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PLANO DE TRABALHO 
 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 
 

Nome da OSC:Casa de Cultura Telar – CCT 

Nome Fantasia: Casa de Cultura Telar – CCT 

CNPJ:33.523.259/0001-76 Endereço: Quadra CRS 502, Bloco C, Loja 37 parte 1718 
Complemento: Nº 37 Bairro/Cidade: Plano Piloto-DF CEP: 70.330-530 

Telefone: (61)9 8173-5553 Telefone: (DDD) Telefone: (DDD) 
E-mail: casadeculturatelar@gmail.com Site:@casadeculturatelar(instagram)@casadeculturatelar 

(Facebook) 
Responsável da OSC (Dirigente):Luiz Claudio de Oliveira França 

CPF: 955.896.191-49 RG/ Órgão Expedidor:1.699.713 SSP/DF 

Endereço do Dirigente: 
QS 10, Conjunto 5A, casa 13, Riacho Fundo I – DF 

CEP: 
71.825-105 

 

 ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 
 

 
Responsável pelo acompanhamento da parceria:CAMILA PALATUCCI ARANTES 

Função na parceria:Administradora Financeira 
RG: 2.349.537 – SSP/DF Órgão Expedidor: SSP/DF CPF: 006.274.821-12 
Telefone Fixo: Telefone Celular: (61) 98181-8113 
E-Mail do Responsável: mila.palatucci@gmail.com 

 
 

HISTÓRICO DO PROPONENTE 
 

Nos alicerces da Casa Telarestão os preceitos do fomento e da difusão dos bens culturais tradicionais 
populares, os quais abrangem toda a comunidade negra, a periferia, a mulher, o artista popular e a geração 
de renda, num processo de promoção de bem-estar, de resgate de costumes ancestrais, de estímulo ao fazer 
cultural artístico, e de estímulo a práticas esportivas que gerem qualidade de vida e inclusão social. 

 

Dentre as diretrizes que regem a Missão da entidade sem fins lucrativos, destacam-se: 
 

a) promover a valorização, a manutenção e a divulgação da cultura em todas as suas linguagens e expressões, 
por meio do desenvolvimento de atividades de natureza sócio-cultural-musical, visando o bem estar da 
sociedade em geral; 

 
b) estimular a produção, a pesquisa e o ensino de expressões artísticas como teatro, música, dança, cinema, 
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circo, marionetes, desenho, discotecagem, produção musical e graffiti; 
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c) incentivar a prática esportiva como ferramenta de inclusão social, sobretudo de grupos em situação de 
vulnerabilidade; 

 
d) fomentar a reintegração social de egressos do sistema prisional, por meio de atividades educacionais e 
estímulo à reinserção no mercado de trabalho; 

 

e) desenvolver ações educacionais para toda a comunidade do Distrito Federal e entorno, visando à 
integração social e à capacitação profissional, por meio da realização de cursos, palestras, treinamentos, 
seminários e atividades correlatas; 

 
f) apoiar atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte; 

 

g) executar ações sociais e culturais que fomentem a autoestima, o sentimento de pertença, o protagonismo 
social, a diversidade cultural, a promoção da cidadania e da paz, além da valorização da infância, da 
adolescência e da juventude; 

 
h) executar programas e projetos que atendamas comunidades carentes, aos grupos que vivem em situação 
de vulnerabilidade social de origem afrodescendente, as mulheres em situação de violência doméstica e/ou 
mesmo em situação de vulnerabilidade social; 

 

A equipe da entidade é constituída por membros atuantes na área do esporte e da cultura os quais, em seu 
turno, contribuem para a criação de um espaço democrático e que respeita a diversidade cultural. Nesse 
ambiente, o conhecimento técnico é atrelado ao saber popular e a individualidade de cada pessoa, ao passo 
que as ações fomentadas aproximam os beneficiários de programas que 
entretenimento e atividades culturais diversas. 

proporcionam   lazer, 

 

O projeto carro-chefe da entidade são as aulas de capoeira, calistenia e ações em rede com parceiros como 
a LUFAS – Liga Unificada de Futebol Amador de Samambaia. Essas ações atendem os bairros mais periféricos 
de Sobradinho II, de Sobradinho I (Assentamento Roda do Cavalo) e de Samambaia. Por meio do suporte de 
Fomento Federal, essas atividades salvaguardam a tradição oral e o cuidado com o corpo, a mente, e o 
espiritual. 

 
Em relação à promoção de políticas públicas estruturantes, que garantem os direitos e a formação cidadã do 
público atendido, a Casa de Cultural Telar esteve à frente das respectivas ações: 

 

Termo de Fomento nº 024285/2021 (Processo 71000.035144/2021-68)– Sec. do Esporte – Min. Da Cidadania 
(31/07/2021) 

 

Implantação do Projeto “Craque na Bola Fica na Escola”, que visa o atendimento de crianças e jovens, com 
faixa etária dos 08 aos 17 anos, masculino e feminino do Distrito Federal. Iniciativa pautada na 
universalização e democratização do acesso ao esporte, para meninos e meninas, fomentando ações de 
desporto comunitário, ocupação de ambientes e equipamentos culturais, através da integração entre 
espaços educacionais, de lazer, segurança e familiares, com o objetivo de aprimorar as políticas integradas 
de esporte, cultura, educação e lazer, especialmente na infância e juventude. 



4 
 

Termo de Fomento nº 08/2020 - Sec. Especial de Cultura - Min. Do Turismo (Co-Realização) (17/02/2020) 
 

Realização do Projeto Baú das Artes, que leva cultura e capacitação técnica para comunidades em situação 
de periferia e para os alunos das instituições de Ensino Público, nas Cidades satélites de Itapoã, Guará, 
Paranoá, Planaltina, Sobradinho I e Sobradinho II, por meio de oficinas continuadas voltadas para o 
desenvolvimento de artes relacionadas à dança, ao teatro, à música, à contação de história, à capoeira, ao 
livre brincar, bem como sessões de cinema a céu aberto. 

 

Aulas de Capoeira Angola – ação continuada, realizada de forma voluntária (ano 2020/2021): 
 

- Segunda, quarta e sexta- feira, das 8h30 às 10h – Monte Alverne – Sobradinho-DF 
- Quinta-feira, a partir das 16h – Assentamento Irmã Dulce – Rotado Cavalo 
- Terça e Quinta. A partir das 19h – Galpão Local –Sobradinho II-DF 

 

O projeto acontece desde o mês de janeiro de 2020, lembrando que durante esse ano de 2020, houveram 
interrupções das aulas devido as regras de restrições devido a pandemia de CoVID-19. Essas ações 
contemplam as comunidades de Sobradinho I, Sobradinho II e do Assentamento Irmã Dulce (Rota do Cavalo 
– Sobradinho), as ações são abertas ao público de todas as idades, sendo no assentamento, em sua maioria, 
crianças e jovens entre 05 e 17 anos. Dos três projetos, são beneficiadas, de forma direta, em média 100 
pessoas. 

 
Estas ações acontecem de forma voluntária, ou são custeadaspor meio de doações pontuais de apoiadores, 
tais como: 

 
- Rede de Solidariedade (contribuem com a distribuição de cestas básicas); 

 

- Sindicato dos Professores do DF (contribuem com o custeio de deslocamento e provimento de alimentação 
para os eventos de vivências) 

 

Note-se que essa atividade com Capoeira Angola recebe esses incentivos – tanto de organizações 
independentes quanto da administração pública [termos de fomento] – em virtude da sua ampla qualificação 
e renome, isso em virtude desta entidade representar, no DF e no GO, a Escola de Capoeira Angoleiros do 
Sertão, de Feira de Santana-BA, tida como uma das maiores escolas capoeirísticas do Brasil a qual, por sua 
vez, tem expressividade em mais de 10 países, tais como EUA, Alemanha, Espanha e Noruega. 

