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PLANO DE TRABALHO 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

 

Nome da OSC: FEDERAÇÃO BRASILIENSE DESPORTIVA DOS SURDOS 

Nome Fantasia: FBDS 

CNPJ: 09.162.786/0001-18 Endereço: SHES Quadra 1405, BL J, Apto. 101 

Complemento: Bairro/Cidade: Cruzeiro Novo - Brasília CEP: 70658-460 

Telefone: (61) 9.9962-1690 Telefone: (61) 9.9642-3975 

E-mail: contato@fbdsdf.org.br Site: www.fdbsdf.org.br 
Facebook: www.fb.com/fbdsdf 
Instagram: www.instagram.com/fbdsdf 

Responsável da OSC (Dirigente): Gladison Fernando da Rosa Rocha 

CPF: 006.952.771-70 RG/Órgão Expedidor: 2.261.699 SSP/DF Telefone: (61) 9.8141-1902 

Endereço do Dirigente: SHCES Quadra 1405, Bloco J, Apto. 101, Cruzeiro Novo, Brasília/DF CEP: 70.658-460 

 

1.1. ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

 

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Eduardo Chaves Favaro 

Função na parceria: Diretor Administrativo FBDS 

RG: 3.536.898  Órgão Expedidor: SSP/PR CPF: 041.554.099-25 

Telefone Fixo:  Telefone Celular: (61) 9.9962-1690 

E-mail do Responsável: projeto@fbdsdf.org.br 

 

1.2. HISTÓRICO DO PROPONENTE 

 

Fundada em 04 de fevereiro de 2007, a Federação Brasiliense Desportiva dos Surdos, sigla FBDS, se caracteriza como 
uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, constituída pelas Associações/Clubes dos Surdos filiadas, que 
pratiquem ou venham praticar, de fato e eficientemente, quaisquer modalidades esportivas em todo o território do Distrito 
Federal, ou seja, essa Federação é uma Entidade Distrital de Administração Desportiva dos Surdos, filiada à Confederação 
Brasileira de Desportos dos Surdos – CBDS, e por esta reconhecida como a única entidade responsável do Distrito Federal 
pela organização dos eventos distritais e gestão das modalidades no território do Distrito Federal, bem como pela 
representação do Distrito Federal perante todos e quaisquer eventos promovidos pela CBDS. 

Tudo começou graças às novas associações dos surdos fundadas no Distrito Federal, que há muitos anos os surdos 
brasilienses trabalhavam na ideia de fundar uma federação, pois sempre existiu duas associações, sendo a mais velha, a 
Associação dos Surdos de Brasília – ASB, situada no Cruzeiro Velho, e outra Associação Desportiva dos Surdos de Brasília – 
ADSB, situada na Taguatinga, assim o registro não permitia criar a federação por terem número menor de 3 (três) 
entidades. As duas associações eram filiadas diretamente à CBDS, mas elas sempre enxergaram a necessidade de 
descentralizar o trabalho. Entretanto, o fato de o Distrito Federal ser uma unidade do país com organização diferenciada 
dificultou o processo de fundação. 

Então vieram as novas associações que são Associação dos Surdos de Santa Maria e Entorno – ASSME, Associação 
Sociocultural dos Surdos de Planaltina – ASSURP e a Associação Sociocultural dos Surdos de Sobradinho – ASSURS, que 
possibilitaram criar Federação Brasiliense Desportiva dos Surdos – FBDS como uma entidade “estadual”. 

Aos seus 14 anos de fundação, a FBDS vem contribuindo com a inclusão social das pessoas surdas através do 
esporte. Apesar das dificuldades, desde a sua fundação até os dias atuais, a referida Entidade sobrevive pelo esforço de 
voluntários da comunidade surda de todo o Brasil e do Distrito Federal. Ressalta-se, que dentre as inúmeras encontradas, 
destaca-se a financeira, pelo fato de não recebemos nenhum recurso de forma regular, quer seja de ordem pública ou 
privada. 

A principal existência desta Federação são os surdoatletas que são atletas com surdez bilateral que disputam em 
campeonatos. As competições e treinamentos dos surdoatletas acontecem porque todos eles custeiam suas despesas com 
recursos próprios e/ou doações. Os membros que trabalham na FBDS são de caráter voluntário, sem vínculo empregatício e 
sem qualquer tipo de bonificação. 

