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Re: Número do processo 00220-00000846/2021-15 - Plano de
Trabalho SEI 76733017 / Termo de Fomento 066/2021

Prezados(as), 
 
 
Confirmamos o recebimento deste e-mail.
 
Informamos que o(s) procedimento(s) de encaminhamento relacionado(s) ao(s) documentos serão
realizado(s) e inserido(s) no respec�vo processo 00220-00000846/2021-15 e encaminhado a área técnica
responsável.
 
Atenciosamente,

 
Edilaine Rosa

Gerência de Documentação Administra�va
Diretoria de Logís�ca
Coordenação de Orçamentos, Gestão e Recursos Humanos
Subsecretaria de Administração Geral - SEL/DF 
protocolo@esporte.df.gov.br
h�p://www.esporte.df.gov.br/
Telefone: 4042-1828 - Ramal 2014

P Por favor leve o meio ambiente em consideração antes de imprimir este e-mail! 

De: Ins�tuto Mais Vida <ins�tutomaisvidadf@gmail.com> 
Enviado: sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022 11:15:20 
Para: Gerência de Documentação Administra�va 
Cc: Claudia Regina Trindade Coelho Moraes; Nína Oliveira; Gabriela Vilas Boas 
Assunto: Número do processo 00220-00000846/2021-15 - Plano de Trabalho SEI 76733017 / Termo de Fomento
066/2021
 
Prezada Gestora,

Em atendimento a sua orientação, estamos reenviando o  Ofício 001/2022 encaminhado no dia 31/01/2022 e incluímos como anexo a
versão atualizada do Plano de Trabalho (versão word e pdf)  já com o devido ajuste na  Grade Horária da Modalidade Jiu Jitsu, constante
no Anexo I do Plano de Trabalho SEI 76733017 do Termo de Fomento 066/2021 mantendo o total estabelecido de 8h semanais, em função
baixo interesse dos alunos em continuar tendo aulas ao sábados, preferindo aulas durante a semana a noite.

Aguardamos seu pronunciamento e de acordo.

Desde já agradecemos a parceria.

Atenciosamente,

Gerência de Documentação Administrativa
sex 04/02/2022 13:13

Itens Enviados

Para:Instituto Mais Vida <institutomaisvidadf@gmail.com>;
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Cynthia Chiarelli
Instituto Mais Vida
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PLANO E TRABALHO 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

 

Nome da OSC: INSTITUTO MAIS VIDA 

Nome Fantasia: INSTITUTO MAIS VIDA 

CNPJ: 28.254.547/0001-32 Endereço: SRIA, QE 38, Área Especial, Lote 17 

Complemento: Área Especial Bairro/Cidade: Guará 2 CEP: 71.070-380 

Telefone: (61) 3399-8138 Telefone: (61) 99608-3935 e 98138-9604  

 

E-mail: institutomaisvidadf@gmail.com 
Site/Redes Sociais: 
www.institutomaisvidadf.com.br instagram.com/ 
institutomaisvidadf 

Responsável da OSC (Dirigente): Valdineia Castro Miranda de Amorim 
 

CPF: 455.096.891-53 
RG/ Órgão Expedidor: 
1.105.396 SSP /DF 

Endereço do Dirigente: 
QE 42 conj A casa 13 Guará 2 CEP:71.070-015 

Telefone do Dirigente:61 98158- 
3326 

 

1.1 ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 
 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Cynthia Chiarelli 

Função na parceria: Consultora do projeto 

RG: 1.070.054 Órgão Expedidor: SSP/ DF CPF: 443.057.451-00 

Telefone Fixo: 61 3399-8138 Telefone Celular: 61 99608-3935 

E-Mail do Responsável: cynthiachiarelli@gmail.com 

 
1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE 

Atuamos na realização de aulas gratuitas de boxe, jiu jitsu, treinamento funcional para mulheres e 
percussão corporal por meio de projetos desenvolvidos por voluntários desde 2008. Em 2017 foi 
formalizada a criação do Instituto Mais Vida como pessoa jurídica com o principal objetivo de 
elaborar, executar, acompanhar e avaliar projetos sociais para melhorar a qualidade de vida da 
comunidade, localizada nas quadras 38, 40, 42 e 44 do Guará 2, por meio da promoção do esporte, 
da educação, da cultura, do lazer e da saúde. Queremos ser um grande agente na promoção de 
mais vida para nossa comunidade, buscando captar o investimento de recursos públicos e privados. 
A prática esportiva e de atividade física é um importante instrumento de inclusão social, 
ferramenta para a formação de cidadãos e resgate de crianças e jovens envolvidos com a 
criminalidade. 

Atualmente são oferecidas aulas de boxe, jiu jitsu, percussão corporal e treinamento 
funcional, com os seguintes projetos: 
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O Projeto Boxe Mais Vida foi criado em 2016 como uma ação voluntária. É uma importante 
ferramenta para promoção da transformação social utilizada pelo Instituto Mais Vida em função do 
grande interesse e aumento na participação de e adolescentes e jovens da comunidade. 
O Projeto Jiu Jitsu da Paz foi criado em 2009 como uma ação voluntária. Nos últimos 2 anos foi  
atendido um público de aproximadamente 100 pessoas na faixa etária de 05 a 50 anos. 
O Mulheres em Movimento oferece treinamento funcional para mulheres. É realizado desde 2018, 
começando também como uma ação voluntária. Nosso principal objetivo é oferecer aulas de 
exercícios funcionais para mulheres, acolhimento e apoio emocional buscando melhorar as condições 
de saúde em um ambiente seguro e fraterno. 
O Projeto de Percussão Corporal e musicalização que carinhosamente chamamos de Batucantar, foi 
criado em 2008 como uma ação voluntaria. Esse projeto é uma importante ferramenta para 
promoção da atividade física de maneira lúdica para crianças, adolescentes e suas famílias. 
Nos últimos dois anos foram atendidas, em nossos projetos, aproximadamente 320 pessoas em 
situação de vulnerabilidade social e emocional entre crianças, adolescentes, jovens e adultos da 
comunidade das quadras 38, 40, 42 e 44 do Guará 2. 

 

 PARCERIA COM A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO DF 
TERMO DE FOMENTO 050/2019 

 
Em 30/12/2019 foi firmada nossa primeira parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer do DF por 
meio da celebração do Termo de Fomento 050/2019, que teve o objetivo de apoiar a realização do 
Programa de Reconhecimento Mais Vida, no valor de R$ 99.548,35, com período de execução de 
31/12/2019 a 31/08/2020. As atividades foram interrompidas no início do mês de março de 2020, em 
função das restrições impostas à toda comunidade do Distrito Federal em função da Covid-19, assim 
o prazo de execução foi estendido para 31/12/2020 por meio do Termo de Apostilamento. 

