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 PLANO DE TRABALHO 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 
 

Nome da OSC: GREMIO RECREATIVO CACIQUE DO CRUZEIRO 

Nome Fantasia: CACIQUE 

CNPJ: 00.720.755/0001-60 Endereço: AREA ESPECIAL NUMERO 8 

Complemento: CRUZEIRO VELHO Bairro/Cidade: Brasília-DF CEP: 70640-515 

Telefone: (DDD) 61-98529-7192 Telefone: (DDD) Telefone: (DDD) 

E-mail: caciquedocruzeiro.df@gmail.com Site/Redes Sociais: Instagran: caciquedocruzeirodf 
/facebook: Cacique Cruzeiro 

Responsável da OSC (Dirigente): PEDRO PAULO GONZALEZ DA SILVA 

CPF: 098.462.517-85 RG/ Órgão Expedidor: 2885428 - SSPDF 

Endereço do Dirigente: QRSW 08 LOTE1 
APARTAMENTO 202 CRUZEIRO CEP: 70675-800 Telefone do Dirigente: 

61-98529-7192 
 
 

 ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 
 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: PEDRO PAULO GONZALEZ DA SILVA 

Função na parceria: Coordenador geral 

RG: 2885428 Órgão Expedidor:sspdf CPF: 098.462.517-85 

Telefone Fixo: Telefone Celular: 61-98529-7192 

E-Mail do Responsável: pedroaruc@gmail.com 

 
HISTÓRICO DO PROPONENTE 

APRESENTAÇÃO 
O GRC Cacique do Cruzeiro foi fundado em 26 de outubro de 1969 e é uma entidade de tradição no esporte, cultura e 
lazer de Brasília. 

 Fundação: 26 de outubro de 1969 
 Carnaval, a arte do barracão à avenida. FAC/2016 
 Curso de Formação de Casais de Mestre-Sala e Porta-Bandeira, FAC/2014. 
 Campeão de Blocos de Enredo do DF: 1983/84, 1987/88/89/90/91/92 
 Realização da exposição “Brasília - da utopia à Capital” na cidade de Londres no Reino Unido no período de, 30 

de Julho de 2019 a 30 de agosto de 2019, em comemoração e homenagem aos 32 anos do título de Brasília 
Patrimônio Cultural da Humanidade concedido pela UNESCO em 1987 e os 62 anos da criação do projeto 
vencedor do concurso para criação de Brasília denominado Plano Piloto. 

 
 Brasília Museu Aberto O projeto atuou em sintonia com o Plano Nacional de Cultura (Lei n°12.343/2010), e tem 

como objetivo implementar as metas do PNC de números, 9, 24, 28, 41 e 43, bem como reconhecer e valorizar 
a diversidade cultural e regional brasileira, acesso aos serviços e bens culturais. Nesse sentido, é preciso que 
eles possam participar de atividades fora do âmbito domiciliar ou próximo de suas casas. Para isso, as políticas 
públicas devem, ao mesmo tempo, ampliar oferta de atividades culturais. 
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 Os principais títulos conquistados pela ARUC ao longo dos anos no masculino: 
Campeão Brasileiro Juvenil em Caxias do Sul em 1988 
Campeão Brasileiro Junior em Santo André São Paulo 1989 
Bi campeã Brasileiro Junior em Simão Dias 1990 
Campeã da 10ª copa Merco Sul em Santa Maria Rio Grande do Sul 2005 
Campeã do Brazil Master Cup na categoria Master em São Paulo 2021 

 
 Os principais títulos conquistados pela ARUC ao longo dos anos no masculino: 

Octa campeã do DF. 
Campeã do torneio Interestadual de Goiânia adulto 1989 
Campeã da 1ª Copa de Uberlândia de handebol 2002 
Em São Paulo na competição Brazil Master Cup conquistou 2 terceiros lugares em 2016 e 2017, campeã em 
2018 e vice campeã em 2019 e 2020, em 2021 não houve a competição. 

