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1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 
 
 

Nome da OSC: COMUNIDADE ESPORTIVA SHALKE XII

Nome Fantasia: SHALKE12 

CNPJ: 24.311.463/0001-32 

Complemento: 

Telefone: (DDD) 61 99158-0657

E-mail: shalke.xii@gmail.com 

Responsável da OSC (Dirigente): GABRIELA COSTA MIRANDA
 

CPF: 011.269.481-01 
 

RG/Órgão Expedidor:2.373.025 SSP/DF

Endereço do Dirigente: QR 108 conjunto 02 casa 04 cep 72.302

CEP: 72.302-202 
 
 

 1.1 ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 
 
 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: FARION SOUZA LIMA

Função na parceria: COORDENADOR DE PROJETOS

RG: 2.117.382 

Telefone Fixo: 

E-Mail do Responsável: farionconselheiro@gmail.com
 

 1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE 
 

A Comunidade Esporiva Shalke-XII, entidade sem fins lucrativos, foi fundada em abril de 2008, pelo educador social 
Farion Souza, com a ideia principal de tirar crianças e jovens das ruas na comunidade de Samambaia, levando uma 
mensagem positiva e oferecendo oportunidades através do esporte. Para isso, contou e conta com parcerias e a 
participação dos pais dos alunos. 

O nome e as cores do Shalke-XII, foram inspirados no Schalke 04 da Alemanha e no Fluminense
do idealizador. O número 12 é referente a décima segunda (XII) região administrativa do Distrito Federal: Samambaia.
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Nome da OSC: COMUNIDADE ESPORTIVA SHALKE XII 

Endereço: QR 523, Conjunto 09, Lote 18, Samambaia Sul

Bairro/Cidade: Samambaia- Brasília/DF 

0657 Telefone: (DDD) 

Site/Redes Sociais: shalke12.org 

(Dirigente): GABRIELA COSTA MIRANDA 

RG/Órgão Expedidor:2.373.025 SSP/DF 
fone do Dirigente: (DDD) 61 99231
0265 

Endereço do Dirigente: QR 108 conjunto 02 casa 04 cep 72.302-202, Samambaia Sul, Brasília/DF

 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: FARION SOUZA LIMA 

Função na parceria: COORDENADOR DE PROJETOS 

Órgão Expedidor: SSP/DF CPF: 721.367.151-00

Telefone Celular: 61 98402-1683 

farionconselheiro@gmail.com 

XII, entidade sem fins lucrativos, foi fundada em abril de 2008, pelo educador social 
Souza, com a ideia principal de tirar crianças e jovens das ruas na comunidade de Samambaia, levando uma 

mensagem positiva e oferecendo oportunidades através do esporte. Para isso, contou e conta com parcerias e a 

XII, foram inspirados no Schalke 04 da Alemanha e no Fluminense
do idealizador. O número 12 é referente a décima segunda (XII) região administrativa do Distrito Federal: Samambaia.
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Endereço: QR 523, Conjunto 09, Lote 18, Samambaia Sul 

CEP:72.317-109 

Telefone: (DDD) 

fone do Dirigente: (DDD) 61 99231- 

202, Samambaia Sul, Brasília/DF 

00 

XII, entidade sem fins lucrativos, foi fundada em abril de 2008, pelo educador social 
Souza, com a ideia principal de tirar crianças e jovens das ruas na comunidade de Samambaia, levando uma 

mensagem positiva e oferecendo oportunidades através do esporte. Para isso, contou e conta com parcerias e a 

XII, foram inspirados no Schalke 04 da Alemanha e no Fluminense-RJ, time do coração 
do idealizador. O número 12 é referente a décima segunda (XII) região administrativa do Distrito Federal: Samambaia. 
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Os pilares que mantém a sustentabilidade da entidade são a sensibilidade e a força de vontade dos voluntários, 
familiares de alunos, amigos e parceiros em prol de “uma causa”. As atividades são gratuitas e ocorrem aos sábados pe
manhã no campo da quadra 311 de Samambaia Sul, onde reunem
anos. 

Em cada competição, observamos as mudanças de paradigmas e comportamentos, ressaltando que o objetivo
fim, é a socialização e levar os atletas e equipes ao protagonismo.

“Aprendendo no campo e ensino para a vida 
pelo SHALKE 12, que visa a abordagem integral do indivíduo e foca em competências e habilidades de cinco naturezas
emocional, social, física, técncia e tática, promovendo a reflexão e a prática cidadão.
 
 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 

Nome do Projeto: APOIO A REALIZAÇÃO DO OPEN 7 FUT

Local de realização: CAMPOS SINTÉTICOS DAS QUADRAS QN 311 e QN 319 SAMAMBAIA SUL

Período de execução: 

Período de realização do Evento:

Período de realização das Ações 
custeadas pelo Fomento: 
Enquadramento: ( X ) participação ( X ) educacional (   ) rendimento

Previsão de beneficiários diretos: 800 (720 Atletas + 80Comissão técnica)

Previsão de público indireto: 2.000 (pais e comunidade)

Valor Total do Projeto: R$ 80.138,57 (oitenta mil cento e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos)

Valor Total do Termo de Fomento: R$ 79.382,36 (setenta e nove mil e trezentos e oitenta e dois reais e
trinta e seis centavos) 

 

 2.1 OBJETO DA PARCERIA 

Apoio a Realização do OPEN 7 FUT 
 

 2.2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO: 

O público alvo atendido pelo projeto compreende, crianças e 
sub11, sub13 (masculino e feminino) e sub 15. Demais personagens do esporte se beneficiam desta iniciativa, uma vez 
que se abre espaço para o intercâmbio de vários profissionais, tais como professores de educa
servidores públicos, prestadores de serviço, familiares, enfim, socializar através do esporte, não é tão somente 
indispensável para o desenvolvimento humano, mas também salutar pela troca de experiências e vivências. 
Proporcionar aos envolvidos um ambiente saudável, disciplinar e acima de tudo “educativo”, já justifica a realização 
deste projeto. 
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Os pilares que mantém a sustentabilidade da entidade são a sensibilidade e a força de vontade dos voluntários, 
familiares de alunos, amigos e parceiros em prol de “uma causa”. As atividades são gratuitas e ocorrem aos sábados pe
manhã no campo da quadra 311 de Samambaia Sul, onde reunem-se meninos e meninas com idades a partir dos 06 (seis) 

Em cada competição, observamos as mudanças de paradigmas e comportamentos, ressaltando que o objetivo
os atletas e equipes ao protagonismo. 

“Aprendendo no campo e ensino para a vida – TREINO SOCIAL”, é uma metodologia esportiva que foi adotada 
pelo SHALKE 12, que visa a abordagem integral do indivíduo e foca em competências e habilidades de cinco naturezas
emocional, social, física, técncia e tática, promovendo a reflexão e a prática cidadão. 

Nome do Projeto: APOIO A REALIZAÇÃO DO OPEN 7 FUT 

Local de realização: CAMPOS SINTÉTICOS DAS QUADRAS QN 311 e QN 319 SAMAMBAIA SUL

13/12/2021 A 26/02/2022 

Período de realização do Evento: 18/12/2021 A 26/02/2022 

 13/12/2021 A 26/02/2022 

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

de beneficiários diretos: 800 (720 Atletas + 80Comissão técnica) 

Previsão de público indireto: 2.000 (pais e comunidade) 

Valor Total do Projeto: R$ 80.138,57 (oitenta mil cento e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos)

Fomento: R$ 79.382,36 (setenta e nove mil e trezentos e oitenta e dois reais e

O público alvo atendido pelo projeto compreende, crianças e adolescentes, organizada em categorias (sub09, 
sub11, sub13 (masculino e feminino) e sub 15. Demais personagens do esporte se beneficiam desta iniciativa, uma vez 
que se abre espaço para o intercâmbio de vários profissionais, tais como professores de educa
servidores públicos, prestadores de serviço, familiares, enfim, socializar através do esporte, não é tão somente 
indispensável para o desenvolvimento humano, mas também salutar pela troca de experiências e vivências. 

envolvidos um ambiente saudável, disciplinar e acima de tudo “educativo”, já justifica a realização 
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Os pilares que mantém a sustentabilidade da entidade são a sensibilidade e a força de vontade dos voluntários, 
familiares de alunos, amigos e parceiros em prol de “uma causa”. As atividades são gratuitas e ocorrem aos sábados pela 

se meninos e meninas com idades a partir dos 06 (seis) 

Em cada competição, observamos as mudanças de paradigmas e comportamentos, ressaltando que o objetivo 

TREINO SOCIAL”, é uma metodologia esportiva que foi adotada 
pelo SHALKE 12, que visa a abordagem integral do indivíduo e foca em competências e habilidades de cinco naturezas: 

Local de realização: CAMPOS SINTÉTICOS DAS QUADRAS QN 311 e QN 319 SAMAMBAIA SUL 

Valor Total do Projeto: R$ 80.138,57 (oitenta mil cento e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) 

Fomento: R$ 79.382,36 (setenta e nove mil e trezentos e oitenta e dois reais e 

adolescentes, organizada em categorias (sub09, 
sub11, sub13 (masculino e feminino) e sub 15. Demais personagens do esporte se beneficiam desta iniciativa, uma vez 
que se abre espaço para o intercâmbio de vários profissionais, tais como professores de educação física, arbitros, 
servidores públicos, prestadores de serviço, familiares, enfim, socializar através do esporte, não é tão somente 
indispensável para o desenvolvimento humano, mas também salutar pela troca de experiências e vivências. 

envolvidos um ambiente saudável, disciplinar e acima de tudo “educativo”, já justifica a realização 
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Tendo em vista a Lei Orgânica do Distrito Federal, podemos aferir:

Art. 254: É dever do Distrito Federal fomentar 
como incentivo a educação, promoção social, intergração sócio cultural e preservação da 
saúde física e mental do cidadão.

