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PLANO DE TRABALHO 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

Nome da OSC:Associação Luta Pela Vida 

Nome Fantasia: Associação Luta pela Vida 

CNPJ:09.353.620/0001-89 Endereço:SHTN TR 1 CONJ 1B BL A/B  

Complemento:APT 1021 Bairro/Cidade:ASA NORTE CEP:70800-200 

Telefone: (61) 98118-0801 Telefone: (DDD) Telefone: (DDD) 

E-mail:alpvida2017@gmail.com Redes Sociais / Site: 
@associacao_luta_pela_vida 

Responsável da OSC (Dirigente):Romulo Sulz Gonsalves Júnior 

CPF:352.268.891-00 RG/Órgão 
Expedidor:811186/SSP-DF 

Telefone do Dirigente:(61) 98118-0801 

Endereço do Dirigente: SHTN Trecho 1 Conjunto 1B, bloco A, apto 
1021, Brasília-DF. 

CEP: 70.756-070 

 

1.1 ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Romulo Sulz Gonsalves Júnior 

Função na parceria: PRESIDENTE DA OSC 

RG:811186/SSP-DF 
Órgão 

Expedidor:811186/SSP-DF 
CPF:352.268.891-00 

Telefone Fixo: Telefone Celular:(61) 98118-0801 

E-Mail do Responsável:alpvida2017@gmail.com 

 

1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE  

Criada em 2008 a Associação Luta Pela Vida, organização da sociedade civil e, portanto, sem fins lucrativos, 

organizada por profissionais liberais que querem contribuir para a formação de um mundo cada vez melhor, e 

que se juntaram para colocar em prática os seus anseios e objetivos de apoiar, colaborar, criar, desenvolver, 

sugerir, promover e/ou executar ações e projetos sociais, dentre outros. 

A Associação tem como algumas de suas finalidades, promoção do esporte e lazer, formação de atletas para o 

alto rendimento, promover e fomentar eventos e campeonatos desportivos, dentre outras. 

Seguindo a linha estatutária em sua vocação esportiva a ALPV realizou com sucesso, desde 2015 4 (quatro) 

campeonatos de MMA, denominado FGC (Federal Gladiators Combat), em parceria com a Secretaria de 

Esportes do DF, através de apoio e termos de fomento. O evento que consiste em esporte de alto rendimento 

baseado em artes marciais mistas, foi sucesso de público e crítica e demonstra a capacidade técnica da 



 

entidade na realização do projeto proposto. 

E foi seguindo a linha idealizada que a Associação Luta pela Vida realizou os seguintes eventos esportivos: 

1)Federal GladiatorsCombat (2015) – Campeonato de Artes Marciais para 1000 participantes, diretos e 

indiretos,ocorrido no Ginásio Nilson Nelson destinado a intercâmbio de conhecimentos e inserção social por 

meio do esporte, com foco nos jovens carentes do Distrito Federal. 

2)Federal GladiatorsCombat (2016) – Campeonato de Artes Marciais para 1000 participantes, diretos e 

indiretos, ocorrido no Ginásio da ASCEB destinado a intercâmbio de conhecimentos e inserção social por meio 

do esporte, com foco nos jovens carentes do Distrito Federal. 

3)Federal GladiatorsCombat (2017) – Campeonato de Artes Marciais para 1000 participantes, diretos e 

indiretos, ocorrido no Ginásio da ASCEB destinado a intercâmbio de conhecimentos e inserção social por meio 

do esporte, com foco nos jovens carentes do Distrito Federal. 

4)Federal GladiatorsCombat (2018) – Campeonato de Artes Marciais para 1000 participantes, diretos e 

indiretos, ocorrido no Ginásio de Esportes da Ceilândia destinado a intercâmbio de conhecimentos e inserção 

social por meio do esporte, com foco nos jovens carentes do Distrito Federal. 

5) Profissão Esporte 27 de Janeiro a 04 de março de 2020 - Curso de Organização de eventos com ênfase em 

esporte para 143 alunos, ocorrido no endereço CRS 514 SUL BLOCO B LOJA 59, 70.380-525 - ASA SUL. 

6) Campeonato Brasiliense de Jiu-Jitsu – 07 de maio a 16 de maio de 2021 – Campeonato oficial de Jiu-Jitsu 

com 1200 participantes diretos e indiretos, ocorrido no Ginásio do Cruzeiro. 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Nome do Projeto: PROJETO CIRCUITO BSB DE JIU-JITSU 2021 

Local de realização: SHCES Qd 811 Cruzeiro / Sudoeste / Octogonal, Brasília - DF, 70650-402 – GINÁSIO DO 
CRUZEIRO 

Período de execução: 27/08 a 19/09/2021  

Período de realização do Evento: 27/08 a 19/09/2021  

Período de realização das Ações 
custeadas pelo Fomento:  

27/08 a 19/09/2021  

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

Previsão de beneficiários diretos: 2100 atletas e treinadores 

Previsão de público indireto: 0 tendo em vista o Decreto vigente  

Valor Total do Projeto: R$ 540.670,24 (quinhentos e quarenta mil, seiscentos e setenta reais e vinte e 
quatro centavos) 

Valor Total do Termo de Fomento: R$ 496.340,24 (quatrocentos e noventa e seis mil, trezentos e quarenta 
reais e vinte e quatro centavos) 
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2.1 OBJETO DA PARCERIA 

Realização do Circuito Brasiliense de Jiu-Jitsu 2021. 

2.2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

Realização do Circuito Brasiliense de Jiu-Jitsu, competição profissional da Federação Brasiliense de Jiu-

Jitsu, sendo 2 etapas, nas datas de 27 a 29de agosto a primeira etapa e17 a 19 de setembro a segunda etapa, 

em parceria a ser firmada entre esta associação e Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal, através de 

Termo de Fomento. 

Tal parceria é fundamental na execução do projeto, buscando o objetivo comum a ambos, que é o 

incentivo ao esporte junto à comunidade do DF. 

O evento busca ainda interatividade e intercâmbio de experiências entre os atletas, de modo que os 

menos experientes poderão aprender com os mais experientes, o que certamente resultará em vantagens 

para todos os participantes, além de despertar interesse e incrementar a prática desportiva em todo o Distrito 

Federal, já que a execução de projetos como o ora proposto, ainda poderá servir de incentivo para atrair os 

jovens a praticarem o jiu-jitsu como atividade esportiva. 

Os atletas alvo do evento, que são todos federados, são predominantemente moradores do DF, com 

idade acima de 06 anos, de todas as classes sociais, praticante de jiu-jitsu ou MMA, provenientes de todas as 

regiões administrativas, do entorno e de alguns estados brasileiros. 

Ressalte-se, por oportuno, que além da questão de saúde, o esporte ainda gera em seus participantes, 

de um lado, disciplina, cidadania, inserção social e, de outro, como empreendedorismo ou como profissão, 

podendo ser encarado como um fator de transformação de vida daqueles que se engajarem, ressaltando-se, 

ainda, que aludidos interesses afinam-se com os interesses do GDF e da Secretaria de Esporte e Lazer do DF. 