 

TERMO DE FOMENTO 021/2020 
Em 30/12/2020 foi firmado com a Secretaria de Esporte e Lazer do DF o Termo de Fomento 021/2020, 
com o objetivo de apoiar a realização do Programa Vida Plena Etapas Logística e Gestão, no valor de 
R$ R$ 141.916,91, com período de execução de 30/12/2010 a 31/03/2021. 
Todas as atividades realizadas no âmbito do Programa de Reconhecimento Mais Vida foram 
divulgadas amplamente através no nosso site, 

 

www.institutomaisvidadf.com.br e instagram 
https://www.instagram.com/institutomaisvidadf/ 

 

 

2 DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 

Nome do Projeto: Realizar o Projeto Vida Plena – Etapa Execução 

Local de realização: Endereço: SRIA, QE 38, ÁreaEspecial, Lote 17 – Guará 2 

Período de execução: 30/12/2021 a 29/05/2022 

Período de realização do Evento: 31/12/2021 a 29/05/2022 

Período de realização das Ações 
custeadas pelo Fomento: 30/12/2021 a 29/05/2022 

Enquadramento: ( x ) participação ( ) educacional ( ) rendimento 
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Previsão de beneficiários diretos: 205 alunos (70 percussão corporal, 30 jiu jitsu, 80 boxe, 25 
Treinamento Funcional para Mulheres) 

Previsão de público indireto: 12 

Valor Total do Projeto: R$ 137.219,20 (cento e trinta e sete mil, duzentos e dezenove reais e vinte 
centavos) 

Valor Total do Projeto: R$ 137.219,20 (cento e trinta e sete mil, duzentos e dezenove reais e vinte 
centavos) 

 
 

2.1 OBJETO DA PARCERIA 

 
Realização do Programa Vida Plena - Etapa Execução 

 
2.2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO 
Esse projeto irá promover a continuidade nas aulas de boxe, jiu jitsu, percussão corporal e 
treinamento funcional para mulheres já realizadas pelo Instituto Mais Vida visando atender à 
necessidade dos alunos atendidos inclusive como público alvo dos Termos de Fomento 050/2019 e 
021/2020 que foram firmados com a Secretaria de Esportesdo DF e serão detalhados abaixo. 

2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO: 
 

O INSTITUTO MAIS VIDA entende que a atividade física possui uma importância fundamental 
na promoção da saúde, pois está diretamente relacionada à melhoria da qualidade de vida, reduzindo 
consideravelmente os riscos de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, diabetes, problemas 
relacionados à baixa imunidade, além dos transtornos de fundo emocional, tais como depressão e 
crises de ansiedade. 

Desde 2020, vivemos em um contexto de pandemia mundial provocada pela covid-19, em que 
o número de infectados e mortes vem aumentando constantemente no Distrito Federal. Sabe-se, no 
entanto, quea atividade física não previne o contágio do vírus, mas atua efetivamente na prevenção 
e no seu combate, deixando o organismo mais resistente e protegido contra outras doenças que 
podem ser fatores determinantes para potencializar a ação do vírus. 

A prática regular do exercício físico age como um modulador do sistema imune, estruturando 
progressivamente a resposta fisiológica à minimização do dano. Durante a atividade física, uma série 
de citocinas pró e anti-inflamatórias são liberadas, há o incremento de linfócitos na circulação, assim 
como no recrutamento celular. Tais efeitos levam ao melhor controle da resposta inflamatória, 
reduzem os hormônios do estresse, e resultam em menor incidência e intensidade dos sintomas e 
da mortalidade frente à ocorrência de infecções virais, especialmente as respiratórias. 

Segundo o terapeuta ocupacional do Hospital São Domingos, Ximenes Júnior “Além de 
fortalecer nosso sistema imunológico, estar ativo é primordial para a saúde física, mental e 
emocional. Por isso, reservar dois ou três dias por semana para praticar exercícios já é suficiente para 
sair do sedentarismo e manter o condicionamento físico fortalecendo a imunidade”. 

O Programa Vida Plena - Etapa de Execução, consiste em continuar oferecendo as aulas de boxe, 
jiu jitsu, percussão corpora para crianças, adolescentes, homens e mulher e treinamento funcional 
para mulheres proporcionando uma condição melhor de saúde, garantindo o bom atendimento e 
satisfação dos nossos alunos, contribuindo para uma comunidade mais ativa e saudável. 
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2.4 OBJETIVO GERAL: 

Realizar o Programa Vida Plena Etapa Execução por meio da prestação de serviço as aulas de boxe, 
jiu jitsu, percussão corproal para crianças, adolescentes, homens e mulher e treinamento funcional 
para mulheres em situação de vulnerabilidade social e emocional, visando a promoção da atividade 
física e esportiva motivando hábitos saudáveis e incentivando uma vida ativa e saudável. 

 
2.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Estimular a prática regular de atividades físicas incentivando uma vida ativa e saudável; 

 Fornecer a estrutura necessária para o treinamento e melhor desempenho dos alunos. 

 Proporcionar a participação das mulheres nas atividades esportivas 
 

2.5 METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO/ 

CUMPRIMENTO DASMETAS 

 

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

Oferecer aulas de qualidade 
para os participantes do 

projeto 

 

Contratação de professores 
-Fotos 

-Comprovantes de pagamentos 

Promover aprendizado 
esportivo organizado e de 

qualidade 

 
Aquisição de uniformes para 

modalidades ofertadas 

 

-Fichas de inscrição; 
-Fotos 

- Notas Fiscais 

Contratar pessoas 
qualificadas para a 

organização e funcionamento 
do projeto 

 
Contratação de RH e Prestadores 

de serviços 

 

-Comprovantes de pagamentos 
- Notas Fiscais 

-Fotos 

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

Realizar 01 evento para pré 
matricula dos alunos com 

Coffee Break 

 

Contratação de Coffee Break 
-Lista de presença 

-Fotos 
-Nota Fiscais 

Atender 205 alunos no 
Projeto Vida Plena 

Ficha de inscrição - Lista de inscritos 

2.6 CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADESDO PROJETO 
 

Nome do Evento: Realização do Projeto Vida Plena – Etapa de Execução 

Descrição/Etapa: AULAS DE BOXE 
Data do Evento: 31/12/2021 a 29/05/2022 Turno: Matutino / Vespertino 

Período Custeado pelo 
Fomento (Se for o caso): 

30/12/2021 a 29/05/2022 Turno: Matutino / Vespertino 
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Local: QE 38 área Especial lote 17 – Guará 2 

 

 
Espaços Físicos 
Disponíveis: 

(...) Quadra Poliesportiva (...) Praça 
(...) Pátio (...) Piscina 
(..) Ginásio (...) Clube 
(X ) Espaço Privado 
Qual?_Centro de treinamento da 
instituição 

(...) Outro 
Qual?    

Quantidade de participantes neste evento 
Diretos: 80 
Alunos/Atletas: 80 
Comissão Técnica/Professores: 5 

 
Indiretos: Total: 85 

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

Faixa etária 
Categoria- 
Modalidade/Data/Turno Qtd. 

(x) Crianças/Adolescentes (até 14 anos) Iniciantes/intermediário 15 

(X) Jovens (15 a 24 anos) Iniciantes/intermediário  
30 

(X) Adultos (entre 25 anos e 59 anos) Iniciantes/intermediário 29 

(x) Idosos (a partir de 60 anos)  01 

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

 05 

 

Inscrição dos participantes 

(...) Escolas 

(...) Em centros comunitários 

(X) Na sede da entidade proponente 

(...) Na sede de entidades parceiras 
(...) Pela internet. Especifique 

(...) Outros. Especifique 
Nome do Evento: Realização do Projeto Vida Plena – Etapa de Execução 

Descrição/Etapa: AULAS JIU JITSU 
Data do Evento: 31/12/2021 a 29/05/2022 Turno: Matutino / Vespertino 

Período Custeado pelo 
Fomento (Se for o caso): 

30/12/2021 a 29/05/2022 Turno: Matutino / Vespertino 

Local: QE 38 área Especial lote 17 – Guará 2 

 

 
Espaços Físicos 
Disponíveis: 

(...) Quadra Poliesportiva (...) Praça 
(...) Pátio (...) Piscina 
(..) Ginásio (...) Clube 
(X ) Espaço Privado 
Qual?_Centro de treinamento da 
instituição 

(...) Outro 
Qual?    
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Quantidade de participantes neste evento 
Diretos: 30 
Alunos/Atletas: 30 
Comissão Técnica/Professores: 2 

 
Indiretos: Total: 32 

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

Faixa etária 
Categoria- 
Modalidade/Data/Turno Qtd. 