A principal preocupação é a democratização do esporte e lazer, participação dos campeonatos distritais, regionais, 
nacionais e internacionais e a implantação de projetos sociais que beneficiem principalmente as crianças e jovens do 
Distrito Federal. 
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Nos últimos cinco anos, foram realizadas, sob organização da FBDS, as seguintes competições em nível distrital: 
[Clicando-se no título azul de cada evento é possível abrir link que exibe o relatório da respectiva competição] 

● 6º Campeonato Brasiliense de Futsal dos Surdos - Categoria Masculina e Feminina - 05/07/2015 

● 1º Circuito Candango de Basquete 3x3 dos Surdos - Categoria Masculina - 12/07/2015 

● 8º Campeonato Brasiliense de Futebol dos Surdos - Categoria Masculina - 03/05/2015, 17/05/2015 e 24/05/2015 

● 2ª Etapa de Circuito Candango de Vôlei de Praia de Surdos - Categoria Masculina - 13/11/2016 

● 7º Campeonato Brasiliense de Futsal dos Surdos - Categoria Masculina e Feminina - 17/07/2016 

● 9º Campeonato Brasiliense de Futebol dos Surdos - Categoria Masculina - 03/04/2016, 10/04/2016, 17/04/2016 
e 24/04/2016 

● 8ª Copa Candango de Futsal dos Surdos - Categoria Masculina - 21/02/2016 e 28/02/2016 

● 1ª Etapa de Circuito Candango de Vôlei de Praia de Surdos - Categoria Masculina - 14/02/2016 

● 9ª Copa Candango de Futsal dos Surdos - Categoria Masculina - 04/03/2017 e 05/03/2017 

● 10º Campeonato Brasiliense de Futsal dos Surdos - Categoria Masculina - 26/11/2017 

● 11ª Copa Candango de Futsal de Surdos - Categoria Masculina - 10/02/2019 

● 11º Campeonato Brasiliense de Futsal de Surdos - Categoria Masculina - 24/02/2019 

● 1ª Etapa de Circuito Candango de Vôlei de Praia de Surdos - Categoria Masculina - 03/08/2019 e 04/08/2019 

● 12ª Copa Candango de Futsal de Surdos - Categoria Masculina - 01/12/2019 

● 1ª Etapa do Circuito Candango NCT FBDS de Vôlei de Praia de Surdos 2021 – Categoria Masculina – 06/02/2021 e 
07/02/2021 

● 2ª Etapa do Circuito Candango NCT FBDS de Vôlei de Praia de Surdos 2021 – Categoria Masculina e Feminina – 
06/06/2021 

● Corrida Virtual FBDS de Surdos 2021 – Categoria Masculina e Feminina – Junho/2021 

 

E ainda, a FBDS firmou a parceria com a CBDS na organização dos eventos nacionais no território do Distrito Federal: 
[Clicando-se no título azul de cada evento é possível abrir link que exibe o relatório da respectiva competição] 

● Campeonato Brasileiro de Futebol de Surdos - Categoria Masculina - 04/09/2010 e 05/09/2010 

● Campeonato Brasileiro de Natação de Surdos - Categoria Masculina - 30/04/2011 

● Campeonato Brasileiro de Futsal de Surdos - Categoria Masculina e Feminina - 13/09/2013 a 15/09/2013 

● Circuito Nacional de Vôlei de Praia de Surdos - Categoria Masculina - 14/09/2013 e 15/09/2013 

● Circuito Nacional de Natação de Surdos - Categoria Masculina e Feminina - 07/06/2014 

● Campeonato Brasileiro de Badminton de Surdos - Categoria Masculina e Feminina - 07/06/2014 

● Campeonato Brasileiro de Futebol de Surdos para Região Centro-Oeste, Sudeste e Sul - Categoria Masculina - 
13/09/2014 e 14/09/2014 

● Campeonato Brasileiro de Basquete de Surdos - Categoria Masculina - 27/09/2014 e 28/09/2014 

● Circuito Nacional de Badminton de Surdos - Categoria Masculina e Feminina - 11/04/2015 e 12/04/2015 