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 

Nome do Projeto:FAM- Força Ativa da Mulher 

Local de realização: Região Administrativa de Samambaia – DF - QR 206, Conjunto 11 – QUADRA 
POLIESPORTIVA 
Período de execução: 24/11/2021 a 05/01/2021 
Período de realização do Evento: 27 e 28 de novembro e 04 e 05 Dezembro de 2021 
Período de realização das Ações 
custeadas pelo Fomento: 24/11/2021 a 05/01/2021 

 

Enquadramento: (X) participação (X) educacional () alto rendimento 
 

Previsão de beneficiários diretos: 120 (atletas- Pessoas que participarão dos jogosde futebol) + 
equipe técnica de cada time (+/- 21 pessoas entre técnico, auxiliar e preparador físico) 
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Previsão de Público indireto: 600 Pessoas (Telespectadores, Equipe de Produção, Prestadores de 
serviço e fornecedores) 

 

Valor Total do Projeto: R$ 98.788,76 (Noventa e oito mil, setecentos e oitenta e oito reais e setenta 
e seis centavos) 

 

Valor Total do Termo de Fomento R$ 98.788,76 (Noventa e oito mil, setecentos e oitenta e oito 
reais e setenta e seis centavos) 

 
 

 2.1 OBJETO DA PARCERIA 

Realização do Projeto FAM- Força Ativa da Mulher. 
 

  2.2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

A Casa de Cultura Telar e a Liga Unificada de Futebol Amador de Samambaia [LUFAS], por meio de parceria 
com este instrumento de fomento de política pública, estará realizando FAM- Força Ativa da Mulher. O 
enfoque é trazer visibilidade às atletas da periferia, num processo de inclusão social através do esporte, 
desenvolvendo o senso de cidadania, valorizando a identidade feminina, combatendo o preconceito, além 
de viabilizar o acesso ao lazer e à construção de carreiras. 

 

2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

Indiscutível que o futebol seja o esporte mais popular do mundo. São mais de 200 milhões de atletas 
registrados. A sua Federação Internacional (FIFA) possui o maior número de países filiados dentre todas as 
outras   existentes   no   globo.   Essa   paixão   nacional   movimenta   um   mercado   financeiro   bilionário, 
proporcionaeventos globais, transforma atletas de todas as origens emídolosinternacionais, além de utilizar 
a mais alta tecnologia em transmissões e equipamentos esportivos. Os diversos interesses despertados pelo 
futebol, principalmente os que representam os altos investimentos financeiros, promovem uma necessidade 
constante de formar novos jogadores de maneira organizada e cientifica. Mas nem só de glamour vive o 
esporte. Há questões de preconceito, sobretudo sexistas, que ainda permeiam a modalidade. 

 

Boa parte das análises feitas sobre a prática do futebol descreve a modalidade esportiva como espaço de 
não inclusão das mulheres e de perpetuação de preconceitos nesse sentido. Até hoje, mulheres e futebol 
ainda são compreendidos como dicotomias, colocados em lados opostos e não complementares. Tal 
separação se dá em virtude de a modalidade feminina não usufruir das mesmas condições de visibilidade e 
do mesmo reconhecimento social devido a relações conflituosas de gênero, decorrentes da inserção da 
mulher no espaço esportivo, culturalmente considerado como masculino. Contudo, uma transformação, 
mesmo que ainda lenta, se anuncia. As mulheres estão, gradualmente, adquirindo a sua voz e o seu espaço 
na mídia esportiva e, desde 2013, já competem, oficialmente, tendo uma divisão A e B, além de competições 
de base, como o Brasileiro Sub-18. 

 
E é acerca dessa “voz feminina” que o presente projeto se desenha, por meio da realização do Projeto FAM- 
Força Ativa da Mulher.O campeonato ocorrerá no segundo semestre de 2021, contando com 08 equipes, 
atendendo um público de 16 a 35 anos, com o intuito de promover a inclusão feminina no esporte e 
combater o preconceito recorrente. A inscrição no torneio é gratuita, e aberta a todas as interessadas, 
moradoras de Samambaia ou não. 

 
Sob a organização da Casa de Cultura Telar [CCT] – que é uma sociedade sem fins lucrativos que visa o 
fomento e a difusão dos bens culturais tradicionais populares da comunidade negra, da periferia, da mulher 
e do artista popular –, juntamente com a Liga Unida de Futebol Amador de Samambaia [LUFAS], será 
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organizado um campeonato voltado à prática futebolística feminina, num exercício de empoderamento das 
mulheres, estimulando valores não discriminatórios e de desconstrução de estereótipos. Mesmo a 
comunidade feminina negra sendo a mais recorrente nessas competições, todas as etnias são bem-vindas. 
Em seu cerne, o torneio cultiva, entre os participantes, os valores de respeito, de humildade, de cooperação, 
de cidadania e de espírito de equipe. 

 
Outro enfoque do projeto é a inclusão de jovens e adultos, exercendo o respeito às características físicas, às 
escolhas religiosas e à orientação sexual. Além disso, o campeonato irá proporcionar entretenimento e 
prática esportiva às comunidades carentes de baixo IDH da capital. A proposta é que as atletas invistam em 
seu sonho e em seu talento, se distanciando, consequentemente, da violência e dos graves problemas 
sociais, possibilitando que mudem sua história, criando uma rede de sociabilidade, cooperação e 
familiaridade, contornando o cenário de pobreza e falta de perspectivas. 

 

Note-se que a característica do público-alvo [16 e 35 anos] é marcada por uma maioria de jovens que estão 
passando por uma fase de transição entre infância e vida adulta, momento no qual elas precisam desenvolver 
a sua identidade dentro de sua comunidade circundante, e, portanto, podem utilizar o futebol como bússola 
para se reafirmarem enquanto indivíduos pertencentes a um dado grupo. Já 
experientes encontram, na prática esportiva, tanto uma possibilidade de lazer, 
seguirem seus sonhos alicerçando suas carreiras 

as participantes mais 
quanto uma forma de 

 

A contribuição sociocultural do projeto está voltada, também, para a formação pessoal das participantes, as 
auxiliando na construção de sua autoestima e de sua identidade. Além do vínculo de irmandade criada, outra 
benesse da competição é a de trazer benefícios físicos, motores e psicológicos, assim como o estreitamento 
de laços com pessoas fora da comunidade, expandindo sua rede de informações e relacionamento. 

 

Dessa maneira, o Futebol amador é o caminho natural para aquelas que querem demonstrar seu talento e 
alçar voos profissionais mais altos. Em um contexto de recursos escassos e poucos investimentos, a 
competição adquire, por extensão, um papel sócio-político de fomento cultural e apoio à iniciativa esportiva, 
sendo um mecanismo de aprimoramento de talento e de orientação de valores de integridade e 
responsabilidade. 

 
Ressalta-se que o estímulo à geração de renda é expressivo, tanto em relação às atletas quanto à sociedade 
em geral. Algumas competidoras, conforme a sua habilidade, recebem para jogar. O comércio adjacente aos 
locais de disputa é estimulado durante os jogos. Uma gama de árbitros é mobilizada a fim de apitar as 
partidas. Alguns treinadores, também, recebem pelo treinamento prestado. As empresas responsáveis pela 
produção/confecção de artigos esportivos são devidamente e regularmente acionadas. São centenas de 
empregos diretos e indiretos gerados por meio do Campeonato. 

 

Assim sendo, compreendendo que esta proposta está voltada para quebra de preconceitos e incentivo à 
prática esportiva, se faz pertinente o alinhamento deste proponente com os entes da administração pública, 
estando em consonância com o que orienta a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, a qual estabelece 
pareceria entre a frente governamental e a sociedade civil em questão. 