(X) Crianças/Adolescentes (até 14 anos) Iniciantes/intermediário 10 

(X) Jovens (15 a 24 anos) Iniciantes/intermediário  
10 

(X) Adultos (entre 25 anos e 59 anos) Iniciantes/intermediário 10 

(...) Idosos (a partir de 60 anos)   

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

  

 

Inscrição dos participantes 

(...) Escolas 

(...) Em centros comunitários 

(X) Na sede da entidade proponente 
(...) Na sede de entidades parceiras 

(...) Pela internet. Especifique 

(...) Outros. Especifique 
Nome do Evento: Realização do Projeto Vida Plena – Etapa de Execução 

Descrição/Etapa: TREINAMENTO FUNCIONAL PARA MULHERES 
Data do Evento: 31/12/2021 a 29/05/2022 Turno: Matutino / Vespertino 

Período Custeado pelo 
Fomento (Se for o caso): 

30/12/2021 a 29/05/2022 Turno: Matutino / Vespertino 

Local: QE 38 área Especial lote 17 – Guará 2 

 
 
Espaços Físicos 
Disponíveis: 

(...) Quadra Poliesportiva (...) Praça 
(...) Pátio (...) Piscina 
(..) Ginásio (...) Clube 
(X ) Espaço Privado 
Qual?_Centro de treinamento da 
instituição 

(...) Outro 
Qual?    

Quantidade de participantes neste evento 
Diretos: 25 
Alunos/Atletas: 25 
Comissão Técnica/Professores: 2 

 
Indiretos: Total: 27 

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

Faixa etária 
Categoria- 
Modalidade/Data/Turno Qtd. 

(...) Crianças/Adolescentes (até 14 anos)   

(X) Jovens (15 a 24 anos) Iniciantes/intermediário  
08 

(X) Adultos (entre 25 anos e 59 anos) Iniciantes/intermediário 15 

(...) Idosos (a partir de 60 anos)  02 

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

  

 

Inscrição dos participantes 

(...) Escolas 

(...) Em centros comunitários 

(X) Na sede da entidade proponente 

(...) Na sede de entidades parceiras 

(...) Pela internet. Especifique 

(...) Outros. Especifique 
Nome do Evento: Realização do Projeto Vida Plena – Etapa de Execução 

Descrição/Etapa: PERCUSSÃO CORPORAL 
Data do Evento: 31/12/2021 a 29/05/2022 Turno: Matutino / Vespertino 

Período Custeado pelo 
Fomento (Se for o caso): 

30/12/2021 a 29/05/2022 Turno: Matutino / Vespertino 

Local: QE 38 área Especial lote 17 – Guará 2 

 
 
Espaços Físicos 
Disponíveis: 

(...) Quadra Poliesportiva (...) Praça 
(...) Pátio (...) Piscina 
(..) Ginásio (...) Clube 
(X ) Espaço Privado 
Qual?_Centro de treinamento da 
instituição 

(...) Outro 
Qual?    

Quantidade de participantes neste evento 
Diretos: 70 
Alunos/Atletas: 70 
Comissão Técnica/Professores: 3 

 
Indiretos: Total: 73 

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

Faixa etária 
Categoria- 
Modalidade/Data/Turno Qtd. 

(X) Crianças/Adolescentes (até 14 anos) Iniciantes/intermediário 30 
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(X) Jovens (15 a 24 anos) Iniciantes/intermediário  
40 

(...) Adultos (entre 25 anos e 59 anos) Iniciantes/intermediário 
 

(...) Idosos (a partir de 60 anos)   

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

  

 

Inscrição dos participantes 

(...) Escolas 

(...) Em centros comunitários 

(X) Na sede da entidade proponente 

(...) Na sede de entidades parceiras 

(...) Pela internet. Especifique 

(...) Outros. Especifique 
 

2.7  FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA) 
Divulgação/Inscrição 

Nessa etapa serão realizadas as seguintes atividades: 
✔ Criação de material referente à identidade visual do projeto e do Instituto; 
✔ Sinalização dos locais das atividades com banners; 
✔ Chamadas de vídeos du 
✔ rante as aulas; 
✔ Convites em grupos de mensagens instantâneas; 
✔ Divulgação dos resultados nas redes sociais, mediante autorização do participante. 

Divulgação da parceria com a SEL/DF no site do Instituto www.institutomaisvida.com.br 
As incrições será realizada na sede da instituição QE 38 área Especial lote 17 – Guará 2 

 

O Programa Vida Plena - Etapa de Execução, consiste em dar continuidade a prestação dos serviços 
que foram realizados através da parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer do DF oferecendo as 
aulas gratuitas de boxe, jiu jitsu, percussão corpora para crianças, adolescentes, homens e mulher 
e treinamento funcional para mulheres proporcionando uma condição melhor de saúde, garantindo 
o bom atendimento e satisfação dos nossos alunos, contribuindo para uma comunidade mais ativa 
e saudável. 
O Instituto Mais Vida realizará as seguintes atividades: 

 Atividade 01 
A primeira atividade será a realização de um “aulão”, ou seja um treino físico onde serão inseridos  
exercícios de boxe, jiu jitsu, treinamento funcional e percussão corporal. 
O convite e divulgação será com foco nos alunos que participaram das aulas em 2021. 
Os objetivos dessa atividade é promover um momento de integração e reconhecimento de todos que 
permaneceram participando das aulas e cuidando da saúde e realizar a pré inscrição de todos os 
alunos interessandos em continuar matriculados em 2022. Nesse evento será fornecimento de lanche 
com 

 Atividadade 02 
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Dar continuidade na realização de prestação de serviços de aulas de boxe, jiu jitsu, percussão corporal 
para crianças, adolescentes, homens e mulher e treinamento funcional para mulheres, visando 
incentivar a prática esportiva, ensinar novos conteúdos e aprimorar as técnicas anteriormente 
aprendidas, prezando pela divulgação e conhecimento de regras das modalidades oferecidas e a 
preparação para graduação e aquisição das novas habilidades, por meio de professores 
especializados e qualificados. 

A prestação de serviços para ministração das aulas será realizada por profissionais capacitados para 
conduzir as atividades da melhor maneira possível, com acompanhamento periódico pelos 
respectivos coordenadores técnicos. 