Portanto, preocupados em expandir, qualificar e desenvolver as competências das nossas eq
propomos a oferecer as condições possíveis e necessárias para que os atletas envolvidos possam chegar ao 
protagonismo, e quiçá, a profissionalização.

 
 

 2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO: 
 

Samambaia foi criada no dia 25 de outubro de 1989, pa
quinta, vindas de diversas partes do país para o Distrito Federal. Com a oficialização, através da lei 49 e decreto 
11.291, se tornou a 12ª Região Administrativa do Distrito Federal 

A partir de sua criação, a cidade passou a receber um grande número de familias em busca do seu “lugar ao sol”. 
Hoje, Samambaia figura entre as cidades que mais crescem no Distrito Federal e no Brasil, de olho no desenvolvimento 
sustentável e qualidade de vida. 

Na cidade tem 07 (sete) campos de futebol society, distribuídos nas quadras 427/421/319/311/116/206 e Vila 
Olímpica, gerando assim, uma cultura na modalidade de FUTEBOL 7 SOCIETY, um esporte que tem crescido e atraído 
diversos atletas e equipes, devido a suas regras e democratização, tornando assim, um esporte com regras, que já era 
popular, nas conhecidas, “peladas de rua”.

Diante do exposto acima, acreditamos que o esporte deva receber atenção específica por ser prática presen
na vida de toda a sociedade. É relevanteressaltar o fato de que, o esporte e a cultura, nos seus significados mais 
amplos são imputados pela própria sociedade (helal, 1990), sendo assim, refletir esses valores é prioridade de todo 
governo que é sensível ao patrimônio mais relevante de nossa história, o ser humano.

Desta forma, o SHALKE 12, através da realização do PROJETO: OPEN 7 FUT, se propõe a contribuir
significativamente para o lazer, entretenimento e até mesmo a geração derenda, uma vez que na 
ambulantes, lanchonetes, padarias,vendedores de “din
familiares, uma vez que não se pode vender produtos, principalmente em espaços públicos. Outro
geração de empregos temporários, como os serviços de desing, fotográfo, locutor,
que enfim, estarão participando ativamente das atividades no evento. Por si só, e pelos inúmeros pontos elencados 
acima, o evento já justifica, não somente a sua realização, sua implementação, mas sua continuidade, e com oapoio do 
poder público, ratificando que todas as medidas de segurança sanitária pelas autoridades competentes serão 
rigidamente adotadas enquanto durar as restrições, decretadas pelo 

 
 2.4 OBJETIVO GERAL: 
  

Promover a prática do esporte, especialmente na modalidade de futebol 7 society, buscando como resultados
primários, a interação social e congraçamentos dos atletas, treinadores, dirigentes, arbitros e os familiares e
contribuindo assim na formação de uma sociedade mais justa e harmônica, fortalecendo vínculos
engrandecendo o esporte em nossa cidade e região.

ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE ESPORTIVA SHALKE- XII 
CNPJ: 24.311.463/0001-32 

Conjunto 09, Lote 18, Samambaia Sul CEP: 72.317-109
shalke.xii@gmail.com Site:www.shalke12.org 

Tendo em vista a Lei Orgânica do Distrito Federal, podemos aferir: 

Art. 254: É dever do Distrito Federal fomentar práticas desportivas, formais e não formais, 
como incentivo a educação, promoção social, intergração sócio cultural e preservação da 
saúde física e mental do cidadão. 

Portanto, preocupados em expandir, qualificar e desenvolver as competências das nossas eq
propomos a oferecer as condições possíveis e necessárias para que os atletas envolvidos possam chegar ao 
protagonismo, e quiçá, a profissionalização. 

Samambaia foi criada no dia 25 de outubro de 1989, para assentar famílias oriundas de invasões e fundos de 
quinta, vindas de diversas partes do país para o Distrito Federal. Com a oficialização, através da lei 49 e decreto 
11.291, se tornou a 12ª Região Administrativa do Distrito Federal – RA XII/DF, e passou a ser urbanizada.

A partir de sua criação, a cidade passou a receber um grande número de familias em busca do seu “lugar ao sol”. 
Hoje, Samambaia figura entre as cidades que mais crescem no Distrito Federal e no Brasil, de olho no desenvolvimento 

Na cidade tem 07 (sete) campos de futebol society, distribuídos nas quadras 427/421/319/311/116/206 e Vila 
Olímpica, gerando assim, uma cultura na modalidade de FUTEBOL 7 SOCIETY, um esporte que tem crescido e atraído 

atletas e equipes, devido a suas regras e democratização, tornando assim, um esporte com regras, que já era 
popular, nas conhecidas, “peladas de rua”. 

Diante do exposto acima, acreditamos que o esporte deva receber atenção específica por ser prática presen
na vida de toda a sociedade. É relevanteressaltar o fato de que, o esporte e a cultura, nos seus significados mais 
amplos são imputados pela própria sociedade (helal, 1990), sendo assim, refletir esses valores é prioridade de todo 

ao patrimônio mais relevante de nossa história, o ser humano. 

Desta forma, o SHALKE 12, através da realização do PROJETO: OPEN 7 FUT, se propõe a contribuir
significativamente para o lazer, entretenimento e até mesmo a geração derenda, uma vez que na 
ambulantes, lanchonetes, padarias,vendedores de “din-din”, acabam absorvendo essa demanda dos atletas e seus 
familiares, uma vez que não se pode vender produtos, principalmente em espaços públicos. Outro

empregos temporários, como os serviços de desing, fotográfo, locutor, arbitragem, auxiliares, coordenação, 
que enfim, estarão participando ativamente das atividades no evento. Por si só, e pelos inúmeros pontos elencados 

omente a sua realização, sua implementação, mas sua continuidade, e com oapoio do 
poder público, ratificando que todas as medidas de segurança sanitária pelas autoridades competentes serão 
rigidamente adotadas enquanto durar as restrições, decretadas pelo poder público. 

Promover a prática do esporte, especialmente na modalidade de futebol 7 society, buscando como resultados
primários, a interação social e congraçamentos dos atletas, treinadores, dirigentes, arbitros e os familiares e
contribuindo assim na formação de uma sociedade mais justa e harmônica, fortalecendo vínculos
engrandecendo o esporte em nossa cidade e região. 
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práticas desportivas, formais e não formais, 
como incentivo a educação, promoção social, intergração sócio cultural e preservação da 

Portanto, preocupados em expandir, qualificar e desenvolver as competências das nossas equipes filiadas, nos 
propomos a oferecer as condições possíveis e necessárias para que os atletas envolvidos possam chegar ao 

ra assentar famílias oriundas de invasões e fundos de 
quinta, vindas de diversas partes do país para o Distrito Federal. Com a oficialização, através da lei 49 e decreto 

u a ser urbanizada. 

A partir de sua criação, a cidade passou a receber um grande número de familias em busca do seu “lugar ao sol”. 
Hoje, Samambaia figura entre as cidades que mais crescem no Distrito Federal e no Brasil, de olho no desenvolvimento 

Na cidade tem 07 (sete) campos de futebol society, distribuídos nas quadras 427/421/319/311/116/206 e Vila 
Olímpica, gerando assim, uma cultura na modalidade de FUTEBOL 7 SOCIETY, um esporte que tem crescido e atraído 

atletas e equipes, devido a suas regras e democratização, tornando assim, um esporte com regras, que já era 

Diante do exposto acima, acreditamos que o esporte deva receber atenção específica por ser prática presente 
na vida de toda a sociedade. É relevanteressaltar o fato de que, o esporte e a cultura, nos seus significados mais 
amplos são imputados pela própria sociedade (helal, 1990), sendo assim, refletir esses valores é prioridade de todo 

Desta forma, o SHALKE 12, através da realização do PROJETO: OPEN 7 FUT, se propõe a contribuir 
significativamente para o lazer, entretenimento e até mesmo a geração derenda, uma vez que na órbita dos campos, 

din”, acabam absorvendo essa demanda dos atletas e seus 
familiares, uma vez que não se pode vender produtos, principalmente em espaços públicos. Outro importante fator, é a 

arbitragem, auxiliares, coordenação, 
que enfim, estarão participando ativamente das atividades no evento. Por si só, e pelos inúmeros pontos elencados 

omente a sua realização, sua implementação, mas sua continuidade, e com oapoio do 
poder público, ratificando que todas as medidas de segurança sanitária pelas autoridades competentes serão 

Promover a prática do esporte, especialmente na modalidade de futebol 7 society, buscando como resultados 
primários, a interação social e congraçamentos dos atletas, treinadores, dirigentes, arbitros e os familiares e  geral, 
contribuindo assim na formação de uma sociedade mais justa e harmônica, fortalecendo vínculos familiares e 
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 2.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

✓  Realizar partidas de futebol society na região administrativa de Samambaia, prioritariamente, e em caso
de, oferta de vagas, serão convidadas outras regiões administrativas, que se interessarem pelo convite;

✓  Oferecer um ambiente saudável, e seguro para as crianças 
previlegiem a socialização entre os atletas e equipes de diferentes localidades, não somente geográfica, mas também, 
social. 