● Circuito Nacional de Vôlei de Praia de Surdos - Categoria Masculina e Feminina - 11/04/2015 e 12/04/2015 

● Campeonato Brasileiro de Basquete 3x3 de Surdos - Categoria Masculina - 15/08/2015 e 16/08/2015 

● Campeonato Brasileiro de Vôlei de Surdos - Categoria Masculina e Feminina - 26/09/2015 e 27/09/2015 

● Circuito Nacional de Badminton de Surdos - Categoria Masculina e Feminina - 19/03/2016 e 20/03/2016 

● Campeonato Brasileiro de Vôlei de Surdos - Categoria Masculina e Feminina - 20/08/2016 e 21/08/2016 

● Campeonato Brasileiro de Handebol de Surdos - Categoria Masculina - 15/10/2016 e 16/10/2016 

 

Além de apoio na organização dos eventos mencionados acima, a FBDS também já organizou os treinamentos da 
Seleção Brasileira de Surdos nas modalidades futebol, handebol e de futsal nos anos de 2018 e 2019.  

Outra importante atribuição da FBDS é a organização da Delegação Brasiliense que participa de eventos esportivos 
nacionais e internacionais específicos para atletas com deficiência auditiva, representando o Distrito Federal e o País Brasil. 
Assim, esteve presente em vários campeonatos de surdos, mencionados os mais importantes eventos em últimos cinco 
anos abaixo, com resultados satisfatórios e, ainda sediou os eventos internacionais no território do Distrito Federal: 
Eliminatória Pan-Americana de Futebol Masculino de Surdos realizado de 28/10/2016 a 04/11/2016e Eliminatória Pan-
Americana de Vôlei Feminino de Surdos realizado de 24/10/2019 a 01/12/2019. 

● Campeonato Brasileiro de Futebol de Surdos - Dezembro/2015 - Caxias do Sul/RS 

 Resultado: 3º lugar na categoria masculina 

● Campeonato Brasileiro de Vôlei de Surdos - Agosto/2016 - Brasília/DF 
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 Resultado: 4º lugar na categoria masculina 

 Apoio: Secretaria do Estado do Esporte do Distrito Federal (despesas de arbitragem e premiação) 

● Campeonato Brasileiro de Handebol de Surdos - Outubro/2016 - Brasília/DF 

 Resultado: 2º lugar na categoria masculina 

● Campeonato Brasileiro de Futsal de Surdos - Setembro/2016 - Três Rios/RJ 

 Resultado: 2º lugar na categoria feminina e 4º lugar na categoria masculina 

● Campeonato Brasileiro de Jiu-jitsu de Surdos - Maio/2017 - Rio de Janeiro/RJ 

 Resultado: 2º lugar na categoria masculina Master azul e Roxa meio-pesado - Wilson Arrais Jr. 

● Campeonato Brasileiro de Handebol de Surdos - Outubro/2017 - Ribeirão Preto/SP 

 Resultado: 2º lugar na categoria masculina 

● Campeonato Brasileiro de Futsal de Surdos - Setembro/2017 - Anápolis/GO 

 Resultado: 1º lugar na classificação Feminina e 2º lugar na classificação masculina 

● Campeonato Brasileiro de Futebol de Surdos - Novembro/2017 - São João del Rei/MG 

 Resultado: 3º lugar na categoria masculina 

● Campeonato Brasileiro de Handebol de Surdos - Dezembro/2018 - Uberlândia/MG 

 Resultado: 2º lugar na categoria masculina 

● Campeonato Brasileiro de Futebol de Surdos - Novembro/2018 - Divinópolis/MG 

 Resultado: 2º lugar na categoria masculina 

● Campeonato Brasileiro de Futsal de Surdos - Abril/2019 - Cascavel, PR 

 Resultado: 1º lugar na categoria masculina 

● Surdolimpíadas do Brasil 2019 - Junho/2019 - Pará de Minas, MG 

 Resultado: 2º lugar da classificação geral, com 26 medalhas (14 ouros, 06 pratas e 06 bronzes) 

 Apoio: Programa Compete Brasília (dois ônibus) 

 

Diante do relato histórico da FBDS, podemos afirmar que essa Federação possui capacidade técnica e operacional 
para desenvolver eventos distritais, regionais, nacionais e internacionais desportivos de surdos, com ou sem os recursos 
oriundos dos órgãos públicos e privados, haja vista ter sido reconhecida pela CBDS, pelo ICSD – International Committee of 
Sports for the Deaf, pela PANAMDES – Pan American Deaf Sports Organization e pela CONSUDES – Confederación 
Sudamericana Deportiva de Sordos, honrado todos os pré-requisitos pertinentes a todos, para fins de organização dos 
eventos que vierem a serem realizados no território do Distrito Federal. 