 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AULA DE JIU JITSU: 

 

✔ Idades: entre 14 e 60 anos 

✔ Modalidade: Presencial 

✔ Quantidade de Participantes por Turma: 03 turmas com até 15 alunos 
✔ Divisão: em grupos, de acordo com as faixas 
✔ Local das Aulas: Área Especial QE 38 Guará 2 
✔ Total de Beneficiados: 30 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AULA DE BOXE 
✔ Idades: Entre 14 e 60 anos 

✔ Modalidade: Presencial 

✔ Quantidade de Participantes por Turma: 06 turmas com até 15 alunos 

✔ Divisão de Categorias: Iniciantes e Avançado 

✔ Local das Aulas: Área Especial QE 38 Guará 2 

✔ Total de Beneficiados: 80 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AULA DE TREINAMENTO FUNCIONAL: 

✔ Idades: entre 15 a 75 anos 

✔ Modalidade: Presencial 

✔ Quantidade de Participantes por Turma: 01 turma com até 25 alunas 

✔ Local das Aulas: Área Especial QE 38 Guará 2 

✔ Total de Beneficiadas: 25 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AULA DE PERCUSSÃO CORPORAL: 
✔ Alunos: A partir de 05 a 16 anos 
✔ Metodologia – Hibrida com aulas presenciais e/ou à Distância (online utilizando a plataforma 
zoom) 
✔ Quantidade de Participantes por Turma: 10 a 15 alunos 
✔ Total de Participantes: 70 
✔ Turmas: 06, divididas por faixa etária. 05 a 07 anos, 08 a 11 anos e 12 a 16 anos 
Metodologia: As aulas serão ministradas na modalidade hibrida – presencial e quando for o caso a 
distância utilizando a plataforma zoom. O professor da modalidade iniciará com alongamento inicial 
para melhor desempenho nas atividades. As aulas serão lúdicas e interativas com exercícios 
musicais usando o movimento do corpo com elementos de percussão corporal e ritmos variados. 
Serão realizadas brincadeiras trabalhando a percepção rítmica, criatividade, memória e 
concentração. O repertório será escolhido previamente pela coordenadora. 

 Resumo das atividades 
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Atividade 01  Aulão Motivacional 
Etapa: Pré Matrícula 

 
Objetivos 

Realizar a pré matrícula dos alunos interessandos em continuar 
participando dos projetos em 2022, promover um momento de integração 
alunos e professores, realizar um aulão integrando exercícios físicos de 
boxe, jiu jitsu e percussão corporal 

Data 31/12/2021 

Local SRIA QE 38 área especial lote 17, Designado como Anexo I 

Público 
participantes 

150 pessoas - Professores voluntários e monitores dos projetos Jiu Jitsu da 
Paz, Boxe Mais Vida, TFM – Treinamento Funcional para Mulheres e 
Percussão Corporal - Batucantar 

Descrição 
atividades 

Aulão de exercícios integrando exercícios físicos de boxe, jiu jitsu e 
percussão corporal. Café da manhã 
Cadastro de pré matrícula 

Atividade 02 Prestação de serviço para realização das aulas 

Etapa: Execução das Aulas 

Objetivo 
Oferecer aulas de Jiu Jitsu, Boxe, Treinamento Funcional para Mulheres e 
Percussão Corporal 

Período Janeiro à maio de 2022 

Local SRIA QE 38 área especial lote 17, Designado como Anexo I 

Público 
participantes 

205 alunos dos projetos de Jiu Jitsu, Boxe, Treinamento Funcional para 
Mulheres e Percussão Corporal 

Descrição 
atividades 

Ministrar aulas de cada modalidade, dando continuidade ao trabalho 
com os alunos, como objetivo principal de aprimorar as técnicas, 
habilidades para graduação, apresentações e condição física. 

 

2.7.1 Grade Horária 

Anexo I 

2.7.2 EQUIPE DE RH 
 

 
 

Função 

 
 

Qnt 

 

Forma de 
contratação 
do RH 

Profissional a 
ser contratado 
já tem vínculo 
com a OSC? 
Qual? 

Profissional da 
OSC é 
remunerado 
ou Não 
Remunerado 

Carga 
horária de 
trabalho 
na OSC 

Carga horária 
que será 
destinada ao 
projeto 

Gerente 

do Projeto 

 

01 
 

MEI 
 

Não 
 

---- 
 

---- 
30 h 

semanais 

Coordena 

dor 

técnico 

 

01 

 

MEI 

 

Não 

 

---- 

 

--- 

 

30h semanais 
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2.7.3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
A equipe de prestadores de serviços, será composta por 05 profissionais que atuarão na 

prestação de serviços para ministrar aulas de boxe, 02 profissionais que atuarão na prestação de 
serviços para ministrar aulas de jiu jitsu, 02 profissionais que atuarão na prestação de serviços para 
ministrar aulas de treinamento funcional para Mulheres, com carga horária semanal de 08h (oito 
horas), 02 profissionais que atuarão na prestação de serviços para ministrar aulas de percussão 
corporal para crianças e adolescentes, com carga horária semanal de 11h (onze horas). 

A prestação de serviço será divida entre realização do planejamento, execução e avaliação das 
aulas, intereação com alunos durante as aulas e pós aula visando identificar melhor as necessidades 
de cada um, interação com com a coordenação. As atividades acontecerão de maneira presencial e 
a distância (on line). 

Detalhemento consta no Anexo III do presente plano de trabalho. 
A formalização da prestação de serviços será via contrato de pessoa jurídica, podendo ser 

através de MEI. Acontecerá pela assinatura de um contrato de trabalho específico e vinculado a 
duração do presente 

As atividades do coordenador técnico e coordenadora de percussão corporal serão divididas 
entre o planejamento e realização das aulas, reuniões e interação com a equipe de prestadores de 
serviço, atendimento das solicitações do gerente do projeto, entre outros. 

 
Descrição da Prestação de Serviço Quantidade de 

Prestadores MEI 

● Prestação de serviço especializado para ministrar as aulas de boxe 05 

● Prestação de serviço especializado para ministrar as aulas de jiu jitsu 02 

● Prestação de serviço especializado para ministrar as aulas de treinamento 
funcional para mulheres 

02 

● Prestação de serviço especializado para ministrar as aulas de percussão 
corporal 

02 

● Prestação de serviço de consultoria administrativa e financeira 01 

● Prestação de serviço de coordenação de percussão corporal 01 

● Prestação de serviço de web designer 01 

 
 
 

2.7.2 Gestão 
Será formada uma equipe gestora para garantir a efetiva utilização administração, dos recursos, 
materiais e equipe de profissionais, transparência financeira, prestação de contas mediante a 
emissão de relatórios quantitativos e de desempenho, notas fiscais, fotografias entre outras 
atividades. 
Nossos projetos sociais contam com trabalhos voluntários de profissionais que disponibilizam tempo, 
expertise e mão de obra. Essa atuação é formalizada por meio de um contrato de prestação de 
serviços voluntários em atendimento a Lei 9.608 de 1998. 
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2.7.3 Protocolo de Higiene e Segurança: 
 

O evento contará com as cláusulas de segurança e proteção conforme DECRETO Nº 42.730, DE 23 
DE NOVEMBRO DE 2021, especialmente a indicadas no item G do Anexo Único, in vesbis: 

 