 

Atualmente às equipes de handebol da ARUC, são uma das mais fortes do Distrito Federal. 
A ARUC em parceria com o GREMIO RECREATIVO CACIQUE DO CRUZEIRO, é uma entidade oficial e representa a 
modalidade de handebol junto a Federação e CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL, para a promoção, divulgação 
e realização de atividades no Distrito Federal ligadas à modalidade. 
O esporte e o lazer, são direitos que se apresentam como elementos importantes para a construção da cidadania, isso 
se dá, a partir de programas e projetos que priorizem a universalização e democratização do acesso. O projeto EQUIPES 
DE HANDEBOL DA ARUC, apresenta-se como política pública indispensável para consolidação do acesso ao esporte, pois 
consiste em demandas sociais surgidas da própria comunidade garantindo a ampliação e viabilizando o acesso as 
atividades de esporte de qualidade, nesse caso, ressaltando as atividades de handebol. 

Assim sendo, é pertinente salientar que a proposição do projeto supra justifica-se pela necessidade de fomentar e 
dar continuidade ás ações que preconiza a defesa e a garantia do direito do esporte, como o direito de todas e todos, 
como parte desse longo processo 
desenvolvimento de atividades que 

pode-se dizer que será possível, por meio do apoio recebido, visibilizar o 
irão intervir e corroborar com crescimento do handebol do DF, nesse caso 

especificamente a ARUC.Tendo em vista que o GREMIO RECREATIVO CARNAVALESCO CACIQUE DO CRUZEIRO atua em 
parcerias com entidades de sua comunidade tais a OSCIP CRUZEIRO DO SUL e ARUC declarações em anexo. 

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 

Nome do Projeto: EQUIPES DE HANDEBOL DA ARUC 

Local de realização: 
- Ginásio do Cruzeiro que fica no endereço SHCES - Quadra 811 – Cruzeiro 
- Sede da ARUC que fica no endereço Área Especial Numero 8 Cruzeiro Velho. Nas terças quintas e sábado das 15:00 
às 18:00 
Período de execução: 31 de Dezembro de 2021 a 31 de maio de 2022 

Período de realização do Evento: 31 de Dezembro de 2021 a 31 de maio de 2022 

Período de realização das Ações 
custeadas pelo Fomento: 

31 de Dezembro de 2021 a 31 de maio de 2022 

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

Previsão de beneficiários diretos: 126 
120 atletas, considerando a média de 20 atletas por equipe (6) + 6 membros de comissões técnicas de equipes. 

Previsão de público indireto: R$ 74.984,80 (setenta e quatro mil e novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta 
centavos) 
Valor Total do Projeto: R$ 74.984,80 (setenta e quatro mil e novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos) 

 
 

 OBJETO DA PARCERIA 
 

Apoio à Realização do Projeto EQUIPES DE HANDEBOL DA ARUC. 
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 JUSTIFICATIVA DO PROJETO: 
 

Além do carnaval a outra grande paixão brasileira é o esporte, a ARUC adotou essa máxima como uma realidade e 
a partir de 1974 foi criado o departamento de esportes, assim abriu as portas para promover o importante trabalho na 
área Esportiva. Foram montadas equipes em diferentes modalidades e organizados campeonatos em todos os níveis, do 
infantil ao adulto e escolinhas, nas quais muitos atletas foram revelados nas quadras da ARUC. 
Um exemplo de competição organizada pela ARUC foram OS JOGOS COMUNITARIOS DO CRUZEIRO, disputado pela 1ª 
vez em 1985, como modalidades como o futebol, futebol de área, futebol de salão, handebol, voleibol, basquete, tênis 
de mesa, dama e atletismo. Os jogos foram disputados não só nas quadras da ARUC como em campos do Cruzeiro Novo 
e Centro Educacional 01 do Cruzeiro. Foi um trabalho de base no esporte amador do Cruzeiro em qual ocupou crianças 
e adolescentes com á pratica do esporte e também preparou equipes que disputariam campeonatos no Distrito Federal, 
no Brasil e até no exterior. 
A modalidade de handebol sempre foi marcada por muitas vitorias, sendo a que mais troféus trouxeram para a sala de 
memorias da ARUC. Atletas como Gilberto, Fausto e Carlos André integraram a seleção Brasileira em jogos Pan- 
americanos, Mundial e Olimpíadas. Ainda teve o treinador Abelardo Filho, que fez parte da comissão técnica da Seleção 
Brasileira na categoria Junior no mundial de 1991 na Grécia. 
O GREMIO RECREATIVO CACIQUE DO CRUZEIRO está com isso apoiando a reestruturação de uma das equipes mais 
antigas que está retornando às competições oficiais após longo período licenciada. A ARUC tem histórico forte na 
modalidade com títulos a nível local, nacional e até internacional. 