✓  Conhecimento das técnicas mais avançadas na modalidade (participação de equipes federada

✓  Estimular a prática regular de atividades físicas dentro da cidade de Samambaia;
 
 
 

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

Metas (Qualitativas) 

Fomentar a prática desportiva e de 
lazer aos atletas praticantes do 

futebol 7 society no DF 

Desenvolver o intercâmbio entre 
várias escolinhas de Samambaia e 

demais regiões administrativas 

Metas (Quantitativas) 

Realizar a premiação com medalhas 
e troféus 

Aquisição de materiais para 
atender adequadamente os atletas 

inscrito 

Designar equipe de arbitragem 
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partidas de futebol society na região administrativa de Samambaia, prioritariamente, e em caso
de, oferta de vagas, serão convidadas outras regiões administrativas, que se interessarem pelo convite;

Oferecer um ambiente saudável, e seguro para as crianças e adolescentes, através de regulamento que 
previlegiem a socialização entre os atletas e equipes de diferentes localidades, não somente geográfica, mas também, 

Conhecimento das técnicas mais avançadas na modalidade (participação de equipes federada

Estimular a prática regular de atividades físicas dentro da cidade de Samambaia; 

METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO/ CUMPRIMENTO DAS METAS

Indicador 
Parâmetro(s) para aferição de

cumprimento 

Fomentar a prática desportiva e de 
lazer aos atletas praticantes do - Inscrição de equipes 

- Ficha de inscrição das Equipes.
- Relação de Equipes
- Fotos e material de divulgação

Desenvolver o intercâmbio entre 
escolinhas de Samambaia e 

 

Representação de várias 
equipes da regiões 

administrativa de Samambaia 
e convidados 

- Carta Convite
- Fotos e material de divulgação

Indicador 
Parâmetro(s) para aferição de

cumprimento das Metas

Realizar a premiação com medalhas -Troféu e medalha 
- Notas fiscais
- Fotos da entrega;

atender adequadamente os atletas Kit de uniforme e bolas 
- Ficha de inscrição de Equipes
- Notas fiscais
- Fotos; 

 Quantidade de árbitros 

- Relação com os nomes de todos os

árbitros; 

- Súmulas dos jogos

-Notas fiscais 

-Fotos 
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partidas de futebol society na região administrativa de Samambaia, prioritariamente, e em caso 
de, oferta de vagas, serão convidadas outras regiões administrativas, que se interessarem pelo convite; 

e adolescentes, através de regulamento que 
previlegiem a socialização entre os atletas e equipes de diferentes localidades, não somente geográfica, mas também, 

Conhecimento das técnicas mais avançadas na modalidade (participação de equipes federadas); 

METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO/ CUMPRIMENTO DAS METAS 

Parâmetro(s) para aferição de 

cumprimento das Metas 

Ficha de inscrição das Equipes. 
Relação de Equipes 
Fotos e material de divulgação 

Carta Convite 
Fotos e material de divulgação 

Parâmetro(s) para aferição de 

cumprimento das Metas 

Notas fiscais 
Fotos da entrega; 
Ficha de inscrição de Equipes 
Notas fiscais 

Relação com os nomes de todos os 

Súmulas dos jogos 
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 2.6 CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADES DO PROJETO
 

Nome do Evento: APOIO A REALIZAÇÃO DO 
Descrição/Etapa: CAMPEONATO DE FUTEBOL 7 SOCIETY
Data do Evento: 18/12/2021 A 26/02/2022
Período Custeado pelo 

Fomento (Se for o caso): 
13/12/2021 A 26/02/2022

Local: CAMPOS 
 

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

( ...) Quadra Poliesportiva
(...) Pátio
(...) Ginásio
( ) Espaço Privado
Qual?Escolas Particulares

Quantidade de participantes neste evento
Diretos: 800 
Atletas: 720 
Comissão Técnica:80 
Quanto à abrangência (origem dos participantes)
( X ) Local 
(X) Regional 
(...) Nacional 

Faixa etária

( X ) Crianças/Adolescentes (até 14 anos)

( X ) Jovens (15 a 24 anos) 

( X ) Adultos (entre 25 anos e 59 anos)

(...) Idosos (a partir de 60 anos) 
(...) Pessoas com deficiência e/ou 

especiais (limitação física, mental, sensorial ou múltipla 
na distribuição acima) 

Inscrição dos participantes 
(...) Escolas 
(...) Em centros comunitários 
( X ) Na sede da entidade proponente
(... ) Na sede de entidades parceiras
( X ) Pela internet. Especifique – Site da Associação 
( X ) Outros. Especifique: Carta Convite
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CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADES DO PROJETO 

APOIO A REALIZAÇÃO DO OPEN 7 FUT 
CAMPEONATO DE FUTEBOL 7 SOCIETY 
18/12/2021 A 26/02/2022 Turno: 

/12/2021 A 26/02/2022 Turno: 

CAMPOS SINTÉTICOS DAS QUADRAS QN 311 e QN 319 SAMAMBAIA SUL
( ...) Quadra Poliesportiva (...) Praça 
(...) Pátio (...) Piscina
(...) Ginásio ( ...) Clube
( ) Espaço Privado 
Qual?Escolas Particulares 

( X ) Outro
Qual? Campos 

Quantidade de participantes neste evento 
 

Indiretos: 2.000 
 

Total: 2.800

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

Faixa etária 
Catego ia

Modalidade/D ta/Turno
( X ) Crianças/Adolescentes (até 14 anos) Sub 09/11/13/15

 
Sub 15

( X ) Adultos (entre 25 anos e 59 anos) - 

- 
(...) Pessoas com deficiência e/ou portadoras de necessidades 

especiais (limitação física, mental, sensorial ou múltipla - inseridas 
 

- 

( X ) Na sede da entidade proponente 
entidades parceiras 

Site da Associação – www.shalke12.org 
( X ) Outros. Especifique: Carta Convite 
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Matutino / Vespertino 
Matutino / Vespertino 

SINTÉTICOS DAS QUADRAS QN 311 e QN 319 SAMAMBAIA SUL 
 

(...) Piscina 
( ...) Clube 
( X ) Outro 
Qual? Campos Sintético público 

Total: 2.800 

Catego ia- 
Modalidade/D ta/Turno 

Qtd. 

Sub 09/11/13/15 
640 

Sub 15 
 

80 

 80 
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 2.7 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA)
 

 Após a formalização do Termo de Fomento, serão contratados a equipe de RH, o material esportivo, bem 
como os demais prestadores de serviço (brigadistas, fotógrafos) e a equipe de arbitragem, sendo 
disponibilizado uma equipe de arbitragem, formado por 02 (dois) ár

 Para cada jogo previsto, será confeccionado uma súmula, onde estarão descritas as observações que o 
árbitro principal, achar pertinente, além da relação de atletas e Comissão Técnica, RG e assinatura dos 
componentes da equipe de arbitragem.

 Os jogos serão divididos em dois períodos, e o tempo de jogo será determinado de acordo com a
com um período de descanso de intervalo de 5min em cada partida.

 As inscrições serão totalmente gratuítas no OPEN 7 FUT, e as
convites, diretamente para as equipes, com prioridade para equipes da região administr
Samambaia, advindas de projetos sociais e escolinhas sociais.

  As estimativas é de que contaremos com no máximo
SUB 11 (2010/11), SUB 13 (2008/09), SUB 13 Fem (2008/09) e SUB 15 (2006/07), sendo permitido a 
inscrição máxima de 18 (dezoito) atletas por categoria
membros de comissão técnica. 

 
 

FÓRMULA DE DISPUTA: 
 A competição será realizada

09/11/13/13Fem/15) e com o número máximo de 08 (oito) equipes por categoria.
 Será garantida para cada Equipe jogar no 

final; 
 1ª Fase (Classificatória) : Serão duas chaves com 04 (quatro) equipes, jogando dentro da mesma chave.

Serã um total de 60 jogos na primeira fase.
 2ª Fase (Semi-Final) : Serão04 (quatro)

com confrontos definidos de acordo com a classificação ( 1º colocado A x 2º colocado B 
colocado A). classificando-se para a fase final, os ganhadores dos confrontos
 3ª Fase (Fase Final) : As 02 (duas)equipes classificadas na fase semifinal, farão em jogo único a partida

no Total de 5 (cinco) categorias 
 Serão confeccionados 10 troféus personalizados da competição, sendo 01 (um) para o Campeão e 

para o vice campeão, por categoria. Serão premiados também, o artilheiro, o melhor goleiro e o técnico campeão, 
num total de 15 (quize) troféus, 03 (três) por cada categoria, além de medalhas para as equipes campeãs e vice.
 Será realizado um congresso técnico, através de vídeo conferência, para informações gerais, apresentação 

do regulamento da competição e sorteio das equipes no grupo, para confecção da tabela, com os no
equipes, locais e datas. 
 A competição acontecerá em aproximadamente 03 

e/ou domingo), sendo que o tempo de jogo, número de atletas inscritos, obrigações e deveres das equipes, serão 
detalhados no REGULAMENTO GERAL, que será encaminhado posteriormente como anexo a este projeto
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FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA) 

formalização do Termo de Fomento, serão contratados a equipe de RH, o material esportivo, bem 
como os demais prestadores de serviço (brigadistas, fotógrafos) e a equipe de arbitragem, sendo 
disponibilizado uma equipe de arbitragem, formado por 02 (dois) árbitros, 01 (um) mesário, para cada jogo.

Para cada jogo previsto, será confeccionado uma súmula, onde estarão descritas as observações que o 
árbitro principal, achar pertinente, além da relação de atletas e Comissão Técnica, RG e assinatura dos 

da equipe de arbitragem. 

Os jogos serão divididos em dois períodos, e o tempo de jogo será determinado de acordo com a
com um período de descanso de intervalo de 5min em cada partida. 

As inscrições serão totalmente gratuítas no OPEN 7 FUT, e as equipes serão convida
diretamente para as equipes, com prioridade para equipes da região administr

projetos sociais e escolinhas sociais. 

As estimativas é de que contaremos com no máximo 40 equipes, que serão divididas em, SUB 09 (2012/13), 
SUB 11 (2010/11), SUB 13 (2008/09), SUB 13 Fem (2008/09) e SUB 15 (2006/07), sendo permitido a 
inscrição máxima de 18 (dezoito) atletas por categoria, totalizando aproximadamente 800 atletas e 

 

A competição será realizada em sistema de chaves (A e B), divididas em idades ímpares (sub
09/11/13/13Fem/15) e com o número máximo de 08 (oito) equipes por categoria. 

Será garantida para cada Equipe jogar no mínimo 03 (três) partidas e no máximo 05 (cinco) partidas até a

1ª Fase (Classificatória) : Serão duas chaves com 04 (quatro) equipes, jogando dentro da mesma chave.
Serã um total de 60 jogos na primeira fase. 

