correta 
fixação; c) com fita-banana ou similar, de 
alta qualidade e compatível com o peso 
da peça; d) com canaletas e cordonete. (2 
banners grandes contendo 14 m2 cada = 
28 m2 e 01 pequenos medindo 1x2 para 
transparência da parceria). Backdrops 
para o Congresso técnico e para final, 
banner transparência para todo o 
projeto. 

3.1.3 

TELÃO DE LED EM ALTA RESOLUÇÃO- 
Locação Telão de LED com resolução em 
Alta Definição ––  RGB 12/6 virtual, Brilho 
acima de 5000 nits, Processamento digital 
com entradas e saídas SDI, HDMI, VGA, 
computador e controller, a ser instalado 
nas laterais do palco, talhas e acessórios 
para elevação e sustentação do mesmo; 
01(UM) painel de Led Alta definição 7,62 
mm SMD com 4 x 2 m² montado na area 
da quadra, processador com entradas e 
saídas SDI, HDMI, VGA , computador e 
controller .Transmissão simultânea com 3 
câmeras Full HD , mesa de corte,  
onitores, intercons, Computador, tripés , 
cabeamento e acessórios sustentação, 
estaqueadas com cabos de aço e estacas 
arredondadas de no mínimo 40 cm de 
profundidade, de conformidade com o 
projeto básico do evento, para ser 
utilizado no Congresso técnico e no jogos 
para divulgação de textos, videos 
informativos, publicidade e placar 
eletrônico.  total 8 m² por 9 diárias = 72 
m2 

Diária 9 72 R$ 260,00 R$ 18.720,00 

Será Utilizado no Congresso técnico 
para divulgar o sorteio do 
cronograma dos jogos, regras e 
vídeos institucionais pertinentes ao 
projeto, nos jogos para divulgação 
de textos, videos informativos, 
publicidade e placar eletrônico e 
durante a final, com imagens de 
todo campeonatoe marcas dos 
órgãos e apoiadores. Total de 08 
metros quadrado por dia de 
evento. 

3.1.4 

LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS - (5 
JOGOS DE MESA COM 4 CADEIRAS) - 
MESA PLÁSTICA redonda ou quadrada em 
PVC; CADEIRA PLÁSTICA com braço em 
PVC - 05 jogos de mesa  x 08 diárias = 40 

Diária 40 40 R$ 12,33 R$ 493,20 
Estrutura para os oficiais de mesa, 
materiais protocolo COVID e 
imprensa. 

3.1.5 

SERVIÇO DE UTE MÓVEL - Contratação de 
Serviço de Ambulância Tipo UTE Móvel - 
Equipe formada por 01 enfermeiro e 01 
motorista socorristas 8hrs por dia. 

Diária 8 8 R$ 1.400,00 R$ 11.200,00 

Contratação de Serviço de 
Ambulância Tipo UTE Móvel - 
Equipe formada por 01 enfermeiro 
e 01 motorista socorristas 8hrs por 
dia. 

3.1.6 

SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - 04 
Caixas (altas e médias frequências), 02 
por lado; - 01 Mix Console Digital com no 
mínimo 8 canais - serão 8 diárias de som 
nos dias de jogos e congresso técnico = 
Total 9 Diarias 

Diária 9 9 R$ 1.380,00 R$ 12.420,00 

Transmissão dos jogos e narração, 
música nos intervalos de um jogo 
pra outro e apresentação das 
regras e tabela dos jogos no 
congresso técnico. 

3.1.7 

GERADOR 85 KVA Grupo gerador singular 
de 85kva – Container tratado 
acusticamente (nível de 75 db a 5mt de 
distância), com regulador automático de 
tensão frequência, painel elétrico 
completo (voltímetro, amperímetro, 
comandos), disjuntor geral tripolar, nas 
tensões de 220 volts, 380 volts ou 440 
volts. Com potência máxima de regime de 
trabalho de 180kvas, com combustível, 
operador, cabos elétricos com 
comprimento de até 50 metros, até 50 
metros de passa cabos, extintor de 
incêndio ABC, caixa intermediária de 
distribuição elétrica com medidas de 
50x40x20cm contendo internamente 05 
barras de cobre sendo 03 fazes 01 neutro 
e 01 terra isolado por epóxi, proteção 
externa e altura do solo de 10cm para os 
dias de jogos. 

Diária 8 8 R$ 1.598,00 R$ 12.784,00 
Fornecimento energia para atender 
o congresso técnico e os jogos para 
sonorização, equipe de filmagem. 

3.1.8 IMPULSIONAMENTO - Fortalecer a 
presença digital do evento nas redes 

SERVIÇO 1 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 Fortalecer a presença digital do 
evento nas redes sociais e 



21 

 

 

sociais e plataformas mais utilizadas pelo 
público-alvo do projeto 

plataformas mais utilizadas pelo 
público alvo do projeto 

3.1.9 

PULSEIRAS – Personalizadas com 
Identificação dos atletas e equipe técnica 
para adentrar o espaço de jogos – 
pulseira em papel sintético. 

Unidade 400 400 R$ 0,30 R$ 120,00 
Identificação dos atletas e equipe 
técnica para adentrar o espaço de 
jogos 

Valor Total Etapa 3.1 R$ 72.237,20 

Valor Total da Meta 3 R$ 72.237,20 

VALOR TOTAL  R$ 206.556,83 

 
6 DIVULGAÇÕESEIDENTIFICAÇÕESDOEVENTO 

A divulgação será feita através de Mídias Sociais da através do facebook, Bannner, Virtual e do 
Site:Instagram: @associacrescedf com fotos que serão tiradas pelo fotografo e com Banner a ser produzido 
porestetermodefomentoequeserãocolocadosnoslocaisondeaconteceraoevento,durantetodoperíodode 
realizaçãoda competiçãoquecomeçara. 

 

7.PrevisãodeReceitas 
 

PREVISÃODERECEITAS(inclusiverecursoscomplementares) 

QTD. Nome Receitas 

1 Emenda Parlamentar do Deputado Rodrigo Delmasso R$206.556,83 

2 Contrapartida  R$1.120,00 

Total R$207.676,83 

 
 

Brasília/DF, 30 de dezembro de 2021 
 
 
 

 
Eduardo Nascimento 
CamposPresidente 

CPF484.075.181-15 