 

1.3 HISTÓRICO DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL E FUTSAL FEMININO DE SURDOS 

 

O futsal é o esporte mais praticado entre os surdos no Brasil. Todos os anos, tem Copa Brasil com a participação de 
mais 400 surdoatletas (masculino e feminino) dos clubes/associações de todas as Regiões do País, e Campeonato Brasileiro 
com a participação de, aproximadamente, 200 surdoatletas (masculino e feminino) representando seus Estados. A maioria 
deles joga no futebol também, mas nunca houve a realização das competições nacionais de futebol feminino, devido a 
pouca quantidade de surdoatletas da categoria em cada Associação ou Clube. 

Em 2011, a Seleção Brasileira Feminina participou pela primeira vez no Mundial de Futsal de Surdos, ocorrido em 
Örebro, Suécia. O resultado não foi favorável para o Brasil que ficou em 11º e último lugar. 

A equipe nacional voltou para casa com o pensamento em mudar a situação de futsal e futebol feminino de surdos 
do Brasil. Com equipe renovada em maio de 2012, desde então vieram as conquistas abaixo: 

● Junho de 2012 - Praia Grande/SP: Ouro nos Jogos Pan-Americanos de Surdos. 

● Outubro de 2013 - Santiago, Chile: Ouro no Campeonato Sul-Americano de Futsal Feminino de Surdos. 

● Novembro de 2014 - Caxias do Sul/RS: Ouro nos Jogos Desportivos Sul-Americanos de Surdos. 

● Novembro de 2015 - Bangkok, Tailândia: Prata na Copa do Mundo de Futsal de Surdos e Stefany Krebs, de 17 
anos, escolhida como melhor jogadora do mundo. 

● Julho de 2017 - Samsun, Turquia: Bronze no Deaflympics (Futebol) - Primeira competição oficial de futebol 
feminino, Primeira medalha da modalidade coletiva e Primeira medalha do naipe feminino. Teve base de surdoatletas 
vindas da modalidade futsal. 

● Novembro de 2019 - Winterthur, Suíça: Ouro no Mundial de Futsal de Surdos e as duas surdoatletas brasileiras, 
Stefany Krebs e Laelen Cássia Machado Brizola, foram escolhidas como melhores jogadoras do mundo, Juvenil (sub-21) e 
Adulta (geral), respectivamente. 
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Ressaltamos ainda que no período de 2013 a 2016 (exceto 2015), a maioria das surdoatletas da Seleção Brasileira 
conseguiram o auxílio do Programa Bolsa-Atleta Federal, benefício concedido pelo então Ministério do Esporte, por isso a 
equipe nacional de futsal teve uma evolução incrível em apenas 4 (quatro) anos, surpreendendo as equipes adversárias, 
mundialmente. 

A realização de Intercâmbio de Futebol Feminino entre Surdas e Ouvintes, na data de 01 a 04 de dezembro de 2016, 
em Belo Horizonte/MG, foi de fundamental importância para adaptação e aquisição de experiência nova para surdoatletas, 
tendo a base de atletas vinda de futsal. Esse intercâmbio inclui a interação das surdoatletas com as atletas do América 
Mineiro, campeão mineiro de futebol feminino de 2016. A Seleção Brasileira Feminina de Surdos contou com o patrocínio 
da Codemig - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais no valor de quase R$35.000,00 (trinta e cinco 
mil reais) para realização deste Intercâmbio, que resultou o inédito bronze surdolímpico de 2017 para o Brasil. 