2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO: 

O jiu-jitsu é uma arte marcial japonesa que atravessou as fronteiras de seus criadores e ganhou o 

mundo a partir do século XIX, por intermédio dos imigrantes japoneses que passaram a ensinar este tipo de 

luta em outros países. No Brasil, o esporte se desenvolveu no século XX por meio da família Gracie com a 

denominação de “jiu-jitsu brasileiro”, que é hoje a modalidade mais difundida e praticada no mundo. A partir 

de então o referido esporte passou a ser mais praticado e a atrair uma enorme legião de fãs, notadamente a 

partir da realização de grandes eventos de MMA (Mixed Martial Arts), com o surgimento do UFC 

(UltimateFightChampionship), na década de 90, hoje o evento de MMA mais famoso do mundo. 

Além disso, o Jiu-Jitsu tem colocado anualmente dezenas de atletas no circuito mundial do esporte, 

tais como Hélio Soneca Moreira, Alexandre Soca Freitas, Vitor Shaolin Ribeiro, Amaury Bitetti, Marcio Pé de 

 

Pano Cruz, Gabriel Napão Gonzaga, Wellington Megaton Dias e Roberto SpiderTraven, dentre outros.    



 

 

Pesquisa divulgada revista Gracie Mag (https://www.graciemag.com/2019/04/15/quantas-pessoas-

praticam-jiu-jitsu-e-esportes-de-luta-no-brasil-pesquisa-da-estimativa/)indica que os esportes de combate 

estão de fato em alta. De acordo com os números de uma pesquisa anterior, divulgada em 2006, a procura por 

lutas e artes marciais aumentou 109%. Os esportes de combate - do Jiu-Jitsu à capoeira -, só perderam em 

crescimento de praticantes para a corridinha e a caminhada, que tiveram um aumento de 194%. 

Ainda de conformidade com a pesquisa divulgada pelaGracie Mag, acima mencionada, cerca de 5 

milhões de brasileiros praticam lutas hoje. Mas quantos desses praticantes realmente vestem o kimono, 

amarram a faixa na cintura e caem para dentro do tatame buscando montar e finalizar? Segundo outra 

pesquisa, mais abrangente, realizada pela agência fight.com (https://maricainfo.com/2013/09/14/jiu-jitsu-e-

a-arte-marcial-mais-praticada-no-brasil-aponta-estudo.html), é mesmo o Jiu-Jitsu que aparece como a luta 

mais popular no país. 

E é diante do cenário reinante no Brasil e apostando no mercado de artes marciais que a Associação 

Luta Pela Vida em conjunto com a Federação Brasiliense de Jiu-Jitsu, Centro Oeste Jiu-jitsu e Confederação 

Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo, buscam firmar a presente parceria proposta na pretensão de realizar o 

campeonato brasilense de jiu-jitsu 2021, no intuito de colocar Brasília na rota nacional dos grandes 

campeonatos de Jiu-Jitsu, com um evento de grande estrutura, alta qualidade técnica e centenas de atletas do 

cenário local e nacional.  

 

2.4 OBJETIVO GERAL: 

Realizar um circuito oficial em Brasília, durante 2 etapas (27 de agosto a 19 de setembro de 2021), na 

modalidade de Jiu-Jitsu, visando promover o esporte a nível nacional. 

 

2.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Dar visibilidade para atletas do Distrito Federal. 

 Promover intercâmbio esportivo entre os atletas participantes. 

 Fortalecer ações esportivas relacionadas à categoria de lutas. 

 Fomentar e profissionalizar o esporte ao fazer uso da disciplina como ponto de partida;  

 Incentivar o esporte como benefício à saúde; 

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

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

cumprimento das Metas 

Promover intercâmbio esportivo 

entre os atletas participantes. 

Água mineral, camisetas, kit 

lanche 

- Fotos 

-Notas fiscais 

-Relatório de inscrição 

Promover estrutura completa 

para realização do projeto. 

Equipe de apoios, auxiliar de 

limpeza, árbitros, segurança 

desarmada, brigadistas, 

contratação de RH, sonorização 

e iluminação  

- Fotos 

-Notas fiscais 

Promover o campeonato em toda 

a mídia espontânea esportiva do 

DF, promovendo o esporte, a 

cidade e os atletas. 

Assessoria de imprensa, designer 

gráfico e registro fotográfico 

-Clipping jornalístico 

- Fotos 

-Notas fiscais 

-Relatório com printsdas 

postagens nas redes sociais. 

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

cumprimento 

Premiar participantes do projeto 

com 600 medalhas e 18 troféus 
Medalhas e troféus 

-Relatório fotográfico 

-Notas fiscais 

Ter no mínimo 80% de inscritos 

no Circuito Brasiliense de Jiu-Jitsu 
Inscrições dos atletas 

- Fotos 

-Relatório de inscrições 

Ter no mínimo 50% de atletas 

inscritos do Distrito Federal 
Inscrições dos atletas 

- Fotos 

-Relatório de inscrições 

 

2.6 CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADESDO PROJETO 

Nome do Evento:  
APOIO AO PROJETO CIRCUITO BSB DE JIU-JITSU 2021 

Descrição/Etapa:   Circuito BSB de Jiu-Jitsu  

Data do Evento: 27/08/2021 a 19/09/2021 Turno: Matutino /Vespertino 

Períodocusteadopelo
Fomento: 

27/08/2021 a 19/09/2021 Turno: Matutino /Vespertino 

Local: 
SHCES Qd 811 - Cruzeiro / Sudoeste / Octogonal, Brasília - DF, 70650-402 – GINÁSIO DO 
CRUZEIRO 

  
(...) Quadra Poliesportiva (...) Praça 
(...) Pátio (...) Piscina 



 

 
EspaçosFísicosDisponíveis
: 

(X) Ginásio (...) Clube 

() Espaço Privado 
Qual? Salas de aula  

(...) Outro 
Qual?  

Quantidade de participantes neste evento 
Direto: 2100 

Atletas: 1200 
Comissão Técnica: 900 

Indireto: 0 Total: 2100 

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

 

Faixaetária Categorias/Data/Turno Qtd. 

( X ) Crianças/Adolescentes (até 14 anos) 
Mirim, infantil e infanto juvenil, 
27/08/2021 e 19/09/2021, 
matutino e vespertino 

200 
 

(X) Adultos (acima de 16 anos) 
Juvenil, adulto e master, 
27/08/2021a 19/09/2021, 
matutino e vespertino. 

1000 

(...) Idosos (a partir de 60 anos)   
(...) Pessoas portadoras de necessidades especiais (limitação 
física, mental, sensorial ou múltipla - inseridas na distribuição 
acima) 

  

 

Inscrição dos participantes 

(   ) Escolas 

(   ) Emcentroscomunitários 

(   ) Na sede da entidade proponente 

( X  ) Na sede de entidades parceiras (FBJJD – Federação Brasilense de Jiu-Jitsu Desportivo) 

(X ) pela internet. Especifique:https://fbjjd.soucompetidor.com.br/pt-br/ 

(  ) Outros.  

 

2.7 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA) 

Realização do Circuito Brasiliense de Jiu-Jitsu, competição oficial da Federação Brasiliense de Jiu-Jitsu. 