Final) : Serão04 (quatro) equipes classificadas na primeira fase Classificatória por
com confrontos definidos de acordo com a classificação ( 1º colocado A x 2º colocado B 

se para a fase final, os ganhadores dos confrontos do Jogo 01 e 02.
3ª Fase (Fase Final) : As 02 (duas)equipes classificadas na fase semifinal, farão em jogo único a partida

Serão confeccionados 10 troféus personalizados da competição, sendo 01 (um) para o Campeão e 
para o vice campeão, por categoria. Serão premiados também, o artilheiro, o melhor goleiro e o técnico campeão, 
num total de 15 (quize) troféus, 03 (três) por cada categoria, além de medalhas para as equipes campeãs e vice.

sso técnico, através de vídeo conferência, para informações gerais, apresentação 
do regulamento da competição e sorteio das equipes no grupo, para confecção da tabela, com os no

A competição acontecerá em aproximadamente 03 (três) meses, com jogos aos fins de semana (sábado
e/ou domingo), sendo que o tempo de jogo, número de atletas inscritos, obrigações e deveres das equipes, serão 
detalhados no REGULAMENTO GERAL, que será encaminhado posteriormente como anexo a este projeto
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formalização do Termo de Fomento, serão contratados a equipe de RH, o material esportivo, bem 
como os demais prestadores de serviço (brigadistas, fotógrafos) e a equipe de arbitragem, sendo 

bitros, 01 (um) mesário, para cada jogo. 

Para cada jogo previsto, será confeccionado uma súmula, onde estarão descritas as observações que o 
árbitro principal, achar pertinente, além da relação de atletas e Comissão Técnica, RG e assinatura dos 

Os jogos serão divididos em dois períodos, e o tempo de jogo será determinado de acordo com a categoria, 

equipes serão convidadas através de cartas 
diretamente para as equipes, com prioridade para equipes da região administrativa de 

40 equipes, que serão divididas em, SUB 09 (2012/13), 
SUB 11 (2010/11), SUB 13 (2008/09), SUB 13 Fem (2008/09) e SUB 15 (2006/07), sendo permitido a 

, totalizando aproximadamente 800 atletas e 

em sistema de chaves (A e B), divididas em idades ímpares (sub 

mínimo 03 (três) partidas e no máximo 05 (cinco) partidas até a 

1ª Fase (Classificatória) : Serão duas chaves com 04 (quatro) equipes, jogando dentro da mesma chave. 

equipes classificadas na primeira fase Classificatória por categoria, 
com confrontos definidos de acordo com a classificação ( 1º colocado A x 2º colocado B – 1º colocado B x 2º 

do Jogo 01 e 02. 
3ª Fase (Fase Final) : As 02 (duas)equipes classificadas na fase semifinal, farão em jogo único a partida final 

Serão confeccionados 10 troféus personalizados da competição, sendo 01 (um) para o Campeão e 01 (um) 
para o vice campeão, por categoria. Serão premiados também, o artilheiro, o melhor goleiro e o técnico campeão, 
num total de 15 (quize) troféus, 03 (três) por cada categoria, além de medalhas para as equipes campeãs e vice. 

sso técnico, através de vídeo conferência, para informações gerais, apresentação 
do regulamento da competição e sorteio das equipes no grupo, para confecção da tabela, com os nomes das 

(três) meses, com jogos aos fins de semana (sábado 
e/ou domingo), sendo que o tempo de jogo, número de atletas inscritos, obrigações e deveres das equipes, serão 
detalhados no REGULAMENTO GERAL, que será encaminhado posteriormente como anexo a este projeto após a 
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a 

Campo sintético
Semana

realização do congresso técnico. 
 
PROTOCOLOS DE SEGURANÇA SANITÁRIA:

-Todos os presentes nos locais dos jogos terão a temperatura aferida e será disponibilizada álcool em líquido
higienização das mãos 
-Serão disponibilizados alcool líquido 70%
portar, máscaras descartáveis. Cada equipe deverá providenciar copos descartáveis, caso o atleta não leve sua 
garrafa individual, ficando expressamente proibido a troca ou compartilham
-Se o atleta sentir algum dos sintomas como febre, pediremos que o mesmo junto com seu responsável procure
uma unidade de saúde, e que se possível, as equipes não relacionem para os jogos atletas, acima de 37° graus.
-Serão orientados os atletas e treinado es constantemente sobre a necessidade e a importância de higienizar as
mãos, conforme protocolos dos órgãos responsáveis pelos atletas que forem ficar nos locais dos jogos.
-Após o término das partidas iremos pedir para que os 
dos jogos, a fim de evitar aglomerações.
-As atividades desportivas praticadas em escolinhas de todas as modalidades estão regulamentadas na capital 
federal, de acordo com a portaria nº 58, da Secretaria de Esportes e Lazer, também estão permitidos treinamentos 
e competições de atletas no DF, dent
DECRETO Nº 42.730, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021
 

 2.7.1 Cronograma – Tabela de Jogos: 
 

Campo sintético da 311 

Jogo Local 
1 Campo da 311 - Sam Sul 
2 Campo da 311 - Sam Sul 
3 Campo da 311 - Sam Sul 
4 Campo da 311 - Sam Sul 
5 Campo da 311 - Sam Sul 
6 Campo da 311 - Sam Sul 
7 Campo da 319 - Sam. Sul 
8 Campo da 319 - Sam. Sul 
9 Campo da 319 - Sam. Sul 

10 Campo da 319 - Sam. Sul 
11 Campo da 311 - Sam Sul 
12 Campo da 311 - Sam Sul 
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sintético da 311 e 319 – Samambaia S l 
Semana 2 - Sábado 15 de Janeiro de 2022. 

PROTOCOLOS DE SEGURANÇA SANITÁRIA: 
Todos os presentes nos locais dos jogos terão a temperatura aferida e será disponibilizada álcool em líquido

Serão disponibilizados alcool líquido 70% nos espaços e locais dos jogos, disponibilizaremos ainda para quem não 
portar, máscaras descartáveis. Cada equipe deverá providenciar copos descartáveis, caso o atleta não leve sua 
garrafa individual, ficando expressamente proibido a troca ou compartilhamento das garrafas ou copos.
Se o atleta sentir algum dos sintomas como febre, pediremos que o mesmo junto com seu responsável procure

uma unidade de saúde, e que se possível, as equipes não relacionem para os jogos atletas, acima de 37° graus.
ntados os atletas e treinado es constantemente sobre a necessidade e a importância de higienizar as

mãos, conforme protocolos dos órgãos responsáveis pelos atletas que forem ficar nos locais dos jogos.
Após o término das partidas iremos pedir para que os atletas e demais pessoas envolvidas, vão embora dos

dos jogos, a fim de evitar aglomerações. 
As atividades desportivas praticadas em escolinhas de todas as modalidades estão regulamentadas na capital 

federal, de acordo com a portaria nº 58, da Secretaria de Esportes e Lazer, também estão permitidos treinamentos 
e competições de atletas no DF, dentro de todos os protocolos e medidas de segurança sanitárias, estabelecidas 
DECRETO Nº 42.730, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021 

OPEN FUT 7 2021 - SHALKE12 

Seman 1 - Sábado, 18 de dezembro de 2021 

Campo sintético da 311 e 319 – Samambaia S l 

Período Hora Categoria Equipe GR
 Manhã 09:00 SUB 11 1 A 
 Manhã 10:00 SUB 11 3 A 
 Manhã 11:00 SUB 11 5 B 
 Manhã 12:00 SUB 11 7 B 
 Tarde 13:00 SUB 13 1 A 
 Tarde 14:00 SUB 13 3 A 
 Manhã 09:00 SUB 13 5 B 
 Manhã 10:00 SUB 13 7 B 
 Manhã 11:00 SUB 15 1 A 
 Manhã 12:00 SUB 15 3 A 
 Tarde 13:00 SUB 15 5 B 
 Tarde 14:00 SUB 15 7 B 
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Todos os presentes nos locais dos jogos terão a temperatura aferida e será disponibilizada álcool em líquido para 

nos espaços e locais dos jogos, disponibilizaremos ainda para quem não 
portar, máscaras descartáveis. Cada equipe deverá providenciar copos descartáveis, caso o atleta não leve sua 

ento das garrafas ou copos. 
Se o atleta sentir algum dos sintomas como febre, pediremos que o mesmo junto com seu responsável procure 

uma unidade de saúde, e que se possível, as equipes não relacionem para os jogos atletas, acima de 37° graus. 
ntados os atletas e treinado es constantemente sobre a necessidade e a importância de higienizar as 

mãos, conforme protocolos dos órgãos responsáveis pelos atletas que forem ficar nos locais dos jogos. 
atletas e demais pessoas envolvidas, vão embora dos locais 

As atividades desportivas praticadas em escolinhas de todas as modalidades estão regulamentadas na capital 
federal, de acordo com a portaria nº 58, da Secretaria de Esportes e Lazer, também estão permitidos treinamentos 

ro de todos os protocolos e medidas de segurança sanitárias, estabelecidas 

GR Placar GR Equipe 
  X  A 2 
  X  A 4 
  X  B 6 
  X  B 8 
  X  A 2 
  X  A 4 
  X  B 6 
  X  B 8 
  X  A 2 
  X  A 4 
  X  B 6 
  X  B 8 
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n

n

 

jogo Local 
13 Campo da 311 - Sam Sul 
14 Campo da 311 - Sam Sul 
15 Campo da 311 - Sam Sul 
16 Campo da 311 - Sam Sul 
17 Campo da 311 - Sam Sul 
18 Campo da 311 - Sam Sul 
19 Campo da 319 - Sam. Sul 
20 Campo da 319 - Sam. Sul 
21 Campo da 319 - Sam. Sul 
22 Campo da 319 - Sam. Sul 
23 Campo da 319 - Sam Sul 
24 Campo da 319 - Sam Sul 