Em 2017, devido à crise do cenário do País, todos os surdoatletas de todas as modalidades perderam esse direito de 
benefício. Desde então, a equipe feminina brasileira precisou ajustar o planejamento de treinamentos de futsal e de 
futebol de campo, fazendo com que diminuísse o número de treinos de ambas modalidades, devido aos gastos mensais 
altos. Ou seja, a limitação financeira é uma das maiores dificuldades das surdoatletas. Foi essencial a receita de 
R$1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais) proveniente de Termo de Fomento, do então Ministério do Esporte, 
para Delegação Surdolímpica brasileira, concedendo as passagens aéreas e aquisição parcial de hospedagem para os 
brasileiros, onde a Seleção Brasileira Feminina conquistou o bronze surdolímpico de 2017. 

Inclusive, a Seleção Nacional gerenciou o recebimento dos apoios financeiros privados no valor total de R$20.000,00 
(vinte mil reais) para Mundial de Futsal de Surdos 2019, adquirindo as peças de vestuários e destinando o pagamento das 
despesas de alimentação da equipe. 

O 24th Summer Deaflympics será a segunda participação da Seleção Brasileira de Futebol Feminino de Surdos, que 
está preparada e formada por uma equipe através de treinamentos seletivos, que teve seu início em 2016, visando buscar 
um pódio neste evento em nosso País. É muito importante nossa participação nos eventos a nível internacional, onde as 
surdoatletas buscam adquirir a experiência e conhecimento, tendo contato com equipes de futebol/futsal de surdos 
estrangeiras, que são muito mais preparadas do que a Brasileira, pois têm o apoio governamental em seus Países. 

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

Nome do Projeto: Realização de Intercâmbio das Quatro Estações de Futebol Feminino de Surdos 

Local de realização: Brasília - DF 

Período de execução: 13/09/2021 a 26/09/2021 

Período de realização do Evento: 24/09/2021 a 26/09/2021 

Período de realização das Ações 
custeadas pelo Fomento:  

13/09/2021 a 26/09/2021 

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

Previsão de beneficiários diretos: 109 pessoas 
• 72 surdoatletas, 12 membros das equipes, 01 representante da CBDS (convidado especial), 05 integrantes da 
Comissão Técnica da Seleção Brasileira Feminina (convidados especiais), 16 membros de apoio/organização, 02 
intérpretes de Libras, 01 gestor do projeto 

Previsão de público indireto: 21 pessoas 
• Membros de apoio/organização, intérpretes de Libras, gestor do projeto, árbitros, seguranças, brigadistas, 
motoristas de ônibus, funcionários do hotel, palestrantes e outros 

Valor Total do Projeto: R$ 142.469,93 (cento e quarenta e dois mil quatrocentos sessenta e nove reais e noventa e três 
centavos) 

Valor Total do Termo de Fomento: R$ 142.469,93 (cento e quarenta e dois mil quatrocentos sessenta e nove reais e 
noventa e três centavos) 

 

2.1. OBJETO DA PARCERIA 

 

REALIZAÇÃO DE INTERCÂMBIO DAS QUATRO ESTAÇÕES DE FUTEBOL FEMININO DE SURDOS 

 

2.2. APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

 

A Federação Brasiliense Desportiva dos Surdos (FBDS) apresenta o presente projeto para viabilizar a organização e 
realização do evento esportivo “Intercâmbio das Quatro Estações de Futebol Feminino de Surdos”, para os dias 24 a 26 de 



FEDERAÇÃO BRASILIENSE DESPORTIVA DOS SURDOS 
Filiada à Confederação Brasileira de Desportos de Surdos – CBDS 

Fundada em 04 de fevereiro de 2007 
CNPJ nº 09.162.786/0001-18 

 SHCES Quadra 1405, Bloco J, Apto. 101, Cruzeiro Novo, CEP 70.658-460, Brasília/DF  
+55 (61) 9.9962-1690 - Intérprete de Libras Esmeralda Castro 

contato@fbdsdf.org.br | www.fbdsdf.org.br | Redes Sociais: @fbdsdf 
5 

setembro de 2021, onde a Entidade dará suporte às surdoatletas brasileiras, garantindo as condições dignas e necessárias 
para a execução do projeto em referência.  