 
 OBJETIVO GERAL: 

Fomentar a prática da modalidade, visando aumentar o número de praticantes, e consequentemente a melhoria do 
nível técnico das equipes masculino e feminino, visando a participação em campeonatos brasilienses, brasileiros e 
internacional. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Promover a participação de todos sem discriminação de raça, classes sociais, religião, cor, cultura; 
 Estimular a prática de atividades físicas, visando à saúde do corpo (mente sadia em corpo sadio); 
 Desenvolver o espírito esportivo e o gosto pelo esporte como lazer e profissão; 
 Ranquear as equipes para participação em certames nacionais e internacionais. 

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

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

cumprimento das Metas 

Atingir 120 atletas inscritos em 
06 equipes de diferentes naipes 

e categorias. 

Fichas de Inscrições das equipes 
com relação de atletas. 

Relatório de Inscrições e Fichas de 
inscrição por equipes. 

Buscar classificação nas 
competições e alcançar 

melhores posições nos rankings 
da Federação e Confederação. 

 

Boletim final de cada categoria. 

 
Relatório de atividades enviadas à 

Secretaria de Esportes 

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

cumprimento 

Fomentar a prática desportiva e 
de lazer aos atletas praticantes 
do Handebol no Distrito Federal. 

O número de equipes e atletas 
inscritos. 

 
Listagem dos atletas inscritos no projeto. 
Registros fotográficos, prints e links. 
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 CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADESDO PROJETO 

 
Nome do Evento: EQUIPES DE HANDEBOL DA ARUC 

Descrição/Etapa: EQUIPES DE HANDEBOL DA ARUC 

Data do Evento: 31 de Dezembro de 2021 a 31 de maio de 
2022 

Turno: Matutino / Vespertino 

Período Custeado pelo 
Fomento (Se for o caso): 

31 de Dezembro de 2021 a 31 de maio de 
2022 

Turno: Matutino / Vespertino 

Local: Em Ginásios do Distrito Federal e outros estados, notadamente São Paulo. 

 
 

Espaços Físicos Disponíveis: 

(...) Quadra Poliesportiva (...) Praça 
(...) Pátio (...) Piscina 
(X) Ginásio (...) Clube 
(X) Espaço Privado 
Qual?__SEDE DA ARUC _ 

(...) Outro 
Qual?    

Quantidade de participantes neste evento 
Diretos: 
Atletas: 120. 

 
Comissão técnica: 6 

 
 

Indiretos: 

 
 

Total: 126 

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

Faixa etária Categoria- 
Modalidade/Data/Turno Qtd. 

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

(X) Jovens (15 a 20 anos) 
Juvenil (22) / Junior (22) 

 

(X) Adultos (a partir de 18 anos) Adulto mas/fem (44) e Master 
mas/fem (22) 

 
120 

Inscrição dos participantes 
(...) Escolas 

(...) Em centros comunitários 
(X) Na sede da entidade proponente 
(X) Na sede de entidades parceiras 
(...) Pela internet. Especifique 
(...) Outros. Especifique 

 
 

 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA) 
 

Os prestadores de serviços foram selecionados, por intermédio, de seleção de currículos que irão em anexo ao projeto. 