O projeto ocorrerá no ginásio do Cruzeiro e contará com estrutura de ponta, digna dos grandes campeonatos 

nacionais e internacionais. A ideia é proporcionar aosatletas uma experiência única. Buscaremos gerar a 

impressão de um grande espetáculo, um verdadeiro show de lutas. Serão 06 tatames, por isso é necessária 

contratação de tatame, alambrado para separar as seis áreas de luta, notebook para lançarem as pontuações, 

TV’smostrando a pontuação da luta tanto para os atletas quanto para a arbitragem, sendo necessário duas tv’s 

por área, uma virada para os atletas em combate e outra para a arbitragem, camisetas para os árbitros, 

coordenadores e funcionários da limpeza, onde as lutas ocorrerão simultaneamente e uma grande estrutura 

de som e iluminação, por isso necessário a contratação de sistema de sonorização, iluminação, LED, gerador 

250 kva, distribuída em grids (aterrados) por toda área do evento. Haverá ainda painel de led e tvs 50’para 

melhor visualização e entendimento das lutas para atletas e equipes técnicas. 
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Para o projeto ocorrer como o descrito acima será necessário contratar empresa especializada, a fim de 

respaldar a OSC de encargos tributários e trabalhistas, para os itens de pessoal e serviços. 

Para a efetiva realização do projeto proposto, serão necessáriosprofissionais qualificados e capacitados, com 

experiência e capacidade na área esportiva cujo intuito é atender com eficiência e agilidade aos atletas, 

equipes e organização do evento. 

Para as atividades terceirizadas, ambulância UTI, contador (necessário para parte contábil do projeto), 

palestrantes (necessário para as palestras educativas e motivacionais), diretor financeiro (necessário para o 

controle financeiro do evento), coordenador de programação (necessário para criar e acompanhar 

programação do evento), coordenador de comunicação (necessário para todo comunicação do evento), 

produtor executivo (necessário para executar toda produção e pós-produção do evento), segurança 

desarmado (necessário para controle de acesso e segurança do evento), brigadistas, equipe de apoio 

(necessário para diversas funções no projeto, dentre quais, receptivo, entrega de kit lanche e águas, conduzir 

a chave da competição e etc), diretor geral (responsável geral pelo projeto), assessor jurídico(responsável por 

todo acompanhamento jurídico do projeto), auxiliar de limpeza (responsáveis pela limpeza do evento), árbitros 

(profissionais qualificados pela federação esportiva, habilitado para arbitrar), assessoria de imprensa 

(necessário para desenvolvimento e divulgação de matérias relacionadas as atividades da programação do 

CBJJ), design gráfico(necessário para criação das artes do evento), registro fotográfico (necessário para as fotos 

durante a montagem, pesagem e competição), narrador esportivo (necessário para a narração esportiva 

online), comentarista esportivo (necessário para os comentários das lutas), será contratada empresa 

especializada, a fim de respaldar a OSC de encargos tributários e trabalhistas. O profissional deverá possuir 

experiência ou graduação ou notório saber na área de atuação. 

As inscrições serão realizadas, sem custo para o erário, no site da Federação Brasiliense de Jiu-Jitsu Desportivo 

(https://fbjjd.soucompetidor.com.br/pt-br/) (www.fbjjd.com.br) até o dia 23 de agosto para a primeira etapa 

e até o dia 13 de setembro para a segunda etapa,no valor médio deR$ 110,83 com base no último campeonato 

realizado(18 atletas pagaram R$ 60,00 cada, outros 18 atletas pagaram R$ 79,00 cada, outros 17 atletas 

pagaram R$ 95,00 cada, outros 10 atletas pagaram R$ 104,00 cada, outros 75 atletas pagaram R$ 116,00 cada 

e outros 62 atletas pagaram R$ 134,00, sendo a diferença de preço são os lotes de inscrições, então estimamos 

mais 200 atletas por etapa, totalizando 400 atletas) e ainda serão distribuídas 800 cortesias para as academias 

de lutasvisando maior engajamento e divulgação do esporte, a Federação e a Associação Luta Pela 

Vidadistribuíram para os atletas das academias do DF.  

Tal ação gerará um grande engajamento que se demonstra no número de atletas que hoje se encontra 

inscrito.Após o encerramento das inscrições, no dia 24 de agosto na primeira etapa e 14 de setembro na 

segunda etapa, a partir das 11hs ao dia 25 de agosto na primeira etapa e 15 de setembro na segunda etapa,  

até as 11hs, sairá a checagem para os atletas verificarem suas categorias, se estão corretas com suas inscrições, 



 

e no dia 26 de agosto na primeira etapa e 16 de setembro na segunda etapa, após as 09hrs, sairá o cronograma 

com os horários de todas as lutas e as chaves com todo os confrontos que irão acontecer no evento, em caso 

do evento não seja liberado nessa data serão informados a todos inscritos que será remarcada nova data. 

Todas estas informações estarão disponíveis em nossos sites: fbjjd.com.br/fbjjd.soucompetidor.com.br. 

Para os inscritos com idade inferior a 15 anos, obrigatoriamente devem estar acompanhados de um 

responsável legal. 

Dia 27 de agosto na primeira etapa e 17 de setembro na segunda etapa, acontecerá a montagem do evento a 

partir das 7h e o reconhecimento do tatame a partir das 14h, ficando liberado para os atletas até às 18h, a 

pesagem será feita no ginásio também das 15h às 18h. 

As premiações do campeonato (prêmios por etapa) ocorrerão sempre no pódio, o prêmio em dinheiro, 

sendo premiado em R$ 400,00 (quatrocentos reais) o primeiro colocado das seguintes categorias: 

 MASCULINO/JUVENIL/AZUL/ABSOLUTO 

 MASCULINO/MASTER 1/AZUL/ABSOLUTO 

 MASCULINO/MASTER 2+3/AZUL/ABSOLUTO,  

Em R$ 300,00 (trezentos reais) o primeiro colocado da seguinte categoria 

 MASCULINO/ADULTO/BRANCA/ABSOLUTO 

Em R$ 500,00 (quinhentos reais) o primeiro colocado das seguintes categorias 

 MASCULINO/ADULTO/AZUL/ABSOLUTO; 

 MASCULINO/MASTER 1/ROXA/ABSOLUTO; 

  MASCULINO/MASTER 2+3/ROXA/ABSOLUTO; 

Em R$ 600,00 (seiscentos reais) o primeiro colocado das seguintes categorias: 

 MASCULINO/ADULTO/ROXA/ABSOLUTO 

 MASCULINO/MASTER 1/MARROM/ABSOLUTO 

  MASCULINO/MASTER 2+3/MARROM/ABSOLUTO 

Em R$ 800,00 (oitocentos reais) o primeiro colocado das seguintes categorias: 

 MASCULINO/ADULTO/MARROM/ABSOLUTO 

 FEMININO/ADULTO/AZUL+ROXA/ABSOLUTO 

Em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) para as seguintes categorias: 

 MASCULINO/MASTER 1/PRETA/ABSOLUTO 
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 MASCULINO/MASTER 2+3/PRETA/ABSOLUTO 

 MASCULINO/ADULTO/PRETA/ABSOLUTO 

A premiação será entregue em forma de cheque simbólico para depois ser feito uma transferência para os 

vencedores, já as medalhas e troféus serão entregues no mesmo dia. 