 

Campo sintético da 311 e 319 

Jogo Local 
25 Campo da 319 - Sam. Sul 
26 Campo da 319 - Sam. Sul 
27 Campo da 319 - Sam. Sul 
28 Campo da 319 - Sam. Sul 
29 Campo da 319 - Sam. Sul 
30 Campo da 319 - Sam. Sul 
31 Campo da 311 - Sam Sul 
32 Campo da 311 - Sam Sul 
33 Campo da 311 - Sam Sul 
34 Campo da 311 - Sam Sul 
35 Campo da 311 - Sam Sul 
36 Campo da 311 - Sam Sul 

 

Campo sintético da 311 e 319 
Jogo Local 
37 Campo da 319 - Sam Sul 
38 Campo da 319 - Sam Sul 
39 Campo da 319 - Sam Sul 
40 Campo da 319 - Sam Sul 
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Período Hora Categoria Equipe GR
 Manhã 09:00 SUB 11 1 A 
 Manhã 10:00 SUB 11 2 A 
 Manhã 11:00 SUB 11 5 B 
 Tarde 12:00 SUB 11 8 B 
 Tarde 13:00 SUB 13 1 A 
 Tarde 14:00 SUB 13 2 A 
 Manhã 09:00 SUB 13 5 B 
 Manhã 10:00 SUB 13 8 B 
 Manhã 11:00 SUB 15 1 A 
 Manhã 12:00 SUB 15 2 A 
 Tarde 13:00 SUB 15 5 B 
 Tarde 14:00 SUB 15 8 B 

Sema a 3 - Sábado, 22 de janeiro de 2022. 

Campo sintético da 311 e 319 – Samambaia S l 

Período Hora Categoria Equipe GR
 Manhã 09:00 SUB 11 1 A 
 Manhã 10:00 SUB 11 3 A 
 Manhã 11:00 SUB 11 5 B 
 Manhã 12:00 SUB 11 7 B 
 Tarde 13:00 SUB 13 1 A 
 Tarde 14:00 SUB 13 3 A 
 Manhã 09:00 SUB 13 5 B 
 Manhã 10:00 SUB 13 7 B 
 Manhã 11:00 SUB 15 1 A 
 Manhã 12:00 SUB 15 3 A 
 Tarde 13:00 SUB 15 5 B 
 Tarde 14:00 SUB 15 7 B 

Sema a 4 - Sábado, 29 de janeiro de 2022. 

Campo sintético da 311 e 319 – Samambaia S l 
Período Hora Categoria Equipe GR

 Manhã 09:00 SUB 09 1 A 
 Manhã 10:00 SUB 09 3 A 
 Manhã 11:00 SUB 09 5 B 
 Tarde 12:00 SUB 09 7 B 
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GR Placar GR Equipe 
    A 3 
    A 4 
  X  B 7 
  X  B 6 
  X  A 3 
  X  A 4 
  X  B 7 
  X  B 6 
  X  A 3 
  X  A 4 
  X  B 7 
  X  B 6 

GR Placar GR Equipe 
  X  A 4 
  X  A 2 
  X  B 8 
  X  B 6 
  X  A 4 
  X  A 2 
  X  B 8 
  X  B 6 
  X  A 4 
  X  A 2 
  X  B 8 
  X  B 6 

GR Placar GR Equipe 
  X  A 2 
  X  A 4 
  X  B 6 
  X  B 8 
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41 Campo da 311 - Sam Sul 
42 Campo da 311 - Sam Sul 
43 Campo da 311 - Sam Sul 
44 Campo da 311 - Sam Sul 

Campo sintético da 311 e 319 
Jogo Local 
45 Campo da 319 - Sam Sul 
46 Campo da 319 - Sam Sul 
47 Campo da 319 - Sam Sul 
48 Campo da 319 - Sam Sul 
49 Campo da 311 - Sam Sul 
50 Campo da 311 - Sam Sul 
51 Campo da 311 - Sam Sul 
52 Campo da 311 - Sam Sul 

 

Campo sintético da 311 e 319 
Jogo Local 
53 Campo da 319 - Sam Sul 
54 Campo da 319 - Sam Sul 
55 Campo da 319 - Sam Sul 
56 Campo da 319 - Sam Sul 
57 Campo da 311 - Sam Sul 
58 Campo da 311 - Sam Sul 
59 Campo da 311 - Sam Sul 
60 Campo da 311 - Sam Sul 

 

Jogo Local 
61 Campo da 319 - Sam Sul 
62 Campo da 319 - Sam Sul 
63 Campo da 319 - Sam Sul 
64 Campo da 319 - Sam Sul 
65 Campo da 319 - Sam Sul 
66 Campo da 319 - Sam Sul 
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 Tarde 13:00 SUB13Fem 1 A 
 Tarde 14:00 SUB13Fem 3 A 
 Tarde 15:00 SUB13Fem 5 B 
 Tarde 16:00 SUB13Fem 7 B 

Semana 5 - Sábado, 5 de fevereiro de 2021. 

Campo sintético da 311 e 319 – Samambaia S l 
Período Hora Categoria Equipe GR

 Manhã 09:00 SUB13Fem 1 A 
 Manhã 10:00 SUB13Fem 2 A 
 Manhã 11:00 SUB13Fem 5 B 
 Tarde 12:00 SUB13Fem 6 B 
 Tarde 13:00 SUB 09 1 A 
 Tarde 14:00 SUB 09 2 A 
 Tarde 15:00 SUB 09 5 B 
 Tarde 16:00 SUB 09 6 B 

Semana 6 - Sábado, 12 de fevereiro de 2021. 

Campo sintético da 311 e 319 – Samambaia S l 
Período Hora Categoria Equipe GR

 Manhã 09:00 SUB 09 1 A 
 Manhã 10:00 SUB 09 2 A 
 Manhã 11:00 SUB 09 5 B 
 Tarde 12:00 SUB 09 7 B 
 Tarde 13:00 SUB13Fem 1 A 
 Tarde 14:00 SUB13Fem 2 A 
 Tarde 15:00 SUB13Fem 5 B 
 Tarde 16:00 SUB13Fem 7 B 

Semana 7 - Sábado, 19 de fevereiro de 2021. 

Campo sintético da 319 – Samambaia Sul 
Período Hora Semifinais Equipe GR
Manhã 09:00 SUB 09 1ºA A 
Manhã 10:00 SUB 09 1ºB A 
Manhã 11:00 SUB 11 1ºA A 
Tarde 12:00 SUB 11 1ºB A 
Tarde 13:00 SUB 13 FEM 1ºA A 
Tarde 14:00 SUB 13 FEM 1ºB A 
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  X  A 2 
  X  A 4 
  X  B 6 
  X  B 8 

GR Placar GR Equipe 
  X  A 3 
  X  A 4 
  X  B 7 
  X  B 8 
  X  A 3 
  X  A 4 
  X  B 7 
  X  B 8 

GR Placar GR Equipe 
  X  A 4 
  X  A 3 
  X  B 8 
  X  B 6 
  X  A 4 
  X  A 3 
  X  B 8 
  X  B 6 

GR Placar GR Equipe 
  X  B 2ºB 
  X  B 2ºA 
  X  B 2ºB 
  X  B 2ºA 
  X  B 2ºB 
  X  B 2ºA 
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67 Campo da 319 - Sam Sul 
68 Campo da 319 - Sam Sul 
69 Campo da 319 - Sam Sul 
70 Campo da 319 - Sam Sul 

 
 

Jogo Local 
71 Campo da 319 - Sam Sul 
72 Campo da 319 - Sam Sul 
73 Campo da 319 - Sam Sul 
74 Campo da 319 - Sam Sul 
75 Campo da 319 - Sam Sul 

 
 

 2.7.2 Equipe de RH 
 

 
 

Função 

 
 

Qnt. 

 
Forma de 

contratação
do RH

Coordenador Geral 01 Nota Fiscal

Coord. Adm/ 
Financeiro 

 
01 

Nota Fiscal

Coord. De 

Comunicação 
01 Nota Fiscal

 

 2.8 BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA

✓  Contribuir para a geração de emprego e renda, na contratação de profissionais 
que possam gerar não só o servico, mas também a troca de experiências; 

✓  Garantir à comunidade de Samambaia uma experiência esportiva organizada, como um meio de
transformação social; 

✓  Promover o aprendizado em grupo, a 

✓  Alcançar conscientização da comunidade para o bom uso e conservação dos aparelhos públicos
destinados para as competições do projeto;
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t

Tarde 15:00 SUB 13 1ºA A 
Tarde 16:00 SUB 13 1ºB A 
Tarde 17:00 SUB 15 1ºA A 
Tarde 18:00 SUB 15 1ºB A 

Semana 8 - Sábado, 26 de fevereiro de 2021. 

Campo sintético da 319 – Samambaia Sul 
Período Hora Finais Equipe GR
Manhã 09:00 FINAL-S09  A 
Manhã 10:00 FINAL-S11  A 
Manhã 11:00 FINAL-S13  A 
Tarde 12:00 FINAL-S13fem  A 
Tarde 13:00 FINAL-S15  A 

Forma de 
contratação 

do RH 

Profissional a 
ser contratado 
já tem vínculo 

com a OSC? 
Qual? 