Essa seleção foi utilizada a metodologia de análise de currículos, onde se avaliou o conhecimento técnico e a formação 

dos profissionais. 

O projeto será desenvolvido por intermédios de treinamentos das equipes Juvenil masculino, Junior Masculino, Adulto 
Masculino e Feminino e Master Masculino e Feminino, que visem a melhoria do nível técnico dessas equipes e com isso 
atingir uma melhoria do ranking estadual e nacional, local de realização: Ginásio do Cruzeiro que fica no endereço 
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SHCES Quadra 811 – Cruzeiro segunda quarta e sábado. Das 21:00 as 23:00 e na sede da ARUC que fica no 
endereço Área Especial Numero 8 Cruzeiro Velho. Nas terças quintas e sábado das 15:00 as 18:00 segunda quarta e 
sábado. Das 21:00 as 23:00Com isso, teremos melhoria no nível técnico dessas equipes e buscar melhores classificações 
nas competições em que participaremos . As entidades envolvidas no projeto, irão de forma sistemática, promover a 
divulgação do projeto e dos treinamentos por meio de mídias sociais da entidade Cacique e ARUC, além de contar com 
divulgação de release para veículos de comunicação, principalmente os esportivos, faixas, banners, e-mails, para clubes 
nas regiões administrativas, particulares, inclusive em ginásios previstos para jogos, assim, conseguiremos atingir os 
objetivos e as metas quantitativas e qualificativas. 
PROFISSIONAIS A SEREM CONTRATADOS 

 
Categoria Tecnico Auxiliar tecnico 

Master feminino Conceição aparecida rocha de souza Artur dourado fernandes 

Master masculino Firmino rodrigues de oliveira Ricardo andre morais de araujo 

Adulto masculino 

Adulto feminino 

Juvenil masculino 

Junior masculino 

Geovane luiz guimarães de farias Marcelo godoi de souza 

 
 

 Grade do horário nos Núcleos 

 
  Serão disputadas 6 categorias (4 para naipe masculino e 2 categorias para feminino  

CATEGORIA QTD DE EQUIPES 

MASTER Feminino 1 EQUIPE 

ADULTO Feminino 1 EQUIPE 

Total Feminino 2 EQUIPES 

CATEGORIA QTD DE EQUIPES 

JUVENIL Masculino 1 EQUIPE 

JUNIOR Masculino 1 EQUIPE 

ADULTO Masculino 1 EQUIPE 

MASTER 1 EQUIPE 

TOTAL 4 EQUIPES 

TOTAL GERAL (FEMININO/MASCULINO 06 EQUIPES 

 
 

 Equipe de RH 

 
 

Função 
 

Qnt. 
Forma de 
contratação 
do RH 

Pr fissional a ser 
co tratado 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 

Coordenador 

Geral 
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MEI 
 

Não 
 

Não 
 

8h/diárias 
 

40h/semana 



 

 

 
 BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS

1. Realização de mais de mais de 
2. Fortalecimento da modalidade de
3. Divulgação do esporte e da disputa

 
 CROQUI DO EVENTO 

 

 

Foto do Ginásio Esportivo do Cruzeiro 
 

 CONTRAPARTIDA 

Palestra com o professor de História da rede pública Rafael Fernandes, especialista em História Cultural pela UnB e
presidente da ARUC e com uma atleta da equipe campeã mundial de Handebol máster na Croácia em 2021, sobre a
história da modalidade na ARUC, onde foi campeã do DF e campeã do Centro
escola pública da RA do Cruzeiro. A data

 
3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃODO PROJETO

 

 
Programação 

Infraestrutura para projeto 

 
4. DESEMBOLSO DA ENTIDADE: PAGAMENTO

 
O desembolso da entidade diz respeito 

gestão das suas contratações visando à
 

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
 

Para projetos continuados (desenvolvimento

Recursos Humanos a Entidade Declarara

u

IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA 

 80 jogos em diversos ginásios do DF; 
modalidade de handebol a nível local, nacional e internacional; 

disputa organizada. 