O evento será realizado em Brasília/DF, local de onde virá o recurso oriundo do Fundo de Apoio ao Esporte do 
Distrito Federal (FAE – CONFAE), por meio de termo de fomento celebrado junto à Secretaria de Estado de Esporte e Lazer 
do DF. O recurso irá custear a infraestrutura e organização necessária para a realização do evento esportivo em tela, 
incluindo a contratação de serviços de arbitragem, aquisição de materiais esportivos, de premiação, de água mineral, 
confecção dos materiais e produtos gráficos, locação de auditório, aquisição de passagens aéreas e contratação de outros 
serviços (transporte interno, saúde, segurança, interpretação e tradução de Libras, contabilidade, assessoria jurídica e 
assessoria em gerenciamento do projeto), além de aquisição de peças de vestuários, hospedagem com café da manhã e 
alimentação (almoço e jantar) para as surdoatletas, voluntários, intérpretes de Libras, gestor do projeto e convidados 
especiais. 

Além de organizar e realizar o evento em referência, o presente projeto possibilita também o fortalecimento da 
preparação da Seleção Brasileira Feminina de Futebol de Surdos, visando participação nas competições internacionais 
como o 24th Summer Deaflympics e, uma maior visibilidade à modalidade específica do futebol feminino de surdos e, de 
maneira geral ao Surdodesporto. 

 

2.3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

 

A prática esportiva é uma forma de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Encontrar uma maneira de fazer 
qualquer esporte, mesmo que possua algum tipo de deficiência, é algo muito importante, pois possibilita a inclusão dessas 
pessoas no cotidiano, além de estimular à sociedade a se adaptar à convivência com as diferenças. 

O esporte desenvolve aspectos psicossociais, pois as práticas competitivas possibilitam uma autoavaliação 
conduzindo a pessoa a sentimentos de valor, força, prestígio, poder, capacidade, utilidade e autoconfiança. Favorece a 
adaptação sociocultural da pessoa, que muitas vezes é excluída por não fazer parte do protótipo irreal de perfeição. 

As competições e confrontos esportivos são o ponto culminante de um trabalho de formação e educação através do 
movimento. É onde se percebe que não existem barreiras e impedimentos, é onde existe a crença de que todos somos 
capazes de superar, transpor e lutar por um mundo melhor, de compreensão mútua, de espírito fraterno e solidário. 

Sustentados pela certeza que o esporte desenvolve os valores humanos, físicos, sociais e culturais, justificamos o 
presente Plano de Trabalho, pois temos a confiança de que se for dado ao ser humano oportunidades de sentir e viver a 
descoberta de si mesmo, tudo fará pela sociedade em que vive. 

As limitações financeiras impedem a FBDS de alcançar seus objetivos em plenitude, junto à CBDS, Federações 
estaduais, Associações/Clubes e surdoatletas. Atualmente, a FBDS conta somente com os trabalhos voluntários dos 
membros da diretoria e de alguns surdoatletas. A dificuldade vivenciada por surdoatletas e equipes para custear a 
participação em eventos locais, regionais, estaduais, nacionais e internacionais, além de organizar os eventos com estrutura 
necessária, é outro ponto limitador do completo desenvolvimento deste segmento desportivo. 

Apesar disso, os surdoatletas brasileiros se esforçam, mostram seu talento e se destacam, como ocorreu, por 
exemplo, com a Seleção Feminina de Futsal, que conquistou o vice-campeonato mundial de 2015, na Tailândia e título 
inédito mundial de 2019, na Suíça, e com a Seleção Feminina de Futebol que conquistou o inédito bronze surdolímpico de 
2017, na Turquia, tendo a base de atletas vinda de futsal. Em sua maioria das despesas das competições internacionais, 
foram pagas pelas próprias surdoatletas. Ressaltamos ainda que no período de 2013 a 2016 (exceto 2015), a maioria das 
surdoatletas da Seleção Brasileira Feminina conseguiram o auxílio do Programa Bolsa-Atleta Federal, benefício concedido 
pelo então Ministério do Esporte, por isso a equipe nacional de futsal teve uma evolução incrível em apenas 4 (quatro) 
anos, surpreendendo as equipes adversárias, mundialmente. Em 2017, devido à crise do cenário do País, todos os 
surdoatletas de todas as modalidades perderam esse direito de benefício. Desde então, a equipe nacional feminina 
precisou ajustar o planejamento de treinamentos de futsal e de futebol de campo, fazendo com que diminuísse o número 
de treinos de ambas modalidades, devido aos gastos mensais altos. 