G) Competições esportivas profissionais e amadoras 
 

1. Cumprimento dos protocolos e medidas de segurança gerais estabelecidos no art. 2º deste Decreto. 
2. Presença de público fica permitida nas competições esportivas em que seja possível o controle de 
entrada e saída e é restrita a: 
2.1. Pessoas imunizadas contra a COVID-19, mediante comprovação de imunização, após quinze 
dias do recebimento da segunda dose da vacina ou da dose única, nos casos indicados pelo fabricante. 
2.2. Ficam excluídas da apresentação do comprovante de vacinação as pessoas que não podem 
tomar a vacina em virtude das orientações das autoridades sanitárias, mediante comprovação da 
impossibilidade. 
3. Os atletas e demais profissionais deverão respeitar o distanciamento mínimo, exceto para os 
atletas durante o treinamento e as competições. 
4. Os locais de competição e treinamento deverão ser previamente desinfectados e higienizados antes 
do uso. 
5. Nas competições esportivas realizadas em ambiente fechado, somente os atletas em jogo e a 
arbitragem terão permissão para permanecer sem máscaras no tempo das competições. 
6. A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer poderá editar normas complementares de protocolos e 
medidas de segurança específicos, de acordo com as características de cada competição esportiva, 
respeitados os protocolos gerais e específicos estabelecidos neste Decreto. 
7. As competições agropecuárias devem obedecer a estes protocolos e medidas de segurança. 
7 8. A verificação e fiscalização dos cartões de vacinação do público que adquirir o ingresso ficará sob 
responsabilidade da entidade organizadora do evento e, nos casos de arenas ou ginásios ou estádios 
concedidos aos particulares, também da concessionária que administra o local. 
9. Organização da entrada e saída do local de competição de modo a evitar a aglomeração do público. 
10. O consumo de alimentos e bebidas será feito preferencialmente em seus assentos, sendo vedado 
o consumo em áreas comuns, salvo se a área comum cumprir os protocolos estabelecidos no item C 
do Anexo Único deste Decreto. 
11. A realização, durante as competições, de qualquer evento artístico, como shows e apresentações, 
deve seguir os respectivos protocolos específicos constantes do Anexo Único deste Decreto. 
12. Cumprimento dos protocolos estabelecidos pelas entidades representativas das competições 
esportivas, bem como por qualquer outra instituição nacional ou internacional organizadora da 
respectiva competição. 
13. Será permitida a entrada de toalhas desinfetantes e álcool em gel, exceto garrafas com mais de 
100 ml 

 
 

2.8 BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA 

● Contribuição para o aprimoramento e desenvolvimento dos alunos participantes das aulas, 
melhorando as condições de saúde; 

● Comunidade satisfeita com a prestação de serviços de aulas gratuitas de boxe, jiu jitsu, 
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treinamentofuncional, para jovens e adultos da comunidade do Guará II; 
● Promover ações para melhorar as condições de saúde das mulheres participantes das aulas 

do Boxe Feminino e Treinamento Funcional para Mulheres 
● Identificação de futuros atletas em potencial, para participação em programas de 

treinamento de alto rendimento e competições representando o DF. 

 
2.9 CROQUI DO EVENTO / ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS 
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2.10 CONTRAPARTIDA 

Será oferecida uma Oficina, “Entenda o que a atividade física pode fazer com você”, com Palestra 
Motivacional e Oficina: Como fazer alongamento em casa, para 25 participantes no dia 19/03/2022 
das 09h às 11h30 . 

Palestra: O que é atividade física? Atividade física x autoestima alta. Auto Cuidado. 

Público: Mulheres surdas (25 participantes) 

Palestrante convidado: Ministério Unção para Surdos 

 
3 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

 
Cronograma de Execução 

Programação 
Valor 

Duração 

Início Término 
Planejamento e Execução do 
Evento 

R$ 137.219,20 30/12/2021 29/05/2022 

 

4 DESEMBOLSO DA ENTIDADE: PAGAMENTO DE RH E DE FORNECEDORES 
 

O desembolso da entidade diz respeito à periodicidade dos pagamentos que serão 
realizados. Cabe à entidade realizar a gestão 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 quantitativo a ser adquirido. 
Para projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses): no que compete a 
contrataçãode Recursos Humanos a Entidade Declarara ter ciência do disposto no parágrafo 3º e 4º 
do art. 30 da Portaria98/2020, a saber: 

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

§ 2º Considera-se atividade contínua aquela que ultrapassar três meses de duração. 

 
Quanto a movimentação financeira, ressalta-se que no Decreto nº 37.843 de 13/12/2016, o qual 
regulamentaa aplicação da MROSC no Distrito Federal, no Artigo 38, estabelece: 

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

 
Marcar as opções abaixo: 

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

 
4.1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ENTIDADE 

 
Cronograma de Desembolso 

Meta Etapa/Fase Especificação Meses 

 

Meta 1 

1.1 Recursos Humanos  
Dezembro 2021 1.2 Contratação de Serviços 

1.3 Aquisição de Uniformes 

1.4 Alimentação 

 

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

 
O Instituto Mais Vida ATESTA que até o presente momento, contará apenas com os recursos do 
termo de fomento. 

 
5.1 PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

 

PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

Meta 1 Planejamento e Execução do Evento 

Etapa 1.1 Recursos Humanos 

 
 
 

ITEM 

 
 
 

Descrição Detalhada 

Unidade 
de 

Medida 
(Diária/M 
ês/Mts/S 
erviço/U 
nidade) 

 
 
 

Quant 

 

 
Tot 
al 

 

 
Valor 

Unitário 

 
 
 

Valor Total 

 
 

Justificativa para 
aquisição/locação e 
memória de cálculo 

 
 
 
 
 

1.1.1 

1 Gerente do Projeto 
Profissional 
responsável pelo 
gerenciamento de 
todas as demandas 
administrativas e 
financeiras do projeto 
que envolvem o 
planejamento o 
relacionamento com 
os prestadores de 
serviço, atendimento 

 
 
 
 
 

Mês 

 
 
 
 
 

05 

 
 
 
 
 

05 

 
 
 
 
 
R$ 
2.500,00 

 
 
 
 
 
R$ 
12.500,00 

1 Gerente de 
Projetos 
responsável pela 
coordenação de 
todas a demandas 
administrativas e 
financeiras do 
projeto. 
1 Profissional x 05 
meses x R$2.500,00 
= R$ 12.500,00 
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 das necessidade dos 
alunos, controle das 
frequências, 
elaboração de 
planilhas, cadastro de 
dados das matriculas, 
controle Carga 
Horária de 30 horas 
semanais. 

      

 
 
 
 
 
 
 

1.1.2 

1 Coordenador 
Técnico: Planejar e 
monitorar as 
atividades a serem 
desenvolvidas a fim 
de garantir a boa 
execução do objeto 
pactuado; dialogar 
constantemente com 
os prestadores de 
serviços e 
coordenação geral do 
projeto 
Carga Horária de 30 
horas semanais. 

Mês 5 05 R$ 

3.500,00 

R$ 

17.500,00 

1 Coordenador 
Técnico responsável 
pelo planejamento 
e monitoramento 
da prestação de 
serviço de todas as 
aulas previstas no 
projeto 

1 Coordenador 
técnico x 05 meses x 
R$ 3.500,00 = R$ 
17.500,00 

Valor Total da Etapa 1.1 R$ 30.000,00 

Etapa 1.2 Contratação de Serviços 

 
 
 

ITEM 

 
 
 

Descrição Detalhada 

Unidade 
de 

Medida 
(Diária/M 
ês/Mts/S 
erviço/U 
nidade) 

 
 
 

Quant. 

 

 
Tot 
al 

 

 
Valor 

Unitário 

 

 
Valor 
Total 

 
Justificativa para 

aquisição/locação 
com memória de 

cálculo 

 
 
 
 
 
 

1.2.1 

5 Professores de 
Boxe 

Prestação de 
Serviços para aulas de 
boxe: Elaborar plano 
de 
Aula semanal, 
realizar os treinos de 
acordo com a faixa 
etária, capacidade e 
aptidão dos 
alunos. 
Carga Horária de 08 
horas semanais. 