 
 

2.4 OBJETIVO GERAL 
 

Promover a prática esportiva de Futebol Amador Feminino no Distrito Federal, fazendo com que jovens e 
adultos desenvolvam uma visão coletiva, oportunizando o desenvolvimento físico, psicológico e social, de 
maneira saudável e de lazer. O presente projeto se desenha, por meio da realização do ProjetoFAM- Força 
Ativa da Mulher. O campeonato ocorrerá no segundo semestre de 2021, na Região administrativa de 
Samambaia/DF, contando com 08 equipes de até 15 atletas inscritas, atendendo um público com idades 
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entre 16 e 35 anos, mais a equipe técnica contendo ao menos um técnico, um preparador físico, e um auxiliar, 
com o intuito de promover a inclusão feminina no esporte e combater o preconceito recorrente. 

 

2.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Manter a Tradição das Comunidades do DF que apoiam o Futebol Feminino; 
 Estimular a prática esportiva, de maneira a cultivar a cultura, a saúde, a integração, a cidadania, e o 

espírito de comunidade; 
 Fortalecer o vínculo entre as atletas e os seus familiares; 
 Despertar na comunidade o valor democrático do futebol: desprovido de preconceito de gênero, 

étnico ou racial; 
 Incentivar a prática de Futebol Amador, destacando a sua importância para o afastamento de crianças 

das drogas, como ferramenta para preencher o tempo ocioso, e como atividade que proporciona 
uma vida saudável; 

 Estimular o espírito de equipe e a convivência comunitária. 
 
 

2.5 METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO/ CUMPRIMENTO 
DASMETAS 

 

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

cumprimento das Metas 

Fomentar a prática desportiva e de 
lazer as atletas participantes do 

Campeonato de 
Futebol 

Contratação de Recursos 
Humanos e Prestação de 

Serviços 

- Fotos 
- Notas Fiscais 

-Súmulas 

Proporcionar estrutura de 
qualidade para realização das 

diversas modalidades 

Aquisição de material - Fotos 
- Notas Fiscais 

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

cumprimento 

Alcançar o total de 08 equipes 
participantes para a competição 

Realização dos jogos, com 
tabelas de todas as 

competições 

-Fichas de Inscrições. 
-Súmulas dos jogos 

-Boletim informativo da competição 
Realizar a premiação com 40 

medalhas e 5 troféus para 
campeões e vices 

 
Medalhas e troféus 

-Vídeos 
- Fotos 

- Notas Fiscais 
 

2.6 CRONOGRAMA DO EVENTO 
 

Nome do Evento: FAM- Força Ativa da Mulher 
Descrição/Etapa: Realização dos jogos Futebol de Campo Sintético. 
Data do Evento: 27 e 28/11 e 04 e 05/12/2021 Turno: Matutino e vespertino 
Local: Quadra Poliesportiva da Quadra 206 em Samambaia – DF 

 

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

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

(X) Outro Qual? Quadras de Campo 
Sintéticos. 



 

  

Quantidade de participantes neste evento
Diretos 
Atletas: 120 
Comissão técnica: 24 

Indireto:

 

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

Faixa etária 
(X) Mulheres com faixa etária de idade 

 

Inscrição dos participantes 
(...) Escolas 
(X) Na sede da entidade proponente 
(...) Na sede de entidades parceiras 
() Pela internet. Especifique: 
(...) Outros. Especifique: 

 
 

2.7 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

- As inscrições no torneio são de forma 
ou não, através de ficha de inscrição, na

 

- A duração do projeto será de 1 mês e 20 dias 
em dois finais de semana do mês de novembro, nos dias 27 e 28/11/2021 destinados a primeira fase do
campeonato; e dias 04 e 05/12/2021 acontecerão

 

- No dia 27/11 acontecerão os jogos do 
definidos através de sorteio, onde campeão e vice
08 das normas abaixo), passarão para a 
-No dia 28/11 acontecerão os jogos do 
definidos através de sorteio, onde campeão e vice
08 das normas abaixo), passarão para a 
- No dia 04/12, acontecerão os jogos da 
A X Vice do Grupo B; a segunda rodada será
- No dia 05/12, acontecerá o Jogo da final entre o Campeão da 1ª rodada do dia 04/12 X campeão da 2ª
rodada do dia 04/12. 
- No dia 05/12, também acontecerá o encerramento
e vice, com troféu e medalhas para todas as 
também receberão troféus a melhor goleira,

 

- O período entre o dia 24/11 a 27/11 será
serviços e estrutura. 

QR 206, Conjunto 11
POLIESPORTIVA 

evento 
Indireto:600 pessoas Total:744 pessoas

participantes) 

Categorias/Data/Turno
 entre 16 e 35 anos. Amador - Matutino e

vespertino 

ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA) 

 gratuita, aberta a todas as interessadas, moradoras
na sede da entidade, mediante disponibilidade

eto será de 1 mês e 20 dias – 24/11/2021 a 05/01/2022, sendo que o evento acontecerá
em dois finais de semana do mês de novembro, nos dias 27 e 28/11/2021 destinados a primeira fase do

acontecerão a segunda fase (semi-Final) e a final,

No dia 27/11 acontecerão os jogos do Grupo A, quatro times que se enfrentarão em 3 partidas cada,
definidos através de sorteio, onde campeão e vice-campeão, definidos através de pontuação (vide cláusula

 próxima fase. 
No dia 28/11 acontecerão os jogos do Grupo B, quatro times que se enfrentarão em 3 partidas cada,

definidos através de sorteio, onde campeão e vice-campeão, definidos através de pontuação (vide cláusula
 próxima fase. 
 Semi-final. A primeira rodada será o jogo entre
será o jogo entre o Campeão do Grupo B X Vice

acontecerá o Jogo da final entre o Campeão da 1ª rodada do dia 04/12 X campeão da 2ª

encerramento do torneio, onde serão premiadas
e vice, com troféu e medalhas para todas as jogadora e equipe técnica de cada uma das duas equipes;

goleira, o (a) melhor técnico e melhor artilheira.

será destinado a organização da FAMCUP, contratação
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11 – QUADRA 

 
pessoas 

Categorias/Data/Turno Qtd. 
Matutino e  

240 

moradoras de Samambaia 
disponibilidade de vagas. 

/11/2021 a 05/01/2022, sendo que o evento acontecerá 
em dois finais de semana do mês de novembro, nos dias 27 e 28/11/2021 destinados a primeira fase do 

final, respectivamente. 

quatro times que se enfrentarão em 3 partidas cada, 
campeão, definidos através de pontuação (vide cláusula 

quatro times que se enfrentarão em 3 partidas cada, 
campeão, definidos através de pontuação (vide cláusula 

entre oCampeão do Grupo 
X Vice do Grupo A. 

acontecerá o Jogo da final entre o Campeão da 1ª rodada do dia 04/12 X campeão da 2ª 

premiadas as equipes vencedora 
jogadora e equipe técnica de cada uma das duas equipes; 

artilheira. 

contratação de funcionário, 
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- O período entre 06/12 a 05/01 será destinado para devolução dos matérias contratados, pagamentos e 
montagem do relatório financeiro da execução. Entre os dia24/12 a 02/01/2022, será um recesso referente 
ás festas de Final de Ano. 

 
- O referido Campeonato será organizado de acordo com as Normativas que regem o Futebol Sintético. A 
saber: 

 
1. A competição será disputada na categoria Feminina e será permitida a inscrição de no máximo 15 
participantes por equipe. O número máximo de participantes da modalidade contempla 120 
mulheres, sem contar a equipe técnica de cada time, que deve ter no mínimo o técnico, um auxiliar 
e um preparador físico/fisioterapeuta. 

 
2. A competição de Futebol Sintético será regida pelas regras oficiais da Confederação Brasileira de 
Futebol 7 – CBF7 [cbf7.com.br/], salvo os dispostos contidos neste regulamento técnico. 