Profissional da OSC é 
remunerado 
ou Não Remunerado 

Nota Fiscal Sim, 
voluntário Não 

Nota Fiscal Sim, 
voluntário Não 

Nota Fiscal Sim, 
voluntário 

Não 

BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA 

Contribuir para a geração de emprego e renda, na contratação de profissionais nas mais diversas atividades, 
que possam gerar não só o servico, mas também a troca de experiências;  

Garantir à comunidade de Samambaia uma experiência esportiva organizada, como um meio de

Promover o aprendizado em grupo, a cooperação e a parceria; 

Alcançar conscientização da comunidade para o bom uso e conservação dos aparelhos públicos
destinados para as competições do projeto; 
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  X  B 2ºB 
  X  B 2ºA 
  X  B 2ºB 
  X  B 2ºA 

GR Placar GR Equipe 
  X  B  

  X  B  

  X  B  

  X  B  

  X  B  

Carga 
horária de 
trabalho 
na OSC 

Carga 
horária que 

será 
destinada ao 

projeto 

- 28hs/ 
Semanais 

- 28hs/ 
Semanais 

- 28hs/ 
Semanais 

nas mais diversas atividades, 

Garantir à comunidade de Samambaia uma experiência esportiva organizada, como um meio de 

Alcançar conscientização da comunidade para o bom uso e conservação dos aparelhos públicos 
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 2.9 CROQUI DO EVENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 
 
 
 
 
 

 2.10 CONTRAPARTIDA 

Como contrapartida a Comunidade Esportiva Shalke 

cronômetro, 5 cones grandes, 10 cones pequenos, 10 pratos de sinalização e 2 duas cordas. O Material atende cerca 

de 8 a 12 alunos por atividade e será destinado a APAE

sessenta e um (R$ 756,21). 

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO
 

 
Programação 

Divulgação do Evento 

Contartação de Arbitragem 

Aquisição de Material Esportivo

Aquisição de Premiação 
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CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA DA QUADRA 

                 SAMAMBAIA SUL 

         CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA DA QUADRA 319
SAMAMBAIA SUL 

Como contrapartida a Comunidade Esportiva Shalke XII, irá oferecer um kit treino contendo 04 bolas, 1 apito, 1 

metro, 5 cones grandes, 10 cones pequenos, 10 pratos de sinalização e 2 duas cordas. O Material atende cerca 

de 8 a 12 alunos por atividade e será destinado a APAE-DF custo do material foi de setecentos e cinquenta e dois e 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

Cronogramade Execução 

 
Valor 

Duração

Início 

R$2.752,80 13/12/2021 

R$10.350,00 13/12/2021 

Material Esportivo R$30.592,00 13/12/2021 

R$6.785,00 13/12/2021 
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 311 

ADRA 319 

tendo 04 bolas, 1 apito, 1 

metro, 5 cones grandes, 10 cones pequenos, 10 pratos de sinalização e 2 duas cordas. O Material atende cerca 

de setecentos e cinquenta e dois e 

Duração 

Término 

18/12/2021 

26/02/2022 

18/12/2021 

18/12/2021 
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Equipe de RH 

Prestação de Serviços 

Contratação de Estruturas 

 
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 
realizar a gestão das suas contratações visando à correta aplicação de recursos públicos.
Nos casos de projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses) é necessário que o 

pagamento das ações seja mensal, ou por atividade real
equipamento por evento). A aquisição de materiais que visam o desenvolvimento pleno do objeto (material 
esportivo, lanche, uniforme, etc) deve ser fracionada, permitindo à OSC a identificação real do 
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 cas
serviços acessórios e complementares.

§ 2º Considera

Quanto a movimentação financeira, ressalta
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  
território de 
determinada atividade ou projeto, desde que:
I - haja essa previsão no plano de trabalho aprovado; ou
II - seja conferida autorização em decisão motivada do administrador público, a partir de 
solicitação formal
da organização da sociedade civil.

Marcar as opções abaixo: 
 

( x) Dou ciência do acima informado 

ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE ESPORTIVA SHALKE- XII 
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R$16.500,00 13/12/2021 

R$4.700,00 13/12/2021 

R$8.260,00 18/12/2021 

DESEMBOLSO DA ENTIDADE: PAGAMENTO DE RH E DE FORNECEDORES 

O desembolso da entidade diz respeito à periodicidade dos pagamentos que serão realizados. Cabe à 
realizar a gestão das suas contratações visando à correta aplicação de recursos públicos.
Nos casos de projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses) é necessário que o 

pagamento das ações 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) deve ser fracionada, permitindo à OSC a identificação real do 

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 

§ 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 cas
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 

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 

 
fornecedores e prestadores de serviços, uso de boleto bancário ou cheque nominal.

§ 1º Poderá ser admitida, excepcionalmente, a realização de pagamento em espécie, limitado 
 

por operação, quando configurada peculiaridade  relativa ao  objeto da parceria  ou ao 

determinada atividade ou projeto, desde que: 
haja essa previsão no plano de trabalho aprovado; ou 
seja conferida autorização em decisão motivada do administrador público, a partir de 

solicitação formal 
organização da sociedade civil. 
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26/02/2022 

26/02/2022 

26/02/2022 

O desembolso da entidade diz respeito à periodicidade dos pagamentos que serão realizados. Cabe à entidade 
realizar a gestão das suas contratações visando à correta aplicação de recursos públicos. 
Nos casos de projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses) é necessário que o 

izada (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) deve ser fracionada, permitindo à OSC a identificação real do quantitativo a ser 

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 

§ 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 

se atividade contínua aquela que ultrapassar três meses de duração. 

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

Art. 38. A movimentação de recursos da parceria será realizada mediante transferência 

identificação do beneficiário final e os pagamentos serão realizados por crédito na conta 

fornecedores e prestadores de serviços, uso de boleto bancário ou cheque nominal. 

§ 1º Poderá ser admitida, excepcionalmente, a realização de pagamento em espécie, limitado 

objeto da parceria  ou ao 

seja conferida autorização em decisão motivada do administrador público, a partir de 
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( x) Não haverá pagamento em espécie 
 

4.1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ENTIDADE
 

Meta Etapa/Fase 

Meta 1 

Divulgação 

Do Evento 

1.1 Banner de divulgação do evento

Meta 2 

Contratação 

Arbitragem 

2.1 Arbitragem Modalidade Futebol 7 Society

Meta 3 

Material 

Esportivo 

3.1 Aquisição de bolas de futebol Society

3.2 Kit de Uniforme Comissão Organizadora e

Equipes campeãs

Meta 4 

Premiação 

4.1 Aquisição de troféus de campeão e vice

4.2 Aquisição de troféus destaques Individuais

4.3 Aquisição de medalhas

Meta 5 

Equipe RH 

5.1.1 Coordenador Geral

5.1.2 Coordenador Administrativo/Financeiro

5.1.3 Coordenador de Comunicação

Meta 6 

Prestação 

de Serviços 

 

6.1 

Contratação de empresa de promoção de 

eventos

Meta 7 

Contratação 

de Estruturas 

7.1 Contratação de serviço de sonorização de

pequeno porte

7.2 Contratação de tenda

 
 

5. PLANILHA DE MATERIAIS/SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS PELO FOMENTO (FONTE DE RECEITA DIVERSA)
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4.1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ENTIDADE 

Cronograma de Desembolso 

Especificação 

Banner de divulgação do evento 

DEZEMBRO/2021

Arbitragem Modalidade Futebol 7 Society 

Aquisição de bolas de futebol Society 

Kit de Uniforme Comissão Organizadora e 

Equipes campeãs 

Aquisição de troféus de campeão e vice 

Aquisição de troféus destaques Individuais 

Aquisição de medalhas 

Coordenador Geral 

Coordenador Administrativo/Financeiro 

Coordenador de Comunicação 

Contratação de empresa de promoção de 

eventos 

Contratação de serviço de sonorização de 

pequeno porte 

Contratação de tenda 

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

DEZEMBRO/2021 
 

PLANILHA DE MATERIAIS/SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS PELO FOMENTO (FONTE DE RECEITA DIVERSA) 
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Item Descrição Detalhada 

1 Bola de Futebol de Campo 
Adulto 

2 Apito Profissional 

3 Cronômetro 

4 Cones Pequeno 24cm 

5 Cones Grande 48cm 

6 Pratos de Sinalização com 10 

7 Cordas 

VALOR TOTAL
 

5.1 PLANILHA TERMO DE FOMENTO
 

META1 DIVULGAÇÃO DO EVENTO 
ETAPA 1.1Banner de Divulgação do Evento
 
 
 
ITEM 

 
 

Descrição 
Detalhada 

Unidade 
de 

Medida 
(Diária/M

ês 
/Mts/Servi

ç 
o/Unidade) 

 
 
 

1.1.1 

02 Banner em 
lona 440g, com 
acabamento em 
ilhós 
30cm,colorida 4 
cores, medindo 
1,90mt X 6,00mt 

 
 
 

Mt² 

ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE ESPORTIVA SHALKE- XII 
CNPJ: 24.311.463/0001-32 

Conjunto 09, Lote 18, Samambaia Sul CEP: 72.317-109
shalke.xii@gmail.com Site:www.shalke12.org 

Unidade de 
Medida 

(Diária/Mês/ 
ts/Serviço/ 
Unidade) 

Quantidade Total Valor nitário R$

UND 4 4 89,9

UND 1 1 9,99

UND 1 1 19,9

UND 5 5 24,9

UND 10 10 27,9

Kit 1 1 21,9

UND 2 2 19,9

VALOR TOTAL 

PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

5.1 PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

ETAPA 1.1Banner de Divulgação do Evento 

 

 
 
 
Quantidad

e 

 
 
 

Total 

 
 

Valo
r 
Unitári
o 

 
 
 

Valor Total 

 
 
 

22,8 

 
 
 

22,8 

 
 
 

R$ 63,80 

 
 

R$ 
1.454,64 
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Valor nitário R$ Valor Total R$ 

89,9
0 

359,60 

9,99 9,99 

19,9
9 

19,99 

24,9
9 

24,99 

27,9
9 

279,90 

21,9
4 

21,94 

19,9
0 

39,80 

R$ 756,21 

 
 

Justificativa para 
aquisição/locação e 
memória de 

cálculo 

Material gráfico para 
divulgação e propaganda do 
projeto com as 
logos  oficiais   da competição   
e dos parceiros 
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M 

 
 
 
 

1.1.2 

02 Banner em 
lona 440g, com 
acabamento em 
ilhóes 
30cm,colorida 4 
cores, medindo 
1,00 mt X 
4,00mt 

 
 
 

Mt² 

 
 
 

1.1.3 

01 Banner em 
lona 440g, com 
acabamento em 
ilhóes 
30cm,colorida 4 
cores, medindo 
1,90 mt X 
1,90mt 

 
 
 

Mt² 

Valor Total da Etapa 1.1
VALOR TOTAL DA META 1

META 2 - Contratação de Arbitragem 
ETAPA2.1 - Arbitragem Modalidade Futebol 7 Society
 
 
 

ITEM 

 
 

Descrição 
Detalhada 

Unidade e 
de Medida 
(Diária/Mê

s 
/Mts/Servi

ç 
o/Unidade) 

 
 
 
 
 
 

2.1.1 

 
 
 
02 Equipes de 
arbitragem oficial 
composta de 02 
(dois) oficiais de 
arbitragem, 01 
(um) mesário. 
01 Equipe de 
Arbitragem para 
cada local de 
Jogos. 