 Fotos da quadra da SEDE da ARUC. 

Palestra com o professor de História da rede pública Rafael Fernandes, especialista em História Cultural pela UnB e
presidente da ARUC e com uma atleta da equipe campeã mundial de Handebol máster na Croácia em 2021, sobre a

onde foi campeã do DF e campeã do Centro-Oeste. A palestra será oferecida para um
data da palestra será informada quanto antes o projeto se

PROJETO 

Cronograma de Execução 

 
Valor 

D 

Início 

R$ 73.081,81 31/12/2021 31/

PAGAMENTO DE RH E DE FORNECEDORES 

 à periodicidade dos pagamentos que serão realizados.

à correta aplicação de recursos públicos. 

Nos casos de projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses) é necessário que o pagamento

u 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,

OSC a identificação real do quantitativo a ser adquirido.

(desenvolvimento de atividades acima de 03 meses): no que 

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

6 

u 

 

Palestra com o professor de História da rede pública Rafael Fernandes, especialista em História Cultural pela UnB e 
presidente da ARUC e com uma atleta da equipe campeã mundial de Handebol máster na Croácia em 2021, sobre a 

Oeste. A palestra será oferecida para um 
se iniciar. 

 ração 

Término 

31/05/2022 

realizados. Cabe à entidade realizar a 

Nos casos de projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses) é necessário que o pagamento 

u 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, 

adquirido. 

 compete a contratação de 

art. 30 da Portaria 98/2020, a 



 

 

d

saber: 

§ 3º Para a execução
definidas no § 
personae" da relação
acessórios e complementares.
§ 2º Considera-se

 
Quanto a movimentação financeira, ressalta

aplicação da MROSC no Distrito Federal,
 

Art. 38. A movimentação de recursos da parceria será realizada mediante transferência eletrônica
sujeita à identificação do beneficiário final e os pagament
bancária dos fornecedores
§ 1º Poderá ser 
R$ 1.000,00 por operação, quando configurada peculiaridade relativa ao objeto da parceria ou ao
território de determinada atividade
I - haja essa previsão
II - seja conferida
solicitação formal

 

Marcar as opções abaixo: 

( X ) Dou ciência do acima informado 
( X ) Não haverá pagamento em espécie
(   ) Haverá pagamento em espécie. Sendo

4.1.CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

 

Meta Etapa/Fase 

 
 

Meta 1 

1.1 Recursos

1.2    Aquisição de

1.3 Contratação

1.4 Aquisição de

 
 

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

Atestamos que Equipes de Handebol da Aruc será realizado somente com recursos do Termo de Fomento,

não havendo outras fontes de recurso
 

5.1 Planilha Termo de Fomento 

 
Usar modelo abaixo – adequar. Incluímos

 

Meta 1 Infraestrutura para projeto 

Etapa 1.1 Recursos Humanos 

ITEM 
Descrição 
Detalhada 

Unida e de
Medida

d

execução da parceria em atividade contínua, as atividades
 1º, devem ser executadas pessoalmente pela entidade,

relação jurídica, sendo vedada à subcontratação nesses
complementares. 

se atividade contínua aquela que ultrapassar três meses

ressalta-se que no Decreto nº 37.843 de 13/12/2016, o

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
 admitida, excepcionalmente, a realização de pagamento

R$ 1.000,00 por operação, quando configurada peculiaridade relativa ao objeto da parceria ou ao
determinada atividade ou projeto, desde que: 

essa previsão no plano de trabalho aprovado; ou 
conferida autorização em decisão motivada do administrador

formal da organização da sociedade civil. 

espécie 
Sendo as despesas a seguir: 

DESEMBOLSO DA ENTIDADE 

Cronograma de Desembolso 

Especificação 

Recursos Humanos  
Aquisição de Material Esportivo 

Contratação de Prestadores de Serviço 

Aquisição de Material Gráfico 

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

Atestamos que Equipes de Handebol da Aruc será realizado somente com recursos do Termo de Fomento,

de recurso para o projeto 

Incluímos exemplos para 3 etapas diferentes. 

PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

 
e de 

Medida 
Quant Total 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

7 

atividades finalísticas da OSC 
entidade, em caráter "intuitu 

nesses casos, exceto para serviços 

meses de duração. 

o qual regulamenta a 

Art. 38. A movimentação de recursos da parceria será realizada mediante transferência eletrônica 
os serão realizados por crédito na conta 

bancário ou cheque nominal. 
pagamento em espécie, limitado a 

R$ 1.000,00 por operação, quando configurada peculiaridade relativa ao objeto da parceria ou ao 

administrador público, a partir de 

Mês 

Dezembro 2021 

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

Atestamos que Equipes de Handebol da Aruc será realizado somente com recursos do Termo de Fomento, 

 

Justificativa para 
aquisição/locação 
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  (Diária/Mês/ 
Mts/Serviço/ 
Unida e) 

    e memória de 
cálculo 

 
 
 
1.1 

 
1 Coordenador Geral - 
area de gestão esportiva, 
para atuar na elaboração 
do projeto, elaboração 
dos relatorios de 
prestação de contas 

 
 

 
Mês 

 
 

 
1 

 
 

 
5 

 
 

 
R$ 2.264,54 

 
 

 
R$ 11.322,70 

O profissional é 
indispensável para o 
registro contábil das 
despesas e receitas do 
evento em questão, o que 
vai contribuir para uma 
prestação de contas com 
mais presteza. 

Valor Total da Etapa 1.1 R$ 11.322,70 

Etapa 1.2 Aquisição de Material Esportivo 
 
 
 

 
1.2.1 

Aquisição de bola de 
handebol adulto, bola 
soleira H2 SELECT 
fabricada em couro 
sintética – profissional – 
recomendada pela 
Confederação Brasileira 
de Handbol – utilizada 
em competições 
profissionais 

 
 
 

 
Unid 

 
 
 

 
31 

 
 
 

 
31 

 
 
 

 
R$ 215,00 

 
 
 

 
R$ 6.665,00 

 
 

 
As bolas serão utilizadas 
pelas equipes da ARUC, 
nos treinamentos 

 
 
 

1.2.2 

CAMISAS DE JOGO (01) – 
confeccionadas em DRY 
FIT com ELASTANO, com 
numeração e emblema 
da entida de Camisa 
Mallui Handebol 
Feminino 

 
 
 

Unid 

 
 
 

84 

 
 
 

84 

 
 
 

R$ 48,83 

 
 
 

R$ 4.101,72 

É necessário a 
uniformização das equipes 
da ARUC nas competições 
citadas. Tendo em vista 
que o material é de alta 
resistência e qualidade 

 

 
1.2.3 

 
 

Short MalluiSuplex 
Handebol Feminino 

 

 
Unid 

 

 
28 

 

 
28 

 

 
R$ 30,83 

 

 
R$ 863,24 

É necessário a 
uniformização das equipes 
da ARUC nas competições 
citadas. Tendo em vista 
que o material é de alta 
resistência e qualidade 

 

 
1.2.4 

 
Calção para jogo, Calção 
Handebol Pol 140 
Handebol 

 

 
Unid 

 

 
56 

 

 
56 

 

 
27,90 

 

 
R$ 1.562,40 

É necessária a 
uniformização das equipes 
da ARUC nas competições 
citadas. Tendo em vista 
que o material é de alta 
resistência e qualidade 

 

 
1.2.5 

 

Camisa para a comissão 
tecnica confeccionadas 
em DRY FIT. 