Devido à pandemia do Covid-19, a Associação Luta Pela Vida em parceria com a Federação Brasiliense de Jiu-

jitsu Desportiva adotará as seguintes medidas de segurança (A Associação e a Federação receberam através 

de doações os materiais, portanto não terá custo para o erário): 

• Na entrada do ginásio haverá termômetro do tipo eletrônico para aferir, à distância, a temperatura de 

todos aqueles desejarão ingressar no ginásio (equipes, atletas, colaboradores e terceirizados). Caso seja 

apontada temperatura superior a 37,5º C, a entrada no recinto não lhe será permitida. 

• Haverá álcool em gel dispostos em todas as mesas que servirão de apoio ao STAFF do evento. 

• Será recomendado a todos os competidores que usem camisa Rash Guard por baixo do Kimono, 

visando, com isso, evitar (ou ao menos reduzir) o respingo de suor na hora da luta. 

• Aos árbitros só será permitido arbitrar as lutas calçados com luvas e máscaras (medidas essas que 

serão adotadas enquanto durar as restrições que se referem à Covid-19. 

• Haverá tapete com água sanitária (tapete sanitizante) na entrada de cada arena de luta (para cada 

atleta), e o refil será renovado de hora em hora com a utilização do produto especificamente recomendado. 

Serão realizadas por hora, aproximadamente 30 lutas em 06 tatames diferentes, dessa forma, participação de 

30 atletas por hora e como o evento prevê duração de 7 horas por dia, teremos uma média de 200 atletas por 

dia, as seis lutas ocorrerão simultaneamente em seis tatames distintos; cada luta terá duração de 3 minutos 

(para as categorias mirim a infanto juvenil) e de 6 minutos (para as categorias adulto e master); com isso serão 

necessários 6 árbitros atuando (ao mesmo tempo), e 6 árbitros aguardando para o necessário revezamento, 

que acontecerá de hora em hora, conforme disciplinado pelo Conselho de Árbitros e pela Federação Brasiliense 

de Jiu-Jitsu Desportivo.   

Ressalte-se, por oportuno, que aludido procedimento afigura-se padrão em competições oficiais promovidas, 

tanto pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, quanto pela Federação Brasiliense de Jiu-Jitsu Desportivo e faz-

se necessário visando o melhor desempenho possível da arbitragem – físico e psicológico -, o que resulta em 

uma significativa melhora no que se refere ao resultado arbitral da competição. 

Portanto, será necessária a contratação de 12 (doze) árbitros para cada dia de evento.  

Também será necessária a contratação de 1 (um) coordenador de arbitragem para cada dia de evento.   



 

CRONOGRAMA CAMPEONATO BRASILIENSE DE JIU-JITSU 

SEXTA 27 DE AGOSTO DE 2021  

07:00 Montagem do evento 

14:00 Reconhecimento do tatame 

15:00 Pesagem 

SÁBADO, 28 DE AGOSTO DE 2021 

HORÁRIO CATEGORIA/FAIXA/PESO 

09:00 Abertura 

09:40  Preta Adulto Masculino – Todas as Categorias  

10:15    Preta Máster 1 Masculino – Todas as Categorias       

10:45  Preta Máster 2 e 3 Masculino – Todas as Categorias 

11:25 Marrom Adulto Masculino – Todas as Categorias                  

11:55 Marrom Máster 1, 2 e 3 Masculino – Todas as Categorias        

12:20 Roxa Adulto Masculino – 62kg, 69kg e 77kg  

12:45 Roxa Máster 1, 2 e 3 Masculino – Todas as Categorias 

13:05 Roxa Máster 1, 2 e 3 Masculino – Todas as Categorias 

13:30 Juvenil Feminino e Masculino - todas as faixas e categoria 

14:05 Azul Adulto Masculino – 62kg, 69kg e 77kg 

14:40 Azul Adulto Masculino – 85kg, 94kg e 110kg 

15:15 Azul Máster 1, 2 e 3 Masculino – Todas as Categorias 

16:00 

•     Preta Adulto Masculino – Absolut                                                            
•     Preta Máster 1 Masculino – Absoluto 

•     Preta Máster 2+3 Masculino – Absoluto 
•     Marrom Adulto Masculino – Absoluto 

•     Marrom Máster 1 Masculino – Absoluto 
•     Marrom Máster 2+3 Masculino – Absoluto 

•     Azul/Roxa Adulto Feminino – Absoluto 

17:00 

•    Roxa Adulto Masculino – Absoluto 
•     Roxa Másters Masculino 1 – Absoluto 

•     Roxa Másters Masculino 2+3 – Absoluto 
•     Azul Adulto Masculino – Absoluto 

•     Azul Másters Masculino 1 – Absoluto 
•     Azul Másters Masculino 2+3 – Absoluto 

•     Azul Juvenil Masculino – Absoluto 

DOMINGO, 29 DE AGOSTO DE 2021 

HORÁRIO CATEGORIA/FAIXA/PESO 

09:00 Abertura 

09:40 
 Infanto Juvenil 1 Feminino e Masculino - todas as faixas e 

categorias 

10:20 Infantil 1 Feminino e Masculino - todas as faixas e categorias 

10:45  Infantil 2 Feminino e Masculino – todas as faixas e categoria 

11:20 Mirim 1 e 2 Feminino e Masculino – todas as faixas e categoria 

11:40 Feminino Adulto e Máster – Todas as Faixas e Categorias 

12:15 Branca Adulto Masculino – 62kg, 69kg, e 77kg 

12:45 Branca Adulto Masculino – 85kg, 94kg, 110kg e Acima de 110kg 
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13:25 Branca Adulto Masculino – 85kg, 94kg, 110kg e Acima de 110kg 

13:55 Branca Máster 1, 2 e 3 Masculino – Todas as Categorias 

CRONOGRAMA CAMPEONATO BRASILIENSE DE JIU-JITSU 

SEXTA 17 DE SETEMBRO DE 2021  

07:00 Montagem do evento 

14:00 Reconhecimento do tatame 

15:00 Pesagem 

SÁBADO, 18 DE SETEMBODE 2021 

HORÁRIO CATEGORIA/FAIXA/PESO 

09:00 Abertura 

09:40  Preta Adulto Masculino – Todas as Categorias  

10:15    Preta Máster 1 Masculino – Todas as Categorias       

10:45  Preta Máster 2 e 3 Masculino – Todas as Categorias 

11:25 Marrom Adulto Masculino – Todas as Categorias                  

11:55 Marrom Máster 1, 2 e 3 Masculino – Todas as Categorias        

12:20 Roxa Adulto Masculino – 62kg, 69kg e 77kg  

12:45 Roxa Máster 1, 2 e 3 Masculino – Todas as Categorias 

13:05 Roxa Máster 1, 2 e 3 Masculino – Todas as Categorias 

13:30 Juvenil Feminino e Masculino - todas as faixas e categoria 

14:05 Azul Adulto Masculino – 62kg, 69kg e 77kg 

14:40 Azul Adulto Masculino – 85kg, 94kg e 110kg 

15:15 Azul Máster 1, 2 e 3 Masculino – Todas as Categorias 

16:00 

•     Preta Adulto Masculino – Absolut                                                            
•     Preta Máster 1 Masculino – Absoluto 