Além das dificuldades já relatadas, as Seleções Femininas, geralmente, têm ainda menos apoio financeiro e menos 
visibilidade por questões culturais e desigualdade de gênero do nosso País. A Lei Federal nº 13.272/2016 instituiu 2016 
como o “Ano do Empoderamento da Mulher na Política e no Esporte”, sinalizando oficialmente a importância de ações que 
visem fortalecer o empoderamento feminino. 

E, foi neste mesmo ano ainda, a CBDS, em conjunto com a Comissão Técnica da Seleção Brasileira Feminina de 
Surdos, foi selecionada pelo Edital de Seleção Pública de Patrocínio a Eventos da Segov/MG – Secretaria de Estado de 
Governo de Minas Gerais, que contou com o patrocínio da Codemig – Companhia de Desenvolvimento Econômico de 
Minas Gerais no valor de quase R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para realização de Intercâmbio de Futebol Feminino 
entre Surdas e Ouvintes, na data de 01 a 04 de dezembro de 2016, em Belo Horizonte/MG, cujo apoio financeiro inédito e 
fundamental para adaptação e aquisição de experiência nova para surdoatletas, onde conquistaram o Bronze pela primeira 
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vez em uma competição oficial de futebol representando o nosso País no 23rd Summer Deaflympics 2017 (23ª 
Surdolimpíadas de Verão 2017, na tradução livre em português), na Turquia, contando com o apoio financeiro do então 
Ministério do Esporte para aquisição das passagens aéreas e hospedagem parcial para equipe. 

 
Em outubro de 2018, a Federação Internacional de Futebol - FIFA lançou pela primeira vez a cartilha "Estratégia 

Global para o Futebol Feminino". Esse documento de 18 páginas explica como a Entidade iria trabalhar em conjunto com 
membros associados, clubes, jogadoras, imprensa, fãs e outras partes interessadas para compreender o potencial da 
modalidade. Em cumprimento dos principais objetivos da FIFA, destacamos três dos cinco pilares para a realidade de 
futebol feminino com as pessoas com deficiência auditiva: Desenvolver e crescer dentro e fora do campo; Melhorar as 
competições femininas; e Educar e empoderar (Fonte: FIFA). 

Neste sentido, dar suporte à realização do Intercâmbio das Quatro Estações de Futebol Feminino de Surdos, em 
Brasília, é de fundamental importância para desenvolver cada vez mais e melhor o desporto voltado aos surdoatletas, que 
acabam revelando-se atletas natos em determinada modalidade que praticam. 

Com a vinda prevista de 72 surdoatletas a Brasília, estaremos promovendo não apenas um evento interativo, mas 
também uma ação de estímulo e reconhecimento do potencial da pessoa surda. Além disso, conseguiremos criar imagens 
de superação e ídolos do esporte, aumentando a nossa base de praticantes e consequentemente a qualidade de nossos 
surdoatletas no futuro. Neste evento, podemos identificar novos talentos e potenciais das surdoatletas; proporcionar às 
surdoatletas as primeiras e novas experiências de jogos, como preparação para o desafio de representar o País pela 
segunda vez no 24th Summer Deaflympics (24ª Surdolimpíadas de Verão, na tradução livre em português), a ser realizado 
no período de 01 a 15 de maio de 2022, em Caxias do Sul/RS, Brasil (Fonte: UCS). 

Promover esse evento em Brasília fará com que a cidade tenha visibilidade na mídia nacional, incentivando Poder 
Público, praticantes, Associações e demais Entidades que trabalham com este público, a dar mais atenção no 
desenvolvimento das atividades desportivas em suas ações cotidianas. 