 
 
 
 
 
 

Unidade/ 
Jogo 

 
VALOR TOTAL DA META 2

META 3 - Aquisição de Material Esportivo 
ETAPA 3.1 - Aquisição de Bolas de Futebol Society

ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE ESPORTIVA SHALKE- XII 
CNPJ: 24.311.463/0001-32 
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10,0 

 
 
 

10,0 

 
 
 

R$ 63,80 

 
 

R$ 
510,0
0 

 
 
 

7,6 

 
 
 

7,6 

 
 
 

R$ 63,80 

 
 

R$ 
230,3
2 

Valor Total da Etapa 1.1 R$ 
TOTAL DA META 1 R$ 

Arbitragem Modalidade Futebol 7 Society 

 

 
 
 
Quantidad

e 

 
 
 

Total 

 
 

Valo
r 
Unitári
o 

 
 
 

Valor Total 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

75 

 
 
 
 
 
 

R$138 

 
 
 
 
 
 

R$ 
10.350,00 

R$ 
VALOR TOTAL DA META 2 R$ 

 
Bolas de Futebol Society 

109 

Material gráfico para 
divulgação e propaganda do 
projeto com as 
logos  oficiais   da competição   
e dos parceiros 

Material gráfico para 
divulgação e propaganda do 
projeto com as 
logos  oficiais   da competição   
e dos parceiros 

 2.195,36 
 2.195,36 

Justificativa para 
aquisição/locação e 
memória de cálculo 

Equipe de arbitragem oficial, 
composta de 02 oficiais de 
arbitragem e um 
mesário/cronometrista para a 
arbitragem das 75 (quarenta 
e cinco) jogos da competição 
01 Equipe no Campo sintético 
da 311 Samambaia Sul e 01 
Equipe Equipe no Campo 
sintético da 319 – Samambaia 
Sul – Tabela e quantitativo de 
jogos por local no Item 2.7.1 
Cronograma – Tabela de 
ogos. 

 10.350,00 
 10.350,00 
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ITEM 

 
 

Descrição 
Detalhada 

Unidade 
de 

Medida 
(Diária/M

ês 
/Mts/Servi

ç 
o/Unidade) 

 
 
 
 
 
3.1.1 

Bola de Futebol 
de Campo Aduto: 
Material em pvc, 
miolo slip system 
removível e 
lubrificado, 
câmara airbility 
410/450g x 
68x70cm 

 
 
 
 
 

Unidade 

Valor Total da Etapa 3.1
ETAPA 3.2 - Kit de Uniforme para Comissão Técnica e Equipes Campe s
 
 
 
 
 
 
 
3.2.1 

KIT uniforme para 
a Comissão 
Organizadora - 
composta de 02 
(duas) camisas em 
dry fit com 
proteção UV, 
personalizadas em 
sublimação total 
com as logos da 
associação e 01 
(uma) bermuda 
em tactel, 
personalizadas 
com as logos da 
associação, 02 
(dois) bolsos 
laterais e 01 (um) 
bolso de fundo. 

 
 
 
 
 
 
 

Unidade 

ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE ESPORTIVA SHALKE- XII 
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Quantidad

e 

 
 

Total 

 
 

Valor 
Unitário 

 
 

Valor Total 

 
 
 
 
 

80 

 
 
 
 
 

80 

 
 
 
 
 

R$89,90 

 
 
 
 
 

R$7.192,00 

Valor Total da Etapa 3.1 R$7.192,00
Kit de Uniforme para Comissão Técnica e Equipes Campe s 

 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 

R$120,0
0 

 
 
 
 
 
 
 

R$1.200,00 
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ã

Justificativa para 
aquisição/locação e 
memória de cálculo 

 

O Intuito é padrozinar as 
bolas em mesmo tamanho e 
peso para que não haja 
diferenças entre as bolas das 
equipes, com isso, 
prejudicando os jogos. 
Serão 80 ao total, sendo 02 
(duas) bolas 
disponibilizadas para cada 
equipe 

7.192,00 

 

 
 
 
 
 
Os Kits de uniformes serão 
importantes para 
identificação das equipes de 
RH e Comissão Organizadora 
que estarão trabalhando 
diretamente acompanhando 
as partidas 
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3.2.2 

KIT uniforme para 
as equipes 
campeãs e vice, 
composta de: 01 
(uma) camisas em 
dry fit com 
proteção UV, 
personalizadas em 
sublimação total 
com as logos da 
associação e 01 
(um) short, 
personalizada 
com as logos da 
associação, 01 
(um) par de 
meiões e 01 porta 
chuteiras 

 
 
 
 
 
 
 

Unidade 

Valor Total da Etapa 3.2
VALOR TOTAL DA META 3

META 4 - Aquisição de Premiação 
ETAPA 4.1 - Aquisição de Troféus de Campeão e Vice
 
 
ITEM 

 
 

Descrição 
Detalhada 

Unidade 
de 

Medida 
(Diária/M

ês 
/Mts/Servi

ç 
o/Unidade) 

 
 
 
 
 

4.1. 
1 

Troféu de 
aproximadament
e 35cm, com 
base de 26cm de 
diâmetro em 
MDF 15mm, 
corte exclusivo e 
adesivo digital 
autocolante, 
impresso em alto 
relevo colorido 
de acordo com as 
artes da 
competição 

 
 
 
 
 

Unidade 
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200 

 
 
 
 
 
 
 

200 

 
 
 
 
 
 
 

R$111,0
0 

 
 
 
 
 
 
 

R$22.200,00 

Valor Total da Etapa 3.2 
VALOR TOTAL DA META 3 

Aquisição de Troféus de Campeão e Vice-Campeão 

 

 
 
Quantidad

e 

 
 

Total 

 
 

Valor 
Unitário 

 
 

Valor Total 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

R$180,0
0 

 
 
 
 
 

R$900,00 
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Os Kits de uniformes serão 
importantes para incentivar e 
propiciar as equipes, campeãs 
e vice- campeãs, fardamento 
apropriados para competições 
desportivas. 
Cada equipes terá 20 (vinte) 
atletas que receberão o kit, 
num total de 200 kits para 
campeão e vice nas 5 
categorias do evento. 

23.400,00 
30.592,00 

Justificativa para 
aquisição/locação e 
memória de cálculo 

 

 
 
 
 
Troféu para campeão de 
todas as categorias (pares 
e ímpares) discrimados 
pela arte no adesivo: 
CAMPEÃO 
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4.1.

2 

Troféu de 
aproximadamente 
30cm, com base 
de 24cm de 
diâmetro em MDF 
15mm, corte 
exclusivo e 
adesivo digital 
autocolante, 
impresso em alto 
relevo colorido de 
acordo com as 
artes da 
competição. 

 
 
 
 
 

Unidade 

Valor Total da Etapa 4.1

ETAPA 4.2- Aquisição de Troféus de Destaques Individuais
 
 
 
 
 

4.2.
1 

Troféu de 
aproximadamente 
15cm, com base 
de 18cm de 
diâmetro em MDF 
12mm, corte 
exclusivo e 
adesivo digital 
autocolante, 
impresso em alto 
relevo colorido de 
acordo com as 
artes da 
competição 

 
 
 
 
 

Unidade 

Valor Total da Etapa 4.2
ETAPA 4.3- Aquisição de Medalhas 
 
 
 
 

4.3.2 

Medalha em 
material liga de 
latão, medindo 
8cm de diâmetro, 
2mm de 
espessura, com 
fita personalizada 
da associação de 
20mm/cetim e 
centro em adesivo 
autocolante. 