•     Preta Máster 2+3 Masculino – Absoluto 
•     Marrom Adulto Masculino – Absoluto 

•     Marrom Máster 1 Masculino – Absoluto 
•     Marrom Máster 2+3 Masculino – Absoluto 

•     Azul/Roxa Adulto Feminino – Absoluto 

17:00 

•    Roxa Adulto Masculino – Absoluto 
•     Roxa Másters Masculino 1 – Absoluto 

•     Roxa Másters Masculino 2+3 – Absoluto 
•     Azul Adulto Masculino – Absoluto 

•     Azul Másters Masculino 1 – Absoluto 
•     Azul Másters Masculino 2+3 – Absoluto 

•     Azul Juvenil Masculino – Absoluto 

DOMINGO, 19 DE SETEMBRO DE 2021 

HORÁRIO CATEGORIA/FAIXA/PESO 

09:00 Abertura 

09:40 
 Infanto Juvenil 1 Feminino e Masculino - todas as faixas e 

categorias 

10:20 Infantil 1 Feminino e Masculino - todas as faixas e categorias 

10:45  Infantil 2 Feminino e Masculino – todas as faixas e categoria 

11:20 Mirim 1 e 2 Feminino e Masculino – todas as faixas e categoria 

11:40 Feminino Adulto e Máster – Todas as Faixas e Categorias 



 

12:15 Branca Adulto Masculino – 62kg, 69kg, e 77kg 

12:45 Branca Adulto Masculino – 85kg, 94kg, 110kg e Acima de 110kg 

13:25 Branca Adulto Masculino – 85kg, 94kg, 110kg e Acima de 110kg 

13:55 Branca Máster 1, 2 e 3 Masculino – Todas as Categorias 

 

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 

Diretor Geral  01 
Contratação 

direta 

SIM, PRESIDENTE 

DA OSC 
Não remunerado 

Não 

trabalhará na 

OSC 

Disponível 24 

horas durante 

o projeto. 

Diretor 

Financeiro 
01 

Empresa 

terceirizada 
Não Não remunerado 

Não 

trabalhará na 

OSC 

Disponível 24 

horas durante 

o projeto. 

Coordenação 

de 

comunicação 

01 
Empresa 

terceirizada 
Não Não remunerado 

Não 

trabalhará na 

OSC 

Disponível 24 

horas durante 

o projeto. 

Produção 

executiva 
01 

Empresa 

terceirizada 
Não Não remunerado 

Não 

trabalhará na 

OSC 

Disponível 24 

horas durante 

o projeto. 

Coordenação 

de 

programação 

01 
Empresa 

terceirizada 
Não Não remunerado 

Não 

trabalhará na 

OSC 

Disponível 24 

horas durante 

o projeto. 

 

2.8 BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA 

 Divulgação em sites e matérias jornalísticas do campeonato. 

 Atletas treinando em academias novas, gerando o intercambio. 

 Novas ações esportivas geradas no Distrito Federal. 

 Aumento procura para a prática do jiu-jitsu. 

 

2.9 CROQUI DO EVENTO 

SHCES Qd 811 - Cruzeiro / Sudoeste / Octogonal, Brasília - DF, 70650-402 – GINÁSIO DO CRUZEIRO. 
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2.10 CONTRAPARTIDA 

Não se aplica 

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃODO PROJETO 

Cronograma de Execução 

Descrição  Valor 

Duração 

Início Término 

Equipe de RH / Serviços R$ 82.647,96 27/08/2021 19/09/2021 

Aquisição de insumos R$ 57.141,94 27/08/2021 19/09/2021 

Locação de estrutura R$ 356.550,34 27/08/2021 19/09/2021 

 

 

 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 contratação 

de Recursos Humanos a Entidade Declarara ter ciência do disposto no parágrafo 3º e 4º do art. 30 da Portaria 

98/2020, a saber: 

§ 3º Para a execução da parceria em atividade contínua, as atividades finalísticas da OSC 

definidas no § 1º, devem ser executadas pessoalmente pela entidade, em caráter "intuitu 

personae" da relação jurídica, sendo vedada à subcontratação nesses casos, exceto para 

serviços acessórios e complementares. 

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

 

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

a aplicação da MROSC no Distrito Federal, no Artigo 38, estabelece: 

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

eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e os pagamentos serão realizados 

por crédito na conta bancária dos fornecedores e prestadores de serviços, uso de boleto 

bancário ou cheque nominal. 

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

limitado a R$ 1.000,00 por operação, quando configurada peculiaridade relativa ao objeto 

da parceria ou ao território de determinada atividade ou projeto, desde que: 

I - Haja essa previsão no plano de trabalho aprovado; ou 

II - Seja conferida autorização em decisão motivada do administrador público, a partir de 

solicitação formal da organização da sociedade civil. 

Marcar as opções abaixo:  

( X   ) Dou ciência do acima informado 

(  X  ) Não haverá pagamento em espécie 

(    ) Haverá pagamento em espécie.  

4.1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ENTIDADE  

Cronograma de Desembolso 

Meta Etapa/Fase Especificação Mês 

Meta 1 
1.1 SERVIÇOS AGOSTO E SETEMBRO 

1.2 Equipe de RH AGOSTO E SETEMBRO 

Meta 2 2.1 Aquisição de insumos AGOSTO  

Meta 3 3.1 Locação de Estrutura AGOSTO E SETEMBRO 

 

5.PLANILHA DE MATERIAIS/SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS PELO FOMENTO (FONTE DE RECEITA DIVERSA) 
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Descrição Detalhada Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

Fonte de 

Custeio 

Receita 

(O item 

contratado 

irá gerar 

receita? 

Indicar 

valor) 

 

Despesa  

(Se o item 

contratado 

gerar 

receita 

indicar o 

item em 

queorecur

so será 

utilizado) 

Contador Serviço 1 
R$ 

5.200,00 

R$ 

5.200,00 
Inscrições Não  

Diretor Financeiro Serviço 1 
R$ 

12.580,00 

R$ 

12.580,00 
Inscrições Não  

Premiaçãoem dinheiro 

para os lutadores que 

chegam ao pódio 

Unidade 1 
 R$ 

20.000,00  

R$ 

20.000,00 
Inscrições Não  

Ambulância UTE Diária 4 
R$ 

1.200,00 

R$ 

4.800,00 
Inscrições Não 

 

 

Pulseiras: Confecção de 

pulseira em vinil para 

identificação e acesso, 

com fecho de lacre 

Unidade 3.500 R$ 0,50 
R$ 

1.750,00 
Inscrições Não  

Inscrições dos Atletas  Unidade 36 R$ 60,00 
R$ 

2.160,00 
Inscrições Sim 

Contador, 

Diretor 

Financeiro, 

premiação 

em 

dinheiro, 

camisetas, 

lona 

plástica e 

pulseiras. 