 

 
Unid 

 

 
13 

 

 
13 

 

 
R$ 29,30 

 

 
R$ 380,90 

É necessário a 
uniformização das equipes 
da ARUC nas competições 
citadas. Tendo em vista 
que o material é de alta 
resistência e qualidade 

 

 
1.2.6 

 
AGASALHO Casaco de 
Tactel Forrado para os 
atletas 

 

 
Unid 

 

 
42 

 

 
42 

 

 
R$ 130,00 

 

 
R$ 5.460,00 

É necessário a 
uniformização das equipes 
da ARUC nas competições 
citadas. Tendo em vista 
que o material é de alta 
resistência e qualidade 

 

 
1.2.7 

 

AGASALHO Casaco de 
Tactel Forrado Comissão 
Tecnica 

 

 
Unid 

 

 
13 

 

 
13 

 

 
R$ 130,00 

 

 
R$ 1.690,00 

É necessário a 
uniformização das equipes 
da ARUC nas competições 
citadas. Tendo em vista 
que o material é de alta 
resistência e qualidade 

Valor Total da Etapa 1.2 R$ 20.723,26 

Etapa 1.3 Contratação de Prestadores de Serviço 
 
 

 
1.3.1 

 
3 Treinadores – 
Formados em Educação 
Física ou com experiência 
comprovada na 
modalidade 

 
 

 
Mês 

 
 

 
4 

 
 

 
12 

 
 

 
R$ 1.800,00 

 
 

 
R$ 21.600,00 

Treinador: profissional de 
Educação Física inscrito no 
CREF e com comprovada 
capacidade técnica, tanto 
através de cursos, quanto 
como ex-jogador e 
atualizado com as novas 
táticas da modalidade.. 

 



 

 

E

As divulgações do Evento serão por meio de
com divulgação de release para veículos de comunicação, principalmente os esportivos, faixas, banners, e
clubes nas regiões administrativas, particulares,
informações semanais. 
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1.3.2 

 
 
 
 
 
 
 

 
3 Auxiliares Técnicos – 
Formado ou cursando 
Educação Física e 
comprovada experiência 
na modalidade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mês 

Valor Total da Etapa 1.3 

Etapa 1.4 Aquisição de Material Gráfico
 
 
1.4.1 

Banner - Confecção de 3 
(três) banners em lona 
vinílica no tamanho de 
1,10m x 1,00m 

 
 

Metro 

Valor Total da Etapa 1.4 

VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO

 

 
7. Previsão de Receitas 

 

PREVISÃO DE RECEITAS

QTD. Nome

1 REGINALDO ROCHA SARDINHA

Total 

 
 

Brasília, 30 de dezembro de 2021 
 

 

E

As divulgações do Evento serão por meio de mídias sociais da entidade Cacique, Federação e ARUC, além de contar
com divulgação de release para veículos de comunicação, principalmente os esportivos, faixas, banners, e

particulares, inclusive em ginásios previstos para

IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
R$ 1.600,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
R$ 19.200,00

Gráfico 
 
 

3,3 

 
 

3,3 

 
 

R$ 71,47 

 
 

R$ 235,85 

FOMENTO 

RECEITAS (inclusive recursos complementares) 

Nome Receitas

SARDINHA R$ 73.081,81 

R$ 73.081,81 

 

PEDRO PAULO GONZALEZ DA SILVA 

PRESIDENTE 

9 

mídias sociais da entidade Cacique, Federação e ARUC, além de contar 
com divulgação de release para veículos de comunicação, principalmente os esportivos, faixas, banners, e-mails, para 

para jogos. Serão atualizadas 

19.200,00 

 
 

Auxiliar Técnico: 
responsável pelo apoio 
técnico em quadra, assim 
como a parte 
administrativa (contato 
com a Federação e 
Confederação, participa de 
congressos técnicos, 
inscrição de atletas nas 
federações e organização 
da agenda de 
treinamentos, sendo o 
responsável pelo contato 
com atletas, avisando dos 
dias e locais dos treinos e 
jogos, em Brasilia e outros 
estados onde a entidade 
atuar 

R$ 40.800,00 

 

 
 

Confecção de banner para 
divulgar o fomento. 

R$ 287,10 

R$ 73.081,81 

Receitas 