 
 
 
 
 
 
 

Mês 

 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 
 
 
 

R$1.216,64 

 
 
 
 
 

 
R$ 
30.416,00 

5 prestadores de 
serviços 
responsáveis pelas 
aulas da 
modalidade. 
Quantidade 
necessária para 
atender os 80 
alunos. 
05professores x 5 
meses 
x1.216,64=30.416,0 
0 
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 Contratação via MEI       

 2 Professores de      2 prestadores de 
 Jiu-Jitsu Prestação de      serviços 
 serviços para      responsáveis pelas 
 aulas de Jiu Jitsu      aulas da 
 Elaborar plano de 

aula semanal, realizar 
   

R$ R$ 
modalidade. 
Quantidade 

1.2.2 os treinos de acordo 
com a faixa etária, 

Mês 05 10 1.216,64 12.166,40 necessária para 
atender os 30 

 capacidade e aptidão      alunos. 
 dos alunos.      2 professores x 5 
 Carga Horária de 08      meses x 
 horas semanais. 

Contratação via MEI 
     1.216,64 = 

12.166,40 

 
 
 
 
 
 
 

1.2.3 

02 Professores de 
Treinamento 
Funcional 
Prestação de serviços 
para 
aulas de 
treinamento 
funcional para 
mulheres: 
Elaborar plano de 
aula semanal, realizar 

 
 
 
 
 
 
 

Mês 

 
 
 
 
 
 
 

05 

 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 

R$ 

1.216,64 

 
 
 
 
 

R$ 

12.166,40 

 

 
2 prestadores de 
serviços 
responsáveis 
pelas aulas da 
modalidade. 
Quantidade 
necessária para 

 os treinos de acordo      atender as 30 
 com a faixa etária,      mulheres 
 capacidade e aptidão      2 professoras x5 
 dos alunos.      meses x 1.216,64 = 

 Carga Horária de 08      12.166,40 

 horas semanais.       

 Contratação via MEI       

 
 
 
 
 
 

 
1.2.4 

02 Professores de 
Precussão Corporal 
Prestação de 
serviços para 
aulas percussão 
corporal para 
crianças e 
adolescentes 
Elaborar plano de 
aula semanal, realizar 
as aulas  de acordo 

 
 
 
 
 
 

 
Mês 

 
 
 
 
 
 

 
05 

 
 
 
 
 
 

 
10 

 
 
 
 
 

 
R$ 

1.500,00 

 
 
 
 
 

 
R$ 

15.000,00 

2 prestadores de 
serviços 
responsáveis 

 

pelas aulas da 
modalidade. 
Quantidade 
necessária para 
atender os 70 
crianças e 

 com a faixa etária, 
capacidade e aptidão 

     adolescentes 

 dos alunos.      2professores x5 
 Carga Horária de 11      meses x 
 horas semanais.      1.500,00= 
 Contratação via MEI      15.000,00 
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       1 prestador de 

 
 
 
 
 

1.2.5 

01 WEB DESIGNER 
Prestação de serviços 
web desingner para 
criação de identidade, 
modelo de postagens 
para instagram, 
registro fotogrático e 
criação de material 
de divulgação 
Carga Horária de 30 
horas semanais. 
Contratação via MEI 

 
 
 
 
 

Mês 

 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 

01 

 
 
 

R$ 

1.500,00 

 
 
 

R$ 

1.500,00 

serviços 
responsável pela 
criação da 
identidade visula e 
material de 
divulgação do 
projeto e parceria 
com a SEL/DF 
1 
profissionalx1.500,0 
0 x 01 

       Mês=1.500,00 
 01 Consultoria 

Administrativa: 
Profissional 
responsável pelo 
gerenciamento de 
todas as demandas 
que envolvem 

o 
planejamento 

e controle 
financeirodo projeto, 
cotações de 
fornecedores, 
contratação de 
serviços e 
fornecedores, 
organização de 
cronograma de 
execução do projeto. 
Carga Horária de 30 
horas semanais. 
Contratação via MEI 

      
 

 
Prestação de 

      serviço de 
      consultoria 
      responsável pela 
      coordenação de 
    R$ R$ todas a demandas 

1.2.6 Mês 05 05 
2.000,00 10.000,00 

financeiras, 
controle de 

      evidências e 
      prestação de contas 
      do projeto. 

      
1 Profissional x 05 

      meses x R$2.000,00 
      = R$ 10.000,00 

 
 
 
 
 

 
1.2.7 

1 Coordenador 
percussão Corporal 
Profissional que tem 
formação e 
experiência na 
metodologia 
específica planejar, 
coordenador e 
ministrar as aulas de 
percussão corporal 
para crianças e 
adolescentes 
Carga Horária de 30 
horas semanais. 

 
 
 
 
 
 

Mês 

 
 
 
 
 

 
05 

 
 
 
 
 

 
05 

 
 
 
 
 

 
R$2.000,00 

 
 
 
 

 
R$ 

10.000,00 

1 Coordenador 
Técnico responsável 
pelo planejamento 
e monitoramento 
da prestação de 
serviço de todas as 
aulas previstas no 
projeto 
1 Coordenador 
percussão corporal 
x 05 meses x R$ 
2.000,00 = R$ 
10.000,00 



19 
CNPJ 28.254.547/0001-32 – Endereço: QE 38 Área Especial Guará II, Brasília-DF. CEP 71.070-380 

www.institutomaisvidadf.com.br e-mail i nstitutomaisvidadf@gmail.com  Fone (61) 3399-8138 

 

 

 Contratação via MEI       

Valor Total da Etapa 1.2 R$ 91.248,80 

Etapa 1.3 Aquisição de Uniforme 

 

 
ITEM 

 

 
Descrição Detalhada 

Unidade 
de 

Medida 
(Diária/M 
ês/Mts/S 

erviço) 

 

 
Quant. 

 

 
Total 

 
 

Valor 
Unitário 

 
 

Valor 
Total 

 

Justificativa para 
aquisição/locação 
com memória de 

cálculo 

 
 
 
 
 
 
 

1.3.1 

Camiseta BOXE: 
camiseta regata em 
dry,100% poliéster 
acetinado. 
Acabamento 

do decote e 
cavas feito em viés do 
próprio tecido. 
Cor: azul   e   branco. 
Contendo a logo da 

marca em 
destaque impressa na 
parte frontal, o nome 
ATLETA escrito na 
parte de trás. 