Inscrições dos Atletas  Unidade 36 R$ 79,00 
R$ 

2.844,00 
OSC Sim 

Contador, 

Diretor 

Financeiro, 

premiação 

em 

dinheiro, 

camisetas, 

lona 



 

plástica e 

pulseiras. 

Inscrições dos Atletas  Unidade 34 R$ 95,00 
R$ 

3.230,00 
OSC Sim 

Contador, 

Diretor 

Financeiro, 

premiação 

em 

dinheiro, 

camisetas, 

lona 

plástica e 

pulseiras. 

Inscrições dos Atletas  Unidade 20 
R$ 

104,00 

R$ 

2.080,00 
OSC Sim 

Contador, 

Diretor 

Financeiro, 

premiação 

em 

dinheiro, 

camisetas, 

lona 

plástica e 

pulseiras. 

Inscrições dos Atletas  Unidade 150 
R$ 

116,00 

R$ 

17.400,00 
OSC Sim 

Contador, 

Diretor 

Financeiro, 

premiação 

em 

dinheiro, 

camisetas, 

lona 

plástica e 

pulseiras. 

Inscrições dos Atletas  Unidade 124 
R$ 

134,00 

R$ 

16.616,00 
OSC Sim 

Contador, 

Diretor 

Financeiro, 

premiação 

em 

dinheiro, 

camisetas, 

lona 

plástica e 

pulseiras. 
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VALOR TOTAL DOS ITENS FORA DO TERMO DE 

FOMENTO 

R$ 44.330,00 

 

5.1 Planilha Termo de Fomento 

PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

Meta 1 Equipe de RH / SERVIÇOS 

Etapa 1.1 SERVIÇOS 

ITE
M 

Descrição Detalhada  

Unida
de de 
Medid

a 
(Diária/
Mês/Mts
/Serviço
/Unidad

e) 

Qua
nt 

Tota
l 

Valor 
Unitári

o 

Valor 
Total 

Justificativa 
para 

aquisição/loca
ção e memória 

de cálculo 

 1.1.1 

Equipe de apoio – Profissional de nível 
médio ou superior, responsável pelo 
atendimento ao atleta e equipes, dentre 
suas funções estão o receptivo, entrega de 
kit lanche e águas, conduzir a chave da 
competição, responsáveis chamar os atletas 
em cada área de luta, conduzir até as áreas 
de luta, organização de horário de lutas, 
conferência do plano de trabalho com o 

que é executado, dentre outros. Diária de 
08 horas.  

 Diária 100 100 R$ 126,33 
R$ 

12.633,00 

Necessários 10 no 
primeiro dia da 
pesagem para 
ajudar 
organização dos 
atletas e do 
campeonato e 
mais 20 em cada 
dia de competição, 
totalizando 50 
diárias por etapa, 
sendo assim um 
total de 100 
diárias. 

 1.1.2 

Auxiliar de Limpeza - serviços com 
profissionais treinados, capacitados e 
uniformizados para execução dos 
serviços de limpeza e conservação, com 
honorários compatíveis com o piso 
sindical da categoria, incluindo todo o 
material e equipamentos necessários. 
Diária de 08 horas.  

Diária 24 24 R$ 103,00 
R$ 

2.472,00 

Necessário 2 no 
primeiro dia para 
limpeza do ginásio 
antes e após a 
pesagem e 
necessários mais 5 
em cada dia de 
competição, 
totalizando 12 
diárias de auxiliar 
de limpeza por 
etapa, totalizando 
24 nas duas 
etapas. 

 1.1.3 

12 Árbitros – Profissional qualificado 
pela federação esportiva de jiu-jitsu, 
habilitado para arbitrar durante a 
competição, garantindo as regras do 
esporte 

Diária 48 48 R$ 377,17 
R$ 

18.104,16 

Seis lutas 
ocorrerão 
simultaneamente 
em seis tatames 
distintos. Com 
isso, serão 
necessários 6 
árbitros atuando 
(ao mesmo 



 

tempo), e 6 
árbitros 
aguardando para 
o necessário 
revezamento, que 
acontecerá de 
hora em hora, 
conforme 
disciplinado pelo 
Conselho de 
Árbitros e pela 
Federação 
Brasiliense de Jiu-
Jitsu Desportivo, 
totalizando 12 
árbitros x 2 
diárias, ficando 24 
diárias de árbitros 
por etapa, 
totalizando 48 
árbitros nas duas 
etapas. 

 1.1.4 

Segurança desarmada com diária de 
12h – Profissional responsável pelo 
controle de entrada e saída do local, 
manter a integridade dos atletas, 
controle de armas ou objetos de risco, 
retirada de pessoas não autorizadas do 
evento, contenção em caso de brigas 
ou tumultos e auxílio, se necessário, em 
casos emergenciais. 

Diária 42 42 R$ 171,67 
R$ 

7.210,14 

Necessário três no 
primeiro de dia de 
pesagem e 
apresentação a 
imprensa e nove 
por dia nos dias de 
competição, 
totalizando 21 
seguranças por 
etapa, totalizando 
42 árbitros nas 
duas etapas. 

 1.1.5 

Brigadistas - Contratação de empresa 
especializada para prestação de 
serviços de mão de obra de 
socorrista/brigadista: serviço de 
brigada anti-pânico para atuar em 
primeiro socorro 

Diária 24 24 R$ 140,00 
R$ 

3.360,00 

Necessário 4 por 
dia para auxiliar 
em qualquer 
emergência na 
competição, sendo 
4 por dia, 
totalizando 12 
diárias por etapa, 
totalizando 24 nas 
duas etapas. 

 1.1.6 

Assessoria de imprensa - Contratação 
de empresa de releases e matérias para 
criação, planejamento, 
desenvolvimento e divulgação de 
matérias relacionadas as atividades da 
programação do CBJJ. Requerendo 
pautas de inserções e pautas em 
diversos veículos de comunicação. 
Emissão de relatórios e mensuração de 
alcance das mídias, clipagem 

Serviço 2 2 
R$ 

2.651,66 
R$ 

5.303,32 

Necessário para 
planejamento, 
desenvolvimento e 
divulgação de 
matérias 
relacionadas as 
atividades da 
programação do 
CBJJ, sendo um 
total de 1 serviço. 

 1.1.7 
Design Gráfico - Profissional 
responsável pela criação das artes 
necessárias para o projeto. 

Serviço 2 2 
R$ 

2.089,33 
R$ 

4.178,66 

Necessário para 
criação das artes 
do evento, sendo 
um serviço no 
total. 
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 1.1.8 

Registro fotográfico - Contratação de 
Profissionais especializados para 
trabalhar como fotografo, com 
experiência comprovada em registro de 
eventos 

Diária 6 6 R$ 418,00 
R$ 

2.508,00 

Necessário para 
fotografar os dois 
dias de 
competição e um 
dia de pesagem, 
totalizando 3 
diárias por etapa, 
totalizando 6 
diárias nas duas 
etapas.  