 
3. As partidas terão duração de 40 minutos corridos (2 tempos de 20 minutos), com intervalo de 5 
minutos. Cada equipe terá direito a um pedido de tempo com duração de 1’ minuto em cada período. 
Conforme regras da CBF7, deverá ter o acréscimo de 1 minuto por tempo pedido. Dois pedidos de 
tempo = 2 minutos de acréscimo. 

 
4. Os times competidores devem ser compostos por 10 atletas de linha, e, mais 01 goleira. As partidas 
em todas as fases poderão iniciar-se com no mínimo de 10 atletas de linha e 1 goleira. Caso as atletas 
forem chegando ao longo da partida, as mesmas serão relacionadas em súmula, podendo participar 
da partida em questão. Cada time terá direito a 4 atletas reservas. 

 
5. Quando uma equipe, ou ambas, ficarem reduzidas a 07 atletas, seja por qualquer motivo, a partida 
deverá ser encerrada imediatamente. 

 
6. As substituições serão ilimitadas e volantes, respeitando sua área demarcada. 

 
7. Em caso de empate, no tempo regular, será aplicado o seguinte critério: 

 7.1 Serão efetuadas cobranças de 03 pênaltis, de forma alternada, por atletas distintos 
devidamente relacionados na súmula de jogo. 

 7.2 Persistindo o empate a decisão será efetuada pela cobrança de um pênalti, 
alternadamente, por atletas diferentes, até que haja um vencedor. 

 7.3 Em caso de realização de pênaltis, as duas equipes deverão ter o mesmo número de 
atletas para as cobranças, isto é, caso uma equipe possua um número de atletas inferior a 
outra, a equipe com maior número de atletas deverá retirar da participação das cobranças os 
atletas necessários para igualar o número de atletas cobradores da outra equipe. 

 
8. O sistema de pontuação para classificação no grupo será: 
a) 03 pontos por vitória; 
b) 01 ponto por empate; 
c) 00 ponto por derrota. 

 
 

9. O Sistema de desempate adotado nas fases que forem disputadas pelo sistema de rodízios será o 
seguinte: 
a) mais vitórias, 



 

b) melhor saldo de gols, 
c) mais gols pró, 
d) confronto direto, 
e) menos cartões vermelhos, 
f) menos cartões amarelos, 
g) sorteio 

 
Observações: Quando o empate for entre três ou mais equipes, e continuarem 02 equipes ainda
empatadas e houver a necessidade de classificar mais uma equipe, o critério de desempate no item
“a” é reiniciado. 

 
 9.1 Quando da necessidade de classificar uma ou mais equipes por Critério Técnico, se o

número de equipes em todos os grupos for igual, a equipe que obtiver a maior somatória de
pontos (vitória/empate/derrota) em todos os jogos da fase s
o empate ou se o número de equipes em pelo menos um dos grupos for diferente, serão
utilizados os seguintes critérios:

 
a) Média de gols average
marcados, divididos pelo núm
coeficiente: 
b) Média de gols pró (Número de gols feitos divididos pelo número de jogos efetuados
na fase). Classifica-se o maior
c) Média de Gols Contra (Número de gols recebidos dividido pelo 
efetuados na fase). Classifica
d) Sorteio. 

 
 
 

Observações: 
a) Utilizar-se-á, inicialmente,
de classificar mais uma ou
b) Quando na fórmula constar
(partidas, gols) está fórmula deverá ser descartada, já que não existe divisão por zero
(matemática). 

 
10. As equipes que cometerem 05 infrações
pênalti: 

 
a) No pênalti a bola deve ser colocada na marca de pênalti e a goleira adversária postar
linha de fundo, entre os postes de meta.
bola ao gol, podendo movimentá-la livremente
b) Ao final dos 5 segundos, caso o executor tenha efetuado o chute e a bola estiver em direção ao
gol, o lance será válido até o término de
antes de entrar no gol. 
c) Quando da autorização, a goleira pode
as mãos dentro da área de meta ou com
d) Caso a goleira pratique qualquer infração dentro ou fora da 
mãos fora da área, deve ser desqualificado, substituído e sua equipe punida com uma cobrança de
penalidade máxima. 

: Quando o empate for entre três ou mais equipes, e continuarem 02 equipes ainda
empatadas e houver a necessidade de classificar mais uma equipe, o critério de desempate no item

Quando da necessidade de classificar uma ou mais equipes por Critério Técnico, se o
número de equipes em todos os grupos for igual, a equipe que obtiver a maior somatória de
pontos (vitória/empate/derrota) em todos os jogos da fase será classificada. Permanecendo
o empate ou se o número de equipes em pelo menos um dos grupos for diferente, serão

critérios: 

average (número de gols sofridos divididos pelo
marcados, divididos pelo número de jogos efetuados na fase). Classifica

Média de gols pró (Número de gols feitos divididos pelo número de jogos efetuados
maior coeficiente; 

Média de Gols Contra (Número de gols recebidos dividido pelo 
Classifica-se o menor coeficiente. 

inicialmente, o primeiro critério. Em caso de empate e 
uma ou mais equipes, passa-se ao 2º critério e assim

constar como zero, o resultado obtido pela
(partidas, gols) está fórmula deverá ser descartada, já que não existe divisão por zero

infrações técnicas por período sofrerão, a partir

a bola deve ser colocada na marca de pênalti e a goleira adversária postar
meta. Após autorização, o executor terá 5 segundos

livremente em qualquer direção dentro do limite
Ao final dos 5 segundos, caso o executor tenha efetuado o chute e a bola estiver em direção ao

de sua trajetória mesmo se a bola bater nas traves

pode se movimentar em qualquer direção e defender
com os pés fora dela. 

Caso a goleira pratique qualquer infração dentro ou fora da área ou execute uma defesa com as
mãos fora da área, deve ser desqualificado, substituído e sua equipe punida com uma cobrança de

1
0 

: Quando o empate for entre três ou mais equipes, e continuarem 02 equipes ainda 
empatadas e houver a necessidade de classificar mais uma equipe, o critério de desempate no item 

Quando da necessidade de classificar uma ou mais equipes por Critério Técnico, se o 
número de equipes em todos os grupos for igual, a equipe que obtiver a maior somatória de 

erá classificada. Permanecendo 
o empate ou se o número de equipes em pelo menos um dos grupos for diferente, serão 

pelo número de gols 
ero de jogos efetuados na fase). Classifica-se o menor 

Média de gols pró (Número de gols feitos divididos pelo número de jogos efetuados 

Média de Gols Contra (Número de gols recebidos dividido pelo número de jogos 

 haja a necessidade 
assim por diante. 

pela própria equipe 
(partidas, gols) está fórmula deverá ser descartada, já que não existe divisão por zero 

partir da 6ª falta, o 

a bola deve ser colocada na marca de pênalti e a goleira adversária postar-se-á sobre a 
5 segundos para chutar a 

limite de tempo. 
Ao final dos 5 segundos, caso o executor tenha efetuado o chute e a bola estiver em direção ao 

traves ou na goleira 

defender a bola com 

área ou execute uma defesa com as 
mãos fora da área, deve ser desqualificado, substituído e sua equipe punida com uma cobrança de 
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e) As infrações serão zeradas ao final de cada período. Não precisa, regra de Sintético. 
 

11. A goleira pode executar a saída com as mãos. Mas qualquer atleta, inclusive a goleira, podem 
repor a bola com os pés, estando imóvel. 

 
12. O lateral será cobrado com as mãos. 

 
13. O tiro de canto deverá ser executado com ospés. 

 
14. As equipes deverão apresentar-se para o jogo, devidamente uniformizadas, camisetas iguais 
(idênticas, mesma marca) e numeradas (ao menos nas costas, sendo que tamanho do número 
deveservisível para o árbitro), calção cor única (não será levado em consideração a marca), não é 
obrigatório ser numerado. O meião deve ser de cor única (não será levada em consideração a marca). 