 
 
 
 
 
 
 

Unidade 

 
 
 
 
 
 
 

80 

 
 
 
 
 
 
 

80 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 39,63 

 
 
 
 
 

 
R$ 
3.170,40 

80 Camisetas para 
utilização como 
uniforme pelos 
alunos  e 
professores  nas 
aulas de Boxe 
Necessário para 
execução plena das 
atividades 
essenciais para 
realização do 
projeto  80 
Camisetas   boxe x 
39,63 = 3.170,40 

 
 
 
 
 
 
 

1.3.2 

 

Bermuda BOXE: 
Confeccionada em 
dry, 100% de poliéster 
acetinado  azul  e 
branco, contendo cós 

elástico 
branco, extralargo 
com cordão. Logo da 
marca 
Impressa em 
destaque na parte 
frontal 

 
 
 
 
 
 

Unidade 

 
 
 
 
 
 

80 

 
 
 
 
 
 
 

80 

 
 
 
 
 
 
 

R$40,00 

 
 
 
 
 

 
R$ 
3.200,00 

80 Bermudas 
utilização  como 
Uniforme pelos 
alunos  e 
professores   nas 
aulas de  Boxe 
Necessário  para 
execução plena das 
atividades 
essenciais  para 
realização do 
projeto     80 
Bermudas boxe x 
40,00= 3.200,00 

 
 
 

 
1.3.3 

Bermuda estilo 
Ciclista para as 
alunas do TFM 
Material: 90% 
Poliamida, 10% 
Elastano Cós: Tecido 
duplo Contendo a 
logo da   marca 
em  destaque 

 
 
 
 

Unidade 

 
 
 
 

32 

 
 
 

 
32 

 
 
 

 
R$40,00 

 
 
 

R$ 
1.280,00 

32 Bermudas 
utilização  como 
uniforme pelos 
alunos  e 
professores nas 
aulas de Boxe 
Necessário para 
execução plena das 
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 impressa em uma das 
pernas 

     atividades 
essenciais para 
realização do 
projeto 32 
Bermudas x 40,00= 
1.280,00 

 
 
 
 
 
 
 

1.3.4 

 
 
 

 
Camisetas TFM e 
camiseta regata em 
dry, 100% Contendo a 
logo da marca em 
destaque impressa na 
parte frontal e o 
nome ATLETA escrito 
na parte de trás. 

 
 
 
 
 
 

Unidade 

 
 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 
 
 
 

R$40,00 

 
 
 
 
 

 
R$ 
1.280,00 

32 camisetas 
utilização  como 
uniforme pelos 
alunos  e 
professoras  nas 
aulas de Boxe 
Necessário para 
execução plena das 
atividades 
essenciais para 
realização do 
projeto 32 
Bermudas x 40,00= 
1.280,00 

 
 
 
 
 
 
 

1.3.5 

 
 

 
Camiseta  tipo  rash 
guard com  manga 
comprida 
confeccionada em dry 
fit com proteção uv. 
Contendo a logo da 
marca em destaque 
impressa   na  parte 
frontal  e  o  nome 
ATLETA   escrito  na 
parte de trás. 

 
 
 
 
 
 

Unidade 

 
 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 
 
 
 

R$70,00 

 
 
 
 
 

 
R$ 
2.240,00 

32 camisetas 
utilização como 
uniforme pelos 
alunos e 
professores nas 
aulas de Boxe. 
Necessário  para 
execução plena das 
atividades 
essenciais para 
realização do 
projeto 32 
camisetas x 70= 
2.240,00 

Valor Total da Etapa 1.3 R$ 11,170.40 

Etapa 2.2 Alimentação 

 

 
ITEM 

 

 
Descrição Detalhada 

Unidade 
de 

Medida 
(Diária/M 
ês/Mts/S 

erviço) 

 

 
Quant. 

 

 
Total 

 
 

Valor 
Unitário 

 
 

Valor 
Total 

 

Justificativa para 
aquisição/locação 
com memória de 

cálculo 

 

1.4.1 

COFFEE BREAK  Aulão 
pré matricula 
Para atendimento de 
aproximadamente 
150   pessoas.   Sendo 
salgados assados, 

 

Unidade 

 

150 

 

150 

 

R$ 32,00 

 
R$ 
4.800,00 

Será fornecido 
Coffee Break para 
atender os 150 
pessoas (alunos e 
professores)       que 
participarão         do 
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a 

 bolos,  frutas 
(podendo ser servida 
em formato de salada 
de frutas bebidas 
contendo água, suco e 
refrigerante, café e 
leite. Todo o material 
tal como, toalhas, 
louças para servir, 
descartáveis, luvas 
plásticas devem ser 
disponibilizadas pelo 
próprio Buffet. 
Sendo necessário no 
dia 29/12 no período 
matutino 

     Aulão de exercícios 
integrando 
exercícios físicos de 
boxe, jiu jitsu e 
percussão corporal 
e Pré Matricula 
2022 de todas as 
modalidades. 

Valor Total da Etapa 1.3 R$ 4.800,00 

VALOR TOTAL DA META 1. R$ 137.219,20 
 

 6. DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES D O EVENTO 
Criação de material referente à identidade visual do projeto e do instituto, sinalização dos locais das atividades com banners, 
chamadas de vídeos durante as aulas, convites em grupos de mensagens instantâneas, divulgação dos resultados nas redes sociais, 
mediante autorização do participante e divulgação da parceria com a sel/df no site do instituto www.institutomaisvida.com.br 

 

7. PREVISÃO DE RECEITAS 

 
PREVISÃO DE RECEITAS (inclusive recursos complementares) 

QTD. Nome Receitas 

1 Emenda Parlamentar da Deputada Distrital Julia Lucy R$ 137.219,20 

Tot l R$ 137.219,20 

 
 
 

 
Brasília, 29 de Dezembro de 2021 

 
 
 
 
 
 

Valdineia Castro Miranda de Amorim 

Presidente do Instituto Mais Vida 
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Anexo I 

GRADE HORARIA 

 
MODALIDADE BOXE 

HORARIOS SEGUNDA QUARTA SEXTA 

 

6H ÀS 7H 
Boxe - Turma 1 

Homens e Mulheres 
Boxe - Turma 1Homens e 

Mulheres 
Boxe - Turma 1 

Homens e Mulheres 

 

8H ÀS 9H 
Boxe Turma 2 
05 à 12 anos 

Homens e Mulheres 

Boxe Turma 2 
05 à 12 anos 

Homens e Mulheres 

Boxe Turma 2 
05 à 12 anos 

Homens e Mulheres 

 
9H ÀS 10H 

Boxe Turma 3 
13 à 18 anos 

Homens e Mulheres 

Boxe Turma 3 
13 à 18 anos 

Homens e Mulheres 

Boxe Turma 3 
13 à 18 anos 

Homens e Mulheres 

14H ÀS 15H Boxe Turma 4 
13 à 18 anos 

Homens e Mulheres 

Boxe Turma 4 
13 à 18 anos 

Homens e Mulheres 

Boxe Turma 4 
13 à 18 anos 

Homens e Mulheres 

 
16H ÀS 17H 

Boxe Turma 5 
ADULTO 

Homens e Mulheres 

Boxe Turma 5 
ADULTO 

Homens e Mulheres 

Boxe Turma 5 
ADULTO 

Homens e Mulheres 

 
18H ÀS 19H 

Boxe Turma 6 
ADULTO 
Mulheres 

Boxe Turma 6 
ADULTO 

Mulheres 

Boxe Turma 6 
ADULTO 

Mulheres 

MODALIDADE – TREINAMENTO FUNCIONAL 

HORARIOS SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SABADO 

19H ÀS 20H30 Turma 1 
ADULTO 

Mulheres 

Planejamento 
das Aulas 

Interação junto 
aos alunos ou 
responsáveis 
após as aulas 

para 
acompanhar a 

evolução e 
ajustar as 
atividades 

Turma 1 
ADULTO 
Mulheres 

Planejamento 
das Aulas 

Interação junto 
aos alunos ou 
responsáveis 
após as aulas 

para 
acompanhar a 

evolução e 
ajustar as 
atividades 

Turma 1 
ADULTO 
Mulheres 

 

 