Valor Total da Etapa 1.2 R$ 55.769,28 

Etapa 1.2 Equipe de RH 

ITE
M 

Descrição Detalhada  

Unida
de de 
Medid

a 
(Diária/
Mês/Mts
/Serviço
/Unidad

e) 

Qua
nt 

Tota
l 

Valor 
Unitári

o 

Valor 
Total 

Justificativa 
para 

aquisição/loca
ção e memória 

de cálculo 

1.2.1 

Diretor Geral – Responsável geral do 
projeto, com nível superior ou notório 
saber. Está disponível em tempo 
integral para o projeto. 

Diária 20 20 R$ 295,00 
R$ 

5.900,00 

Responsável geral 
pelo projeto. 
Sendo 10 diárias 
de serviço por 
etapa, totalizando 
20 diárias nas 
duas etapas. 

1.2.2 

Gerente equipe de apoio – Profissional 
de nível médio ou superior, responsável 
por delegar, coordenar toda equipe de 
apoio da competição. 

Diária 6 6 R$ 295,00 
R$ 

1.770,00 

Necessário um 
gerente durante os 
3 dias de evento, 
totalizando 3 
diárias 

1.2.3 

Coordenador de arbitragem – 
Profissional qualificado pela federação 
esportiva, habilitado para coordenar a 
arbitragem durante a competição. 

Diária 4 4 R$ 377,17 
R$ 

1.508,68 

Necessário um 
árbitro para 
coordenar todos 
os 12 árbitros da 
competição 
durante os dois 
dias de 
competição, 
totalizando 2 
diárias por etapa e 
4 diárias no total. 

1.2.4 

Gerente de comunicação - Contratação 
profissional de nível superior ou notório 
saber, responsável por toda área de 
comunicação do projeto, execução dos 
planos de comunicação e mídia, 
relacionamento com colaboradores e 
fornecedores da área, abrangendo 
propaganda e publicidade. 6 horas 
diárias 

Diária 20 20 R$ 295,00 
R$ 

5.900,00 

Responsável por 
toda área de 
comunicação do 
projeto, execução 
dos planos de 
comunicação e 
mídia, 
relacionamento 
com colaboradores 
e fornecedores da 
área, abrangendo 
propaganda e 
publicidade. Sendo 
10 diárias de 
serviço por etapa, 



 

totalizando 20 
diárias nas duas 
etapas. 

1.2.5 

Gerente executivo - Contratação de 
profissional de nível superior ou notório 
saber, responsável pela aplicação dos 
cronogramas e planos de trabalho 
estabelecidos, comunicação com 
fornecedores e profissionais envolvidos, 
coordenação da relatoria e 
centralização das demandas de 
serviços. 6 horas diárias 

Diária 20 20 R$ 295,00 
R$ 

5.900,00 

Responsável pela 
aplicação dos 
cronogramas e 
planos de trabalho 
estabelecidos, 
comunicação com 
fornecedores e 
profissionais 
envolvidos, 
coordenação da 
relatoria e 
centralização das 
demandas de 
serviços. Sendo 10 
diárias de serviço 
por etapa, 
totalizando 20 
diárias nas duas 
etapas. 

1.2.6 

Gerente de programação - 
Contratação de Profissional de nível 
médio ou notório saber, responsável 
por todas as atividades que serão 
desenvolvidas no projeto, 
acompanhamento do cronograma 
estabelecido, fiscalização dos diversos 
serviços de apoio. 6 horas diárias 

Diária 20 20 R$ 295,00 
R$ 

5.900,00 

Responsável por 
todas as 
atividades que 
serão 
desenvolvidas no 
projeto, 
acompanhamento 
do cronograma 
estabelecido, 
fiscalização dos 
diversos serviços 
de apoio. Sendo 10 
diárias de serviço 
por etapa, 
totalizando 20 
diárias nas duas 
etapas. 

Valor Total da Etapa 1.1 R$ 26.878,68 

VALOR TOTAL DA META 1 R$ 82.647,96 

Meta 2 Aquisição de insumos  

Etapa 2.1Aquisição de insumos 

ITE
M 

Descrição Detalhada 

Unidad
e de 

Medida 
(Diária/
Mês/M
ts/Servi

ço) 

Quan
t. 

Total 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

Justificativa para 
aquisição/loca 

 2.1.
1 

Água mineral - Garrafa 500 ml  
Unidad

e 
1100

0 
1100

0 
R$ 0,88 

R$ 
9.680,00 

1000 águas para 
o dia da 
pesagem para 
atletas e 
funcionários, 
2250 águas no 
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sábado para 
atletas e 
funcionários e no 
domingo 2250 
águas para 
atletas e 
funcionários, 
totalizando 5500 
águas por etapa, 
totalizando 
11000 águas nas 
duas etapas. 

 2.1.
2 

Camisetas, confecção malha fio 
30,4/0 cores, tamanhos 
/m/g/gg/xxg, gola em viés meia 
manga, gravação frente verso 
conforme a arte oferecida pela 
coordenação do evento  

Unidad
e 

1400 1400 R$ 25,00 
R$ 

35.000,0
0 

Duas camisetas 
para cada 
funcionário do 
evento trabalhar 
e estar visível 
para o público 
quem está 
trabalhando, 
sendo 20 equipe 
de apoio, 1 
gerente da 
equipe de apoio, 
13 árbitros, 5 
funcionários de 
limpeza, 4 
brigadistas, 1 
gerente 
executivo, 1 
gerente de 
comunicação, 1 
gerente de 
programação e 4 
seguranças que 
receberão as 
camisetas, 
totalizando 50 
funcionários, 
com isso - 100 
camisetas. Uma 
camisa para 
cada atleta da 
competição, 
totalizando 600 
camisetas para 
atletas, total de 
700 camisetas 
por etapa, 
totalizando 1400 
camisetas. 



 

 2.1.
3 

Troféu dourado de Jiu-jitsu - Troféu 
fabricado em MDF com 30cm de 
altura e 18mm de espessura, 
basecom 14x7cm, pintura em 2 
cores, recorte personalizado 
conforme layout. Arte final do 
corpo e base em adesivo, com 
aplicação de resinatransparente 
para acabamento. 

Unidad
e 

18 18 R$ 68,33 
R$ 

1.229,94 

Entregue para as 
melhores 
equipes da 
competição, 
serão 
distribuídos 9 
troféus para as 
melhores 
equipes da 
competição, 
totalizando 9 
troféus por 
etapa e 
totalizando 18 
troféus nas duas 
etapas. 

 2.1.
4 

Medalhas - Medalha em liga 
metálica com 9cm de diâmetro e 
5,5mm de espessura. Acabamento 
de superfície nas cores: ouro, pra a 
e bronze. Arte gravada no 
metal em alto e baixo relevo 
conforme layout em ambos os 
lados. Fita em tafetá 
plus com impressão sublimada nas 
duas faces com 85cm de 
comprimento e 3cm de largura. 

Unidad
e 

600 600 R$ 8,78 
R$ 

5.268,00 

Medalhas para 
os atletas que 
chegam ao 
pódio. 

 2.1.
5 

KIT LANCHE (alimentação 
armazenado em embalagem 
prática, higiênica e ambientalmente 
aceitável. Contendo 01 fruta, 01 
suco em embalagem longa vida, 1 
barra de cereal, 01 biscoito (tipo 
club social ou cream cracker), 
embalados separadamente 

Unidad
e 

1200 1200 R$ 4,97 
R$ 

5.964,00 

Um kit lanche 
por atleta por 
dia no evento, 
sendo 300 no 
sábado e 300 no 
domingo, 
totalizando 600 
kits por etapa e 
1200 kits nas 
duas etapas. 