 
Assim, o equipamento das jogadoras compõe-se de camisa de manga curta, ou manga comprida, 
calção curto, meias de cano longo, caneleiras, tênis confeccionados com lona, pelica ou couro macio, 
com solado e revestimento lateral de borracha ou material similar, podendo-se utilizar chuteiras de 
travas baixas ou denominadas society, ficando, terminantemente proibido, o uso de camisa sem 
manga e de sapatos com solado de couro ou pneu, ou que contenham travas altas. 

 
15. A goleira usará uniforme com camisa numerada – de cor diferente dos jogadores de linha de 
ambas as equipes, tal como dos árbitros –, sendo-lhe permitido, com exclusividade, para fins de 
proteção, o uso de calça de agasalho sem bolso e sem zíper. 

 
 

16. Permitido o uso de camisas de clubes profissionais de futebol, desde que sejam idênticas e de 
numeração diferentes. Permitido para a goleira e demais atletas de linha. 

 
17. A goleira linha deverá utilizar camisa numerada (com o mesmo número que iniciou a partida, 
conforme consta na súmula), de cor diferente dos jogadores de linha de ambas as equipes e dos 
árbitros. 
Observação: Poderá ocorrer o uso de colete quando necessário. 

 
18. O jogador que se apresentar na quadra de jogo utilizando, sob seu calção, o short térmico, 
somente poderá utilizá-lo se for da mesma cor predominante no calção. 

 
19. O jogador que não se apresentar, devidamente, equipado, desatendendo às exigências desta 
regra, será punido com cartão amarelo e retirado da quadra de jogo, temporariamente, somente 
podendo retornar à disputa da partida com a autorização do árbitro, e no momento em que a bola 
estiver fora do jogo, e uma vez verificada a regularidade do equipamento. 

 
20. Será obrigatório o uso de caneleiras e estas deverão estar completamente cobertas pelas meias 
e serem confeccionadas em material apropriado que ofereça proteção ao jogador (borracha, plástico, 
poliuretano ou material similar). 

 
21. O capitão da equipe deverá ser identificado em súmula e não há a obrigatoriedade de usar uma 
braçadeira em um dos braços para identificá-lo. 
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22. Em caso de coincidência nas cores de uniformes, será realizado um sorteio para definir a equipe 
que deverá efetuar a troca dos uniformes ou o uso de coletes fornecido pela organização. 

 
23. Haverá tolerância de 15 (quinze) minutos apenas para o 1º jogo da rodada, ficando os demais 
para o horário programado em tabela. 

 
24. Estará automaticamente suspensa da partida subsequente à pessoa física que for expulsa ou 
receber 03 três cartões amarelos, consecutivos ou não. 

 
24.1 Se alguma equipe tiver seu atleta punido com cartão vermelho, o mesmo não participará mais 
da partida em questão, sendo assim, após 2 minutos dessa expulsão, outro atleta do banco de 
reservas poderá completar esta equipe. 

 
25. A contagem de cartões, para fins de aplicação de suspensão automática, é feita separadamente 
por tipologia de cartões. O cartão vermelho não anulará o cartão amarelo já recebido na mesma ou 
em outra partida da competição. Será anulado apenas o segundo cartão amarelo, recebido na mesma 
partida e que ocasionou o cartão vermelho. 

 
Se o mesmo atleta em determinado momento da competição acumular 

simultaneamente 3 (três) cartões amarelos e mais 1 (um) cartão vermelho, cumprirá 
automaticamente a suspensão por 2 (duas) partidas. 

 
Para fins do disposto neste item, entende-se por partida subsequente a ocorrente 

na mesma fase e no mesmo ano da competição, respeitando-se o item 25.3. 
 

Para a disputa da primeira partida na 2ª Fase e 3ª Fase, não haverá o cumprimento 
de suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos vindos das fases anteriores, apenas existindo a 
suspensão para atletas punidos com cartão vermelho na última partida da fase em disputa. 

 
26. Caso ocorra o W x O, a equipe adversária terá seu placar final do jogo como 3×0, e os gols 
serãoanotado para o capitão da equipe do jogo em questão. A equipe que ocasionar o W x O (em 
todas as fases) estará desclassificada /eliminada da modalidade em questão. 

 
Caso o W x O ocorra nas fases eliminatórias, não será permitida a ascensão de 

equipes eliminadas nas fases anteriores. 
 

Todos os placares anteriores ao W x O serão revertido para 3 x 0. 
 

27. Na 1ª Fase, o sistema de disputa será definido pelo Coordenador Técnico do evento e os 
representantes das equipes presentes no Congresso Técnico, e será levado em consideração o 
número de atletas/equipes inscritas. 

 
27.1Na 2ª e 3ª fases, o sistema de disputa será de acordo com o número de equipes 
classificadas, conforme detalhado no anexo 1 do Regulamento geral do evento. 

 
28. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 
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Protocolo de Segurança COVID-19 
 

Fundamental dizer, todavia, que o Projeto será realizado de acordo com os Decretos de enfrentamento 
emergencial contra o Coronavírus, e adotará todos os protocolos para garantir a prevenção e a dispersão 
dessa doença, tais como o respeito ao distanciamento e aferição de temperatura. 

 

Apresentação do cartão de vacinação ou o teste PCR Negativo, emitido em no máximo 72 horas (setenta e 
duas horas). 

Será feita a aferição de temperatura de todas as pessoas que forem participar do evento, sejam publico 
direto ou indireto. Prevista a aquisição de dois termômetros digitais nos custos do Projeto. 

 
 

2.7.1 Grade Horária dos Núcleos 
 

DATA TIME TIME HORARIO FASE 
27.11 – Grupo A HALKE NATUREZINHA 08:00 PRIMEIRA 
27.11– Grupo A LIONS AMPARE 09:00 PRIMEIRA 
27.11– Grupo A HALKE LIONS 10:00 PRIMEIRA 
27.11– Grupo A LIONS NATUREZINHA 11:00 PRIMEIRA 
27.11– Grupo A AMPARE NATUREZINHA 12:00 PRIMEIRA 
27.11– Grupo A HALKE AMPARE 13:00 PRIMEIRA 
28.11 – Grupo B FICA FUTPERFOMANCE 08:00 PRIMEIRA 
28.11– Grupo B FAM SAMAMBAIA 09:00 PRIMEIRA 
28.11– Grupo B FICA SAMAMBAIA 10:00 PRIMEIRA 
28.11– Grupo B FUTP RFOMANCE FAM 11:00 PRIMEIRA 
28.11– Grupo B FICA FAM 12:00 PRIMEIRA 
28.11– Grupo B FUTP RFOMANCE SAMAMBAIA 13:00 PRIMEIRA 

04.121ª rodada – Campeão do 
Grupo A X Vice do Grupo B 

 
A DEFINIR 

 
A DEFINIR 

 
09:00 

 
SEMIFINAL 

04.122ª rodada– Campeão do 
Grupo B X Vice do Grupo A 

 
A DEFINIR 

 
A DEFINIR 

 
10:00 

 
SEMIFINAL 

05.12 – Campeão da 1ª rodada do 
dia 13/11 X campeão da 2ª rodada 

do dia 13/11 

 
 

A DEFINIR 

 
 

A DEFINIR 

 
 

09:00 

 
 

FINAL 
 

 

29. Premiação. 
 

– Serão confeccionados 02 (dois) troféus, e entregues da seguinte forma: 01 (um) para a equipe 
campeã da competição, 01 (um) para equipe vice-campeã; 
 

– Serão confeccionados 40 (quarenta) medalhas sendo, 20 (vinte) na cor dourada para a equipe 
campeã e corpo técnico e 20 (vinte) medalhas na cor prata para a equipe vice-campeã e corpo 
técnico. 



 

2.7.2  Equipe de RH 
 

 
Função 

 
Qnt. 