 
MODALIDADE – JIU JITSU 

HORARIOS SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA 

 Turma 1 Turma 2 Turma 1 Turma 2 

20H30 ÀS 22H30 ADULTO ALTO GERAL ADULTO ALTO GERAL 
 RENDIMENTO Homens e RENDIMENTO Homens e 
 Homens e Mulheres Homens e Mulheres Mulheres 
 Mulheres  E Planejamento das  

 E Planejamento  aulas e interação  

 das aulas e  com os alunos para  

 interação com os  avaliação  

 alunos para    

 avaliação    

 
 

MODALIDADE – PERCUSSÃO CORPORAL 

HORARIOS SEGUNDA 
À DISTANCIA 

TERÇA 
PRESENCIAL 

QUARTA 
À DISTANCIA 

QUINTA 
PRESENCIAL 

SEXTA 
À DISTANCIA 

  Turma 1  Turma 1  

09H ÀS 9H45 05 a 07 anos 05 a 07 anos 
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 Meninos e Meninas Meninos e 
  Meninas 

10H ÀS 10H45   

 Turma 2 Turma 2 
 08 a 11 anos 08 a 11 anos 
 Meninos e Meninas Meninos e 
  Meninas 
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11H ÀS 11H45  
 
 
 

Planejamento 
das Aulas 

Turma 3 
12 a 16 anos 

Meninos e Meninas 

 
 
 

Plajamento das 
Aulas 

Turma 3 
12 a 16 anos 
Meninos e 
Meninas 

Interação com 
alunos ou ou 
responsáveis após 
as aulas para 
acompanhar a 
evolução e ajustar 
as atividades 

14h às 14h45 Turma 4 
05 a 07 anos 

Meninos e Meninas 

Turma 4 
05 a 07 anos 
Meninos e 
Meninas 

15H ÀS 15H45  

Turma 5 
08 a 11 anos 

Meninos e Meninas 

 

Turma 5 
08 a 11 anos 
Meninos e 
Meninas 

16H ÀS 16H45 Turma 6 
12 a 16 anos 

Meninos e Meninas 

Turma 6 
12 a 16 anos 
Meninos e 
Meninas 



25 
CNPJ 28.254.547/0001-32 – Endereço: QE 38 Área Especial Guará II, Brasília-DF. CEP 71.070-380 

www.institutomaisvidadf.com.br e-mail i nstitutomaisvidadf@gmail.com  Fone (61) 3399-8138 

 

 

 

ANEXO II 
 

JORNADA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (Conforme item 2.7.3) 
 

 
 
 

Profissional 

 
 
 

Dias de Aula 

 
 

Plajamento 
das Aulas 
Semanal 

 
Horas Execução 

das aulas 
Semanal 

 
Interação Semanal 
junto aos alunos 

após as aulas 
(ajuste 

personalizado dos 
treinos) 

 
 

Total 
Semanal 

Professor de 
Boxe 1 

2ª. 4ª. E 6ª. 
06hàs 07h 
16h às 17h 

 

1h 
 

6h 
 

1h 
 

8h 

Professor de 
Boxe 2 

2ª. 4ª. E 6ª. 
06hàs 07h 
14h às 15h 

 
1h 

 
6h 

 
1h 

 
8h 

Professor de 
Boxe 3 

2ª. 4ª. E 6ª. 
08hàs 09h 
09h às 10h 

 
1h 

 
6h 

 
1h 

 
8h 

Professor de 
Boxe 4 

2ª. 4ª. E 6ª. 
14hàs 15h 
16h às 17h 

 

1h 
 

6h 
 

1h 
 

8h 

Professor de 
Boxe 5 

2ª. 4ª. E 6ª. 
09hàs 10h 
18h às 19h 

 
1h 

 
6h 

 
1h 

 
8h 

Professor de Jiu 
Jitsu 1 

3ª e 5ª 
20h às 21h30 

Sab 
10h às 12h00 

 
1h30 

 
5h 

 
1h30min 

 
8h 

Professor de Jiu 
Jitsu 2 

3ª e 5ª 
20h às 21h30 

Sab 
10h às 12h00 

 
1h30 

 
5h 

 
1h30min 

 
8h 

Professor 1 de 
Treinamento 
Funcional para 

Mulheres 

 

2ª. 4ª. E 6ª. 
19h às 20h30 

 

2h 
 

4h30 
 

1h30mim 
 

8h 

Professor 2 de 
Treinamento 
Funcional para 

Mulheres 

 
2ª. 4ª. E 6ª. 

19h às 20h30 

 
2h 

 
4h30 

 
1h30mim 

 
8h 

Professor de 
Percussão 
Corporal 1 

3ª e 5ª 
09h às 9h45 
10h às 10h45 
11h às 11h45 
14h às 14h45 
15h às 15h45 
16h às 16h45 

 
1h 

 
9h 

 
1h 

 
11h 

Professor de 
Percussão 
Corporal 2 

3ª e 5ª 
09h às 9h45 
10h às 10h45 
14h às 14h45 
11h às 11h45 
15h às 15h45 
16h às 16h45 

 
 

1h 

 

9h 
 

1h 
11h 

A comprovação se dará por meio de relatório descritivo das atividades e planilha assinada 
por cada profissional semanalmente e registro fotográfico 
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Brasília, 24 de Janeiro de 2022 

Ofício 001/2022 

 

 

Exmo. Sr.ª 

Secretária de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal 

Comissão de Gestão de Parceria com o objetivo de acompanhar e fiscalizar a execução do TF 066/2021 

(SEI/GDF – 77117161) 

Assunto: Plano de Trabalho (SEI 76733017) 

 

1. O INSTITUTO MAIS VIDA, inscrita sob o CNPJ: 28.254.547/0001-32, com sede SRIA QE 38 área especial 

lote 17 - Brasília DF, vem pelo presente solicitar a adequação, conforme abaixo, da Grade Horária da 

Modalidade Jiu Jitsu, constante no Anexo I do Plano de Trabalho SEI 76733017 do Termo de Fomento 

066/2021 mantendo o total estabelecido de 8h semanais: 

De:  
MODALIDADE – JIU JITSU  

HORARIOS SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SABADO 

10H ÀS 12H      Turma 3 
GERAL  

Homens e 
Mulheres 

 
20H00 ÀS 

21H30 

Planejamento 
das aulas e 
interação 

com os 
alunos para 

avaliação 

Turma 2 
GERAL 

Homens e 
Mulheres 

Planejamento 
das aulas e 
interação 

com os 
alunos para 

avaliação 

Turma 2 
GERAL  

Homens e 
Mulheres 

  

 
Para:  

MODALIDADE – JIU JITSU 
 

HORARIOS SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA 

 
20H30 ÀS 22H30 

Turma 1 
ADULTO ALTO 
RENDIMENTO 

Homens e 
Mulheres 

E Planejamento 
das aulas e 

interação com os 
alunos para 

avaliação 

Turma 2 
GERAL 

Homens e 
Mulheres 

Turma 1 
ADULTO ALTO 
RENDIMENTO 

Homens e Mulheres 
E Planejamento das 

aulas e interação 
com os alunos para 

avaliação 

Turma 2 
GERAL  

Homens e 
Mulheres 

 
2. Solicitamos a aprovação e desde já agradecemos e nos colocamos a disposição para qualquer 

esclarecimento que for necessário através dos e-mails institutomaisvidadf@gmail.com e 

cynthiachiarelli@gmail.com 

Atenciosamente, 

 

 

Valdineia Castro Miranda de Amorim 

Presidente do Instituto Mais Vida 

 