Valor Total da Etapa 2.1 R$ 57.141,94 

VALOR TOTAL DA META 2 R$ 57.141,94 

Meta 3 –Locação de estrutura 

Etapa 3.1- Locação de estrutura 

ITE
M 

Descrição Detalhada  

Unidad
e de 

Medida 
(Diária/
Mês/M
ts/Servi

ço) 

Quan
t. 

Total 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

Justificativa para 
aquisição/locaçã
o com memória 

de cálculo 
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 3.1.
1 

Locação de sonorização Grande 
porte: Locação de Sistema de 
Sonorização de grande Porte - 01 
mesa digital 56 canais de entrada , 
equalização paramétrica , 
compressor , gate, equalizador por 
canal , 12 canais de saída com 
equalizador gráfico , compressor ( 
Yamaha 5 DRH , Soundcra Vi 6, 
Digidesigner Mix Rack , Digico SD 8, 
Midas Pro 6); 01 computador com 
soware de gerenciamento do 
sistema e sowaresmart Live; 01 
microfone calibrado para 
alinhamento do sistema; Rack drive 
composto por processador digital 
com 4 entradas e 8 saídas ( Dolby 
Lake Contour, Drive Rack DBX, XTA 
448, Dolby 226); Sistema de PA 
composto por 12 elementos / caixas 
por lado - L/ R , LineArrayTree Way , 
passivo com 2 falantes de 10", 12" 
ou 15" para as frequências graves , 
2 falantes 6,5", 8" , 9" ou 10" para 
as frequências médias e 1 drive 
para as altas frequências; Sistema 
de front fill composto por 4 caixas 
LineArrayTree Way , passivo com 2 
falantes de 10", 12" ou 15" para as 
frequências graves , 2 falantes 6,5", 
8" , 9" ou 10" para as frequências. 

 Diária 6 6 
R$ 

5.454,93 

R$ 
32.729,5

8 

Necessário um 
sistema de som 
para cada dia da 
competição e 
para o dia da 
pesagem para 
locução e 
chamado de 
atletas e equipe, 
totalizando três 
diárias. 

 3.1.
2 

Iluminação Grande porte Sistema 
de Iluminação de grande Porte -
composto por 20 par 32; 10 Par 
LEDs; 20- Movingheads; 2 mini 
bruts; 1 Canhões Seguidores; 3 
Elipse downs; Equipes de 
montagem, operação e 
desmontagem. 

 Diária 6 6 
R$ 

3.422,22 

R$ 
20.533,3

2 

Necessário um 
sistema de 
iluminação para 
cada dia do 
evento, sendo 
dois de 
competição e um 
dia da pesagem, 
totalizando três 
diárias. 

 3.1.
3 

Telão de LED com resolução em 
Alta Definição – TELÃO DE LED EM 
ALTA RESOLUÇÃO –  RGB 12/6 
virtual, Brilho acima de 5000 nits, 
Processamento digital com 
entradas e saídas SDI, HDMI, VGA, 
computador e controller, a ser 
instalado nas duas extremidades da 
quadra, talhas e acessórios para 
elevação e sustentação do mesmo; 
02(dois) paineis de Led Alta 
definição 7,62 mm SMD com 8 x 4 
m² montado um em cada 

Diária/
m² 

384 384 
R$ 

300,00 

R$ 
115.200,

00 

Necessário para 
divulgação de 
horários, 
chamadas e 
resultado das 
lutas para os 
atletas, sendo 64 
metros por dia, 
totalizando 192 
metros por etapa 
e 384 metros nas 
duas etapas. 



 

extremidade da quadra, 
processador com entradas e saídas 
SDI, HDMI, VGA , computador e 
controller . 

 3.1.
4 

GERADOR 250KVA - Gerador de 
energia Diesel 250Kva Trifásico 

Diária 18 18 
R$ 

1.449,72 

R$ 
26.094,9

6 

Necessário três, 
sendo um para o 
Som, um para a 
Luz e um para o 
LED, sendo três 
por dia, 
totalizando 9 
diárias por etapa 
e 18 diárias nas 
duas etapas. 

 3.1.
5 

Tatame - tatame EVA, similar ou 
superior, 40mm 

M²/diár
ia 

3900 3900 R$ 15,00 
R$ 

58.500,0
0 

Necessário para 
às seis áreas de 
luta, serão 
utilizados na 
área central do 
ginásio 650 m² 
por dia, 
totalizando 
1950m² por 
etapa e 3900m² 
nas duas etapas. 

 3.1.
6 

Aluguel de TV (50 polegadas) com 
estrutura de suporte. 

Diária 56 56 
R$ 

133,23 
R$ 

7.460,88 

Necessário para 
cada área de 
tatame duas 
TV's, mostrando 
a pontuação de 
cada atleta e 
mais duas para 
os árbitros em 
descanso e 
coordenador de 
arbitragem 
seguirem a 
pontuação das 
lutas. Sendo 14 
por dia de 
competição, 
totalizando 28 
diárias por etapa 
e 56 nas duas 
etapas. 

 3.1.
7 

Locação de Computador 
(notebook) - notebook Intel Core 2 
Duo, 04 GB de Ram, HD de 500GB, 
Wi-fi e Rede 10/100/1000Mbps, 

Diária 40 40 R$ 60,79 
R$ 

2.431,60 

Necessário para 
lançarem as 
pontuações da 
competição. 
Sendo 10 por dia 
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DVD- RW, 06 USB Windows 7 
Ultimate 64 bits, similar ou superior 

de competição, 
totalizando 20 
diárias por etapa 
e 40 diárias nas 
duas etapas. 

 3.1.
8 

LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE 
ALUMÍNIO BOX TRUSS 

Metro 
linear / 
diária 

1560 1560 R$ 60,00 
R$ 

93.600,0
0 

Necessário para 
instalação do 
sistema de som, 
iluminação, led, 
sendo 260 
metros por dia, 
totalizando 780 
metros por etapa 
e 1510 metros 
nas duas etapas. 

Valor Total da Etapa 3.1 R$ 356.550,34 

VALOR TOTAL DA META 3 R$ 356.550,34 

VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO R$ 496.340,24 

 

 

6 DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO 

O evento será divulgado e identificado na rede social da entidade e será colocado a logo da secretaria. 

A divulgação será realizada através de banners digitais para redes sociais, no Instagram 

(@associacao_luta_pela_vida) da entidade e banners de lona para identificação física no local do evento. 

Segue anexo plano de comunicação 

 

7. Previsão de Receitas  

PREVISÃO DE RECEITAS (inclusive recursos complementares) 

QTD. Nome Receitas 

1 Emenda Parlamentar do Deputado Distrital Rodrigo 

Delmasso 

R$ 496.340,24 

2 Inscrições R$ 44.330,00 

Total R$ 540.670,24 

 

Brasília, 24 de Agosto de 2021  

 