 
Forma de contratação

do RH 

 
Coordenador Geral 

 
1 

Contrato com 

Microempreendedor

Individual 

Coordenador 

Administrativo e 

Financeiro 

 
1 

Contrato com 

Microempreendedor

Individual 

 
 

2.8 BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA
 

 Fortalecimentoda prática do Futebol
 Inspiração para que mais mulheres
 Crianças e jovens mais disciplinados
 Promoção da qualidade de vida e
 Diminuição da evasão escolar por
 Estímulo para que novas parcerias
 Utilização de espaços públicos; 
 Mobilização da cadeia produtiva 

 
2.9 CROQUI DO EVENTO 

Quadra Poliesportiva da Quadra 206 em
 

 

Forma de contratação 
Profissional a ser 

contratado já tem 
vínculo com a OSC? 

Qual? 

Profissional da OSC 
é remunerado ou 
Não Remunerado 

Microempreendedor 
 

Não 
 

Não 
 

Microempreendedor 
 

Não 
 

Não 
 

BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA 

Futebol Amador Feminino na região; 
mulheres se interessem pela prática futebolística; 

disciplinados e engajados com sua comunidade; 
e de hábitos saudáveis; 

por meio do esporte; 
parcerias queiram investir em ações dessa natureza;

 que atua ao redor da realização do Torneio. 

em Samambaia – DF 
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Carga 
horária de 
trabalho na 

OSC 

Carga horária 
que será 

destinada ao 
projeto 

Não possui 

 

40 horas 

semanais 

Não possui 

 

40 horas 

semanais 

 

natureza; 

 



 

2.10 CONTRAPARTIDA 
 

Não se aplica 
 

 
3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO

 
 

 

Programação 
 

Recursos Humanos R$12.694,66

Prestação de Serviços R$ 37.734,70

Materiais e Estruturas R$

Alimentação R$ 14.130,00

 
 

4 DESEMBOLSO DA ENTIDADE: PAGAMENTO
 

O desembolso da entidade diz respeito à periodicidade

a gestão das suas contratações visando à correta

 

Nos casos de projetos continuados (desenvolvimento

das ações seja mensal, ou por atividade realizada (ex: pagamento de arbitragem por jogo; locação de equipament

por evento). A aquisição de materiais que visam o desenvolvimento pleno do objeto (material esportivo, lanche,

uniforme, etc) deve ser fracionada, permitindo à

 

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

Recursos Humanos a Entidade Declarara ter

saber: 

 

§ 3º Para a execução da
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

 

 
Quanto a movimentação financeira, ressalta

aplicação da MROSC no Distrito Federal, no Artigo

 

Art. 38. A movimentação
sujeita à identificação do
bancária dos fornecedores

PROJETO 

Cronograma de Execução 

Valor 
Duração 

Início 

R$12.694,66 24/11/2021 05/01/2022

R$ 37.734,70 24/11/2021 05/12/2021

R$ 34.229,40 24/11/2021 05/12/2021

R$ 14.130,00 24/11/2021 05/01/2022

PAGAMENTO DE RH E DE FORNECEDORES 

periodicidade dos pagamentos que serão realizados.

correta aplicação de recursos públicos. 

(desenvolvimento de atividades acima de 03 meses) é necessário

das ações seja mensal, ou por atividade realizada (ex: pagamento de arbitragem por jogo; locação de equipament

por evento). A aquisição de materiais que visam o desenvolvimento pleno do objeto (material esportivo, lanche,

fracionada, permitindo à OSC a identificação real do quantitativo a ser

vimento de atividades acima de 03 meses): no que compete a contratação de

ter ciência do disposto no parágrafo 3º e 4º do art.

da parceria em atividade contínua, as atividades finalísticas
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

atividade contínua aquela que ultrapassar três meses

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

Federal, no Artigo 38, estabelece: 

movimentação de recursos da parceria será realizada mediante
do beneficiário final e os pagamentos serão realizados

fornecedores e prestadores de serviços, uso de boleto bancário
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Término 

05/01/2022 

05/12/2021 

05/12/2021 

05/01/2022 

realizados. Cabe à entidade realizar 

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, 

ser adquirido. 

vimento de atividades acima de 03 meses): no que compete a contratação de 

do art. 30 da Portaria 98/2020, a 

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 

três meses de duração. 

se que no Decreto nº 37.843 de 13/12/2016, o qual regulamenta a 

mediante transferência eletrônica 
realizados por crédito na conta 
bancário ou cheque nominal. 



 

§ 1º Poderá ser admitida, excepcionalmente, a realização de pagamento em espécie, limitado a
R$ 1.000,00 por operação,
território de determinada
I - haja essa previsão no
II - seja conferida autorização
solicitação formal da organização

 

Marcar as opções abaixo: 
 

(X) Dou ciência do acima informado 
 

(X) Não haverá pagamento em espécie. 
 

*Os pagamentos serão feitos através de transferência bancária, mediante apresentação de nota fiscais de prestação

de serviços. 

 

4.1 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
 

Cronograma de Desembolso 
Meta Etapa/Fase

 

Meta 1 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

 
 

5 PLANILHA DE MATERIAIS/SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS PELO 

DIVERSA) 

A Casa de Cultura Telar ATESTA que utilizará
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 1º Poderá ser admitida, excepcionalmente, a realização de pagamento em espécie, limitado a
operação, quando configurada peculiaridade relativa ao

determinada atividade ou projeto, desde que: 
no plano de trabalho aprovado; ou 

autorização em decisão motivada do administrador
organização da sociedade civil. 

*Os pagamentos serão feitos através de transferência bancária, mediante apresentação de nota fiscais de prestação

 DA ENTIDADE 

Etapa/Fase Especificação Mês 
 Recursos Humanos  

 
novembro/2021

 Prestação de Serviços 
 Aquisição de materiais 
 alimentação 

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

utilizará apenas os recursos do presente FOMENTO.
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§ 1º Poderá ser admitida, excepcionalmente, a realização de pagamento em espécie, limitado a 
ao objeto da parceria ou ao 

administrador público, a partir de 

*Os pagamentos serão feitos através de transferência bancária, mediante apresentação de nota fiscais de prestação 

 

novembro/2021 

FOMENTO (FONTE DE RECEITA 

presente FOMENTO. 



 

a

5.1 Planilha Termo de Fomento 
 

Meta – 1. Contratação dos Recursos Hum 

Etapa 1.1 Recursos Humanos 

ITEM Descrição Detalhada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1.1 

 

01 -Coordenador Geral- 
Responsável por coordenar todos os
aspectos do projeto em todas as suas
etapas para que ele se efetive 
conforme o planejado. Ele 
desenvolverá e acompanhará o 
planejamento, a divulgação, a 
execução e a entrega dos produtos de
todas as etapas do projeto. É quem
direcionará a escolha dos 
profissionais e fornecedores 
contratados, organizará o cronograma
das ações, fará a cobrança de prazos
da equipe, definirá a acompanhará
toda a estratégia de comunicação,
auxiliará na seleção dos inscritos para
as oficinas e prestará apoio a toda a
equipe do projeto. Não será exigida
formação acadêmica, uma vez que
somente se faz necessário o 
conhecimento específico das 
diretrizes do Campeonato e demais
regras dos campeonatos e do futebol
amador. 

 
 
 
 
 

 
1.1.2 

 
01 COORDENAÇÃO 
ADMINISTRATIVA E 
FINANCEIRA - Profissional que
auxiliará nas demandas 
administrativas do projeto, que 
envolvem o planejamento e controle
do projeto, cotações de fornecedores,
contratação de serviços e 
fornecedores, organização de 
cronograma de pagamentos, e 
elaboração das planilhas de prestação
de contas. Não será exigida formação
acadêmica. 