 
 
 
 

Unidad
e 
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5 

 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 

R$130,0
0 

 
 
 
 
 

R$650,00 

Valor Total da Etapa 4.1 

Aquisição de Troféus de Destaques Individuais 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 

R
$ 
85,00 

 
 
 
 
 

R$ 1.275,00 

Valor Total da Etapa 4.2 R$ 

 
 
 
 

200 

 
 
 
 

200 

 
 
 
 

R$ 9,90 

 
 
 
 
R$ 1.980,00 

109 

 

 
 
 
Troféu para vice de todas 
as categorias (pares e 
ímpares) discrimados pela 
arte no adesivo: VICE-
CAMPEÃO 

R$1.550,0
0 

 
 
 
 

Premiação dos destaques 
individuais: Artilheiro/Melhor 
Goleiro/Tecnico campeão 

 1.275,00 

 
 
Medalhas de ouro e prata 
para todas as competições 
num total de 200 medalhas 
para 100 para campeão e 100 
para vice-campeão 
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4.3.2 

Medalha em 
MDF , medindo 
8cm de 
diâmetro, 3mm 
de espessura, 
com fita 
personalizada da 
associação de 
20cm/cetim e 
centro em 
adesivo 
autocolante 

 
 
 
 

Unidade 

Valor Total da Etapa 4.3
VALOR TOTAL DA META 4

META 5 - Equipe de RH 
ETAPA 5.1 Coordenador Geral 
 
 
ITEM 

Descrição 
Detalhada 

Unidade de 
Medida 
(Diária/Mês 
/Mts/Serv
iç 
o/Unidad
e) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.1 

01 Coordenador 
Geral: 
Responsável pelo 
gerenciamento de 
todas as 
demandas 
administrativas e 
financeiras, que 
envolvem: 
controle 
financeiro, 
bancário, análise 
das cotações de 
serviços e 
produtos, 
indicando melhor 
custo/benefício. 
Acompanhar 
diariamente o 
fluxo de caixa, 
extrato, saldos 
bancários e 
resultado de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mês 
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200 

 
 
 
 

200 

 
 
 
 

R$ 9,90 

 
 
 
 
R$ 1.980,00 

Valor Total da Etapa 4.3 R$ 
VALOR TOTAL DA META 4 R$ 

 

 
 
Quantidad

e 

 
 
Total 

 
 
Valor 
Unitário 

 
 

Valor Total 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 
2.100,0
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 
6.300,00 

109 

 
 
Medalhas de participação 
para todas as competições 
num total de 200 medalhas 
para 100 para 3º lugar e 100 
para 4º lugar 

 3.960,00 
 6.785,00 

Justificativa para 
aquisição/locação e 
memória de cálculo 

 
 
 
 
 
Será de extrema e vital 
importância a contratação 
deste Profissional, através de 
MEI ou empresa, uma vez que 
irá planejar, acompanhar, 
executar e prestar contas de 
todas as etapas do projeto, 
nas suas diversas 
competições. Será contrato 
por um período mínimo de 04 
(quatro) meses, da qual deve 
se inteirar de todos os 
processos e procedimentos 
requeridos pela associação. 
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aplicações 
financeiras. Ter 
sob sua 
responsabilidade 
todos os 
documentos e 
planilhas 
contábeis para a 
prestação de 
contas final. 
Diária de 6 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.2 

01 Coordenador 
Adm/Financeiro: 
Responsável 
pelo 
gerenciamento 
de todas as 
demandas 
administrativas 
e financeiras, 
que envolvem: 
controle 
financeiro, 
bancário, análise 
das cotações de 
serviços e 
produtos, 
indicando 
melhor 
custo/benefício. 
Acompanhar 
diariamente o 
fluxo de caixa, 
extrato, saldos 
bancários e 
resultado de 
aplicações 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mês 
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3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 
2.000,0
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 
6.000,00 

109 

 
 
 
 
 
 
 
 
Será de extrema e vital 
importância a contratação 
deste Profissional, através de 
MEI ou empresa, uma vez que 
irá planejar, acompanhar, 
executar e prestar contas de 
todas as etapas do projeto, 
através de planilhas 
administrativas e financeiras, 
bem como participar das 
etapas de compra e 
acompanhamento da vida 
financeira da associação 
enquanto durar o projeto. 
Será contrato por um período 
mínimo de 04 (quatro) meses, 
da qual deve se inteirar de 
todos os processos e 
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financeiras. Ter 
sob sua 
responsabilidade 
todos os 
documentos e 
planilhas 
contábeis para a 
prestação de 
contas final. 
Estará 
subordinado 
diretamente ao 
coordenador 
geral. 
Diária de 8 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.

3 

01 Coordenador 
de Comunicação: 
Coordenação dos 
processos de 
comunicação, tais 
como, registros 
fotográficos/filma
gem 
, recebimento de 
súmulas para 
confecção de 
estatísticas, 
divulgação dos 
boletins 
informativos e 
divulgação dos 
dados no site da 
competição, bem 
como mediar e 
informar dados 
nos grupos de 
WhatsApp 
criados para a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mês 
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3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 
1.400,0
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 
4.200,00 

109 

procedimentos requeridos 
pela associação. 

Será de extrema e vital 
importância a contratação 
deste Profissional, através de 
MEI ou empresa, uma vez que 
irá registrar todo o material 
fotofráfico e filmagens dos 
jogos, bem como, alimentar o 
site e as redes sociais, com as 
informações da 
competição.Será contrato por 
um período mínimo de 04 
(quatro) meses, da qual deve 
se inteirar de todos os 
processos e procedimentos 
requeridos pela associação. 
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competição e 
fomentar dados e 
informações nas 
plataformas 
digitais da 
associação. 
Diária de 6 horas 

VALOR TOTAL DA META 
META 6 – Prestação de Serviços 
ETAPA 6. - Contratação de Empresa de Promoção de Eventos
 
 
ITEM 

 
 

Descrição 
Detalhada 

Unidade 
de Medida 
(Diária/Mê

s/ 
Mts/Serviç

o/ 
Unidade) 

 
 
 
 
 
6.1.

1 

 
 
 
Contratação
 d
e serviço 
especializado de 
fotógrafo 
2 Fotógrafos 
Diária 8 horas 

 
 
 
 
 

Diária 
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VALOR TOTAL DA META 5 R$ 

Contratação de Empresa de Promoção de Eventos 
 
 
Quantidad

e 

 
 

Total 

 
 

Valor 
Unitário 

 
 

Valor Total 

 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 

R$ 
145,0
0 

 
 
 
 

R$ 
2.030,00 

109 

 16.500,00 

Justificativa para 
aquisição/locação e 
memória de cálculo 

Contratação de empresa ou 
profissional especializado 
em fotografia esportiva, 
para fazer o registro  dos 
jogos,  nas  rodadas da 
competição, para 
alimentação
 d
a divulgação no site. 
2 fotógrafos X 7 diárias = 14 
diárias 
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6.1.

2 

 
 
Contratação
 d
e serviço 
especializado de 
Brigadista 
2 Brigadistas 
Diária 8 horas 

 
 
 
 

Diária 

 
 
6.1.

3 

Contratação
 d
e serviço 
especializado de 
01 Locutor de 
eventos 
esportivos 

 
 

Diária 

Valor Total da Etapa 6.1
VALOR TOTAL DA META 6

META 7 – Contratação de Estruturas 
ETAPA 7.1- Contratação de Serviço de sonorização de pequeno porte
ITEM Descrição 

Detalhada 
Unidade 

de Medida 
(Diária/Mê

s/ 
Mts/Serviç

o/ 
Unidade) 

 
 
 
 
 

7.1.
1 

Contratação de 
01 serviço 
especializado em 
sonorização de 
eventos 
esportivos de 
médio porte, 
com 2 caixas de 
som, mesa com 8 
canais, 20 mt 
de cabo, 02 
microfones sem 
fio e notebook 
para comandos 
com operador 

 
 
 
 
 

Diária 

Valor Total da Etapa 7.1
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7 

 
 
 
 

14 

 
 
 
 

R$ 160,00 

 
 
 

R$ 
2.240,00 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

R$ 
430,0
0 

 
 

R$ 
430,0
0 

Valor Total da Etapa 6.1 R$ 
VALOR TOTAL DA META 6 R$ 

Contratação de Serviço de sonorização de pequeno porte 
Quantidad

e 
Total Valor 

Unitário 
Valor Total 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

R$ 980,00 

 
 
 
 
 

R$ 
1.960,00 

Valor Total da Etapa 7.1 R$ 

109 

Contratação de empresa 
ou profissional na área de 
brigadista, para fazer o 
atendimento emergencial e 
imediato dos atletas, nas
 rodadas
 da 
competição 
2 Brigadistas X 7 diárias = 14 
diárias 
Contratação de empresa ou 
profissional na área de 
locução esportiva, para fazer 
a narração dos jogos finais 

 4.700,00 
 4.700,00 

Justificativa para 
aquisição/locação e 
memória de cálculo 

 
 
 
Contratação de empresa 
especializada em 
sonorização de pequeno 
porte, para festa de 
encerramento das finais 
01 serviço sonorização X 2 
diárias = 2 diárias 

 1.960,00 
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Õ

 
- A divulgação do projeto será mediante inserção semanal de informações colhidas das competições, com 

ênfase mais didática no site da instituição, e de forma publicitária nas principais mídias sociais da SHALKE 12, 
tais como: 

- Facebook: https://www.facebook.com/shalke12 
- Instagran: https://www.instagram.com/shalkexii/ 
- Site: https: shalke12.org/ 

 
- A identidade visual do projeto será mediante as mídias impressas, que serão instaladas nos locais dos 

jogos, também na abertura e encerramento, com as logos oficiais da associação, bem como dos seus 
parceiros institucionais, tais como: faixas, banner, Bacdropp. 

6- DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇ  ES DO EVENTO 

 
 
 
 
 
 
 
7.2.1 

02 Tenda 6X6 
Pirâmide tipo 4 
águas com 
armação em ferro 
tubular e 
revestida em lona 
de PVC Branca 
anti-chama, com 
altura mínima de 
2 metros e 
máxima de 3 
metros de seus 
pés de 
sustentação, 
travadas com 
cabos de aço e 
estacas 
arredondadas 

 
 
 
 
 
 

Diária 

 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 
 

R$450,00 

 
 
 
 
 
 

R$ 
6.300,00 

 
 
 
 
Contratação de 01 tendas, 
armadas para as finais, onde 
ficarão a premiação e o som 
e equipe de organização 
2 tendas X 7 diárias = 14 diárias 

Valor Total da Etapa 7.2 R$ 6.300,00 
VALOR TOTAL DA META 7 R$ 8.260,00 

 
VALOR TOTAL 

R$ 79.382,36 

 
 

 

7. PREVISÃO DE RECEITAS 
 

PREVISÃO DE RECEITAS (inclusive recursos complementares) 

QTD. Nome Receitas 

1 Emenda Parlamentar do Deputado Martins Machado R$ 79.382,36 
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_ _ _ _   _ _ _   _   __ 
GABRIELA COSTA MIRANDA 

PRESIDENTE 

2 Contrapartida em bens  R$ 756.21 
Total R$ 80.138,57 

 
 
 

Brasília-DF, 13 de dezembro de 2021. 
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