Valor Total da Etapa 1.1 

Etapa 1.2 – Prestação de serviço 

a

PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

 nos 
 

 
Medida 

Quant. Total 
Valor 
Unitário 

Responsável por coordenar todos os 
aspectos do projeto em todas as suas 

execução e a entrega dos produtos de 
todas as etapas do projeto. É quem 

contratados, organizará o cronograma 
das ações, fará a cobrança de prazos 
da equipe, definirá a acompanhará 
toda a estratégia de comunicação, 
auxiliará na seleção dos inscritos para 
as oficinas e prestará apoio a toda a 

projeto. Não será exigida 
formação acadêmica, uma vez que 

diretrizes do Campeonato e demais 
regras dos campeonatos e do futebol 

Mês  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.800,00 

Profissional que 

envolvem o planejamento e controle 
fornecedores, 

prestação 
de contas. Não será exigida formação 

Mês  
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
2.547,33 
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Valor Total 
Justificativa e 
momoria de calculo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.600,00 

 
 
 
 
 
 

Para coordenar 
toda a parte 
burocrática do 
trabalho 
supervisionar todos 
os outros 
profissionais de RH 
contratados para 
execução do 
projeto. Carga 
horária diária: 8 
horas diárias. 

 
 
 
 
 
 
 
5.094,66 

 
 

Profissional 
responsável pela 
parte administrativa 
e financeira do 
projeto, desde 
contratos à 
prestação de 
contas. Carga 
horária diária: 8 
horas diárias 

R$ 
12.694,66 
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1.2.1 

 
 
01 PRODUTOR EXECUTIVO: 
produtor com capacidade técnica em 
eventos esportivos responsável por 
toda a montagem e desmontagem do 
evento. Divisão das funções feita por 
setores, da seguinte forma: produtor 
geral do evento e produtor de 
ativação 

Mês  
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 

3.400,00 

 
 
 
 
 

6.800,00 

Profissinal 
responsável por 
coordenar e 
supervisionar a 
parte prática do 
projeto, montagem 
de estruturas, 
demandas durante 
os jogos, demandas 
dos profissionais 
contratados, 
atuando no período 
de 8h por dia 

 
 
 
 
 

 
1.2.2 

 
 
04 ASSISTENTES DE 
PRODUÇÃO: assistente de 
produção com capacidade técnica em 
eventos esportivos responsável por 
atender todas as demandas 
necessárias a pedido do produtor 
durante toda a montagem e 
desmontagem do evento. Divisão das 
funções feita por setores, da seguinte 
forma: produtor geral do evento e 
produtor de ativação 

Mês  
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 

 
8 

 
 
 
 
 
 
 
900,00 

 
 
 
 
 
 
 
7.200,00 

Profissionais 
resposáveis por 
ajudar o produtor 
executivo, 
resolvendo 
demandas que 
surjam durante as 
partidas. atuando 
no período de 8h 
por dia cada (2 
ASSISTENTES X 
2 MESES CADA) 
900,00 por mês 
para cada 
profissional. 
2*900,00*2 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.3 

 
 
 
 
 
 

 
02 Equipe de arbitragem de futebol 
(5 pessoas por equipe) para "apitar" 
os jogos e garantir as regras descritas 
no plano de trabalho. 

Diária  
 
 
 
 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
784,67 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.708,02 

Equipe de Futebol 
socity composta 
por 3 arbitros, 1 
mesario e 1 
cronometrista - (2 
equipes por dia de 
jogo, exceto nos 
jogos da semifinal 
e final que terá 
apenas uma 
equipe por dia, 
então 6 equipes ao 
total do evento, 
sendo 5 pessoas 
por equipe * 6 
equipes = 30 
pessoas com 
diária de 600 para 
cada * 5 pessoas = 
3000 por equipe 
por dia 

 
 
 
1.2.4 

 
 
 
01 Assessoria de Imprensa 

Mensal  
 
 
2 

2  
 
 

2.500,00 

 
 
 
5.000,00 

Profissional 
responsável pela 
divulgação do 
projeto em mídias 
televisivas, 
impreasas, 
radiofónicas e de 
internet. 

 



 

 
 
 
 
 

1.2.5 

 
 
 
 
 

Brigadista - 3 profissionais 

 
 
1.2.6 

 
1 Equipe de serviço de Limpeza 
com 4 profissionais 

 
 
1.2.7 

 
01 Profissional locutor para 
trabalhar durante os jogos. 

 
 
1.2.8 

 
01 Assessoria de Contabilidade e
Prestação de Contas - para gerar a
contabilidade fiscal do projeto 

 
 
 
1.2.9 

2 Fotógrafos- Captar imagens do
evento como um todo por meio de
técnicas de iluminação e 
enquadramento, com o uso de 
máquinas fotográficas, lentes e 
filmes. Cobrirá todos dos dias de
jogos em horario integral 

Valor Total da Etapa 1.1 

Etapa 1.3 – Materiais e estruturas 

 
 
 
 
1.3.1 

 
1 Kit de uniforme: contendo camisa,
short e meião. O meião será de cor
única. Camisa s short em dryfit de
alta qualidade, com proteção ultra
violeta. Acabamento de arte em alta
definição. Personalizado e bordado
de acordo com as características
individuais de cada equipe. 

 
 

Dia  
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 

200,00 

1 Equipe de serviço de Limpeza - 

Dia  
 
4 

 
 

4 

 
 

750,00 

Diária  
 
4 

 
 

4 

 
 

380,56 

01 Assessoria de Contabilidade e 
para gerar a 

Mensal  
 
2 

 
 

2 

 
 
1.464,90 

Captar imagens do 
evento como um todo por meio de 

filmes. Cobrirá todos dos dias de 

Diárias  
 
 
4 

 
 
 

8 

 
 
 

521,83 

 

contendo camisa, 
short e meião. O meião será de cor 

de 
alta qualidade, com proteção ultra 
violeta. Acabamento de arte em alta 

bordado 
de acordo com as características 

Unidade  
 
 
 
120 

 
 
 
 
120 

 

18 

 

 
 
 
 
 
 
2.400,00 

3 profissionais 
responsáveis por 
fazer a prevenção e 
combate de um 
princípio de 
incêndio. Além de, 
ser responsável por 
orientar os 
ocupantes sobre o 
abandono do local. 
3 profissionais * 
200,00 cada diaria 
// 4 diarias * 3 
profissionais 

 

 
 
3.000,00 

Para limpeza e 
manutenção da 
quadra em dias de 
jogos 

 

 
 
1.522,24 

 
Narrador das 
partidas 

 
 
2.929,80 

 
para gerar a 
contabilidade fiscal 
do projeto 

 

 
 
 
4.174,64 

 
Para divulgação do 
projeto em midias 
digitais e relatório 
de prestação de 
contas finais. 

R$ 37.734,70 

 
  

 
 
 
 
9.493,20 

Kit será fornecido 
para as 
participantes do 
projeto, para 
padronização e 
divulgação do 
mesmo (contedo 
logo do ministerio, 
da entidade e nome 
do projeto) 
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1.3.2 

 

Aquisição de bola de futsal adulto: 
confeccionada com Poliurelano 
Pro1OOO, com 11 gomos, sem 
costura, ligados através da tecnologia 
Termotec, que oferece formato 100% 
esférico, com 0% absorção de água, 
alta durabilidade e maciez extra, 
dupla colagem ligada ao sistema 
neotec, Conta com câmara 60 feita 
em borracha butílica e traz miolo 
lubrificado e removível que contém 
um bico alongado que envolve a 
agulha e retém o ar, circunferência 
68-70 cm, peso 410-450 g, chancela 
da CBF, aprovada pela FIFA. 

Unidade  
 
 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 
 
 
 

 
R$ 150,00 

 
 
 
 
 
 
 

 
4.800,00 

 
 
 
As bolas serão 
usadas durante as 
partidas, sendo uma 
em campo e outras 
reservas, como 
serão mais de uma 
partida por dia a 
quantidade se faz 
necessária para não 
faltar. 165,00*12 = 
1980,00 

 
 
 
 
 
 
 
1.3.3 

 
Troféus – Troféu com 64 cm de 
altura, com base oitavada com 14,5 
cm de largura em polímero 
metalizada na cor vermelho 
acetinada. Cone com detalhe na parte 
inferior em polímero metalizado na 
cor dourada e sobre este cone uma 
taça com 21 cm de largura a partir 
das alças. Esta taça é composta por 
cesta em polímero metalizada na cor 
dourada e copa em polímero 
metalizada na cor vermelho acetinada 
com tampa metalizada na cor 
dourada. Estatueta intercambiável de 
Futebol Feminino. 

Unidade  
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 262,33 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.311,65 

 
 
 
 

5 troféus para 
premiação de 1º e 
2º colocados (time 
campeão e vice), 
artilheira, melhor 
goleira e treinador 
campeão 

 
 
 
 

1.3.4 

 
 
 
 
Banner’s: 10 mts, que serão 
divididos em 5 banner de 2X1mt, em 
lona colorido 4 cores. 

Mts²  
 
 
 

10 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 

R$ 63,07 

 
 
 
 
 
630,70 

Para identidade 
visual e divulgação 
gráfica da parceria 
e demais 
informações, serão 
colocados no 
campo. 90,00 o mt, 
serão utilizados 10 
mt, divididos em 5 
banner de 2X1mt, 
por tanto total de 
900,00 

 
 
 
1.3.5 

 
Medalhas:em liga de zamac, 
medindo 9 cm de largura e 3mm de 
espessura, com fita personalizada 
com a logomarca e dizeres do evento 
resinada frente e costas com os 
dizeres do evento 

Unidade  
 
 
40 

40   
 

 
600,00 

40 medalhas para 
distribuir para as 
equipes campeã e 
vice, considerando 
cada time com 20 
pessoas entre 
jogadoras e equipe 
técnica. 

 



 

 
 

1.3.6 

 
01 SONORIZAÇÃO MÉDIO 
PORTE, com todos os cabos e fiação
necessária e com técnicos a 
disposição durante todos os 04 dias
de eventos 

 
 
 
 

1.3.7 

 
 
01 Captação de imagens e vídeo
para produção de material do evento"
(produção de vídeo do evento, com
cobertura audiovisual dos jogos para
disponibilização em plataformas
gratuitas e nas redes da entidade e do
projeto) 

 
 
 
 
1.3.8 

 
01 Edição de vídeos e imagens 
captadas - contempla a edição de
material bruto, com uso de cortes
secos, aplicação de gerador de 
caracteres (lettering) e marca d 'água
do evento e de todos os jogos 
realizados 

 
 
 
1.3.9 

Gerador de energia de apoio, 
Potência (kVA): 180 kVA, Tensão:
220V, 380V ou 440V Tanque de
combustível (litro): 200 L Carenagem
Silenciador: 85 dBA a 1,5m Peso
(kg): 1374 

 
 
 
1.3.10 

02 Aquisiçao de Termômetro 
Digital Infravermelo sem contato
Faixa de medição: Modo corporal: 32
-- 42,5 celsius (89,6 -- 108,5 
Fahrenheit); Modo de superfície: 0 
99 celsius (32 -- 210,2 Fahrenheit)
Tempo de teste: Aprox 2 segundos;
Resolução: 0,1 celsius 

 
 

 
1.3.11 

 

2 Tendas (4x4 tipo 4 águas com
armação em ferro quadrado 
galvanizado dotadas com calhas 
metálicas e revestida em lona de PVC
Branca antichama. 

Valor Total da Etapa 1.3 

Etapa 1.4 – Alimentação 
 

 
, com todos os cabos e fiação 

dias 

Diária  
 

4 

 
 

4 

 
 
 

1.262,50 

01 Captação de imagens e vídeo 
para produção de material do evento" 

com 
cobertura audiovisual dos jogos para 
disponibilização em plataformas 
gratuitas e nas redes da entidade e do 

Serviço  
 
 
 

1 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
4.162,33 

 
contempla a edição de 

material bruto, com uso de cortes 

caracteres (lettering) e marca d 'água 

serviço  
 
 
 
4 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

294,00 

Potência (kVA): 180 kVA, Tensão: 
440V Tanque de 

combustível (litro): 200 L Carenagem 
Silenciador: 85 dBA a 1,5m Peso 

S  
 
 
4 

 
 
 

4 

 
 
 

1.366,38 

sem contato 
corporal: 32 

Fahrenheit); Modo de superfície: 0 -- 
210,2 Fahrenheit) 

Tempo de teste: Aprox 2 segundos; 

unidade  
 
 
2 

 
 
 

2 

 
 
 

110,00 

(4x4 tipo 4 águas com 

 
metálicas e revestida em lona de PVC 

Diária  
 

 
4 

 
 

 
8 

 
 
 
 

165,00 

 

20 

 

 
 
 
5.050,00 

Para transmissão da 
narração e musicas 
durante os jogos e 
intervalos, contrato 
de 4 diárias, para 
cobrir os 4 dias de 
eventos. 

 
 
 
 
 
4.162,33 

para produção de 
material do evento" 
(produção de vídeo 
do evento, com 
cobertura 
audiovisual dos 
jogos para 
disponibilização 
em plataformas 
gratuitas e nas 
redes da entidade e 
do projeto) 

 

 
 
 
 
1.176,00 

contempla a edição 
de material bruto, 
com uso de cortes 
secos, aplicação de 
gerador de 
caracteres 
(lettering) e marca 
d 'água do evento e 
de todos os jogos 
realizados 

 

 
 
 
5.465,52 

 
Para garantir 
energia em caso de 
queda, ocasionada 
na rede de 
distribuição publica 

 

 
 
 

220,00 

 

 
Medidas de 
segurança contra o 
COVID-19 

 

 
 
 
 
1.320,00 

Para os locais onde 
não há cobertura 
contra o tempo, 
como os locais 
onde ficarão os 
equipamento de 
sonorização e a 
mesa de 
arbitragem. 

R$ 34.229,40 
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A divulgação do evento se dará por meio de cartazes e panfletos que serão distribuídos em pontos principais 
das cidades, tais como comércios e em bairros em geral. Haverá, ainda, a utilização de carro de som, uma 
semana antes do evento, pela cidade. As plataformas digitais [Instagram e Facebook] serão utilizadas para 
promover o Campeonato. 

 
A identificação visual do Projeto será fixada nos espaços físicos selecionados, por meio de placas, banners, 
faixas ou outra forma similar. 

6. DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO 

 
 

1.4.1 

 
 
Garafa de Água mineral: 500 ml, 
em garrafa de plástico e sem gás 

Unidade  
 

3000 

 
 

3000 

 
 
 

0,96 

 
 
 
2.880,00 

média de 50 
pessoas por partida 
( 2 equipes + 
equipe técnica + 
arbitragem) * 15 
partidas * 4 
garrafas por pessoa 

 
 
 
1.4.2 

 

Kit lanche para as jogadoras e 
equipe técnica, composto por 02 
barras de cereal + achocolatadoou 
suco em caixa 250ML 

unidade  
 
 
1500 

 
 
 

1500 

 
 

 
7,50 

 
 

 
11.250,00 

média de 50 
pessoas por partida 
( 2 equipes + 
equipe técnica + 
arbitragem) * 15 
partidas * 2 kit por 
pessoa inicio e final 
dos jogos 

Valor Total da Etapa 1.4 R$ 
14.130,00 

VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO R$ 98.788,76 
 
 
 
 

 
 
 

7. PREVISÃO DE RECEITAS: 
 

PREVISÃO DE RECEITAS 

QTD. Nome Receitas 
1 Valor Emenda Parlamentar do Deputado Jorge Viana R$ 98.788,76 

Total R$ 98.788,76 

 

Brasília-DF, 23 de novembro de 2021. 
 
 
 
 
 
 

Luiz Claudio de o. França 
Presidente CCT 