O projeto ora apresentado prevê a disponibilização de toda a infraestrutura e organização necessária à realização do 
evento esportivo “Intercâmbio das Quatro Estações de Futebol Feminino de Surdos” para a data de 24 a 26 de setembro de 
2021, em Brasília. Incluindo a contratação de serviços de arbitragem, aquisição de materiais esportivos, de premiação, de 
água mineral, confecção dos materiais e produtos gráficos, locação de espaço para palestras, aquisição de passagens aéreas 
e contratação de outros serviços (transporte interno, saúde, segurança, interpretação e tradução de Libras, contabilidade, 
assessoria jurídica e assessoria em gerenciamento do projeto), além de aquisição de peças de vestuários, hospedagem com 
café da manhã e alimentação (almoço e jantar) para as surdoatletas, voluntários, interpretes de Libras, gestor do projeto e 
convidados especiais, a FBDS dará suporte à Seleção Brasileira Feminina, garantindo as condições necessárias para a 
execução do projeto em referência. 

A FBDS está se empenhando para garantir às surdoatletas participantes as condições dignas no evento interativo e 
motivacional. Em função da atual carência de recursos da Entidade proponente e das surdoatletas brasileiras, os recursos 
financeiros a serem obtidos pelos órgãos públicos e ou privados irão suprir a lacuna existente, possibilitando além da 
execução do projeto proposto, a continuidade e fortalecimento da preparação da Seleção Brasileira Feminina de Futebol de 
Surdos, visando participação nas competições internacionais como o 24th Summer Deaflympics e, uma maior visibilidade à 
modalidade específica do futebol feminino de surdos e, de maneira geral ao Surdodesporto. 

Assim, fica justificada a grande importância deste apoio do Governo Distrital, através da Secretaria de Estado de 
Esporte e Lazer pelo Fundo de Apoio ao Esporte do Distrito Federal – FAE e CONFAE, ao Surdodesporto, considerando que 
este convênio vai viabilizar recursos para pagamento da maior parte das despesas do evento. 

 

2.4. OBJETIVO GERAL 

 

Organização e realização do evento “Intercâmbio das Quatro Estações de Futebol Feminino de Surdos”. 
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2.4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Realizar os jogos interativos de futebol entre as surdoatletas vindas de todo o Brasil para formação das quatro 
equipes denominadas “Quatro Estações”: Verão, Outono, Inverno e Primavera; 

• Ampliar a visibilidade, reconhecimento e valorização do futebol feminino das pessoas com deficiência auditiva; 

• Promover interação e troca de experiências entre as surdoatletas participantes e comissão técnica da Seleção 
Brasileira Feminina; 

• Fortalecer a comunidade surda brasileira através do esporte; 

• Incentivar e oportunizar a prática esportiva na perspectiva de base amadora ao alto rendimento para 
surdoatletas; 

• Identificar novos talentos e potenciais das surdoatletas; 

• Proporcionar às surdoatletas as primeiras e novas experiências de jogos, como preparação para o desafio de 
representar o País pela segunda vez no 24th Summer Deaflympics (24ª Surdolimpíadas de Verão, na tradução livre em 
português), a ser realizado no período de 01 a 15 de maio de 2022, em Caxias do Sul/RS, Brasil. 

 

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

 

Metas Qualitativas Indicador 
Parâmetro(s) para aferição de 

cumprimento das Metas 

Ampliar a visibilidade do evento nos Estados e no 
Distrito Federal 

Número de visualizações/ 
compartilhamento 

• Relatório de reportagens publicadas 
nas mídias (print, link). 

Oportunizar um evento esportivo interativo com 
infraestrutura e logística satisfatória 

Grau de satisfação geral 
(acima de 80%) 

• Relatório de questionário de pesquisa 
com gráfico 

• Registros fotográficos 

Metas Quantitativas Indicador 
Parâmetro(s) para aferição de 

cumprimento das Metas 

Realizar evento com, no mínimo, 52 surdoatletas Quantidade de inscrições 
• Formulário de Inscrição 

• Registros fotográficos 

Ter a participação de, no mínimo, 05 surdoatletas 
do Distrito Federal 

Quantidade de inscrições 
• Formulário de Inscrição 

• Registros fotográficos 

Ter a participação de, no mínimo, 05 surdoatletas 
jovens brasileiras entre 14 a 24 anos 

Quantidade de inscrições 
• Formulário de Inscrição 

• Registros fotográficos 

 

2.6. CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADES DO PROJETO 

 

Nome do Evento: Intercâmbio das Quatro Estações de Futebol Feminino de Surdos 

Descrição/Etapa: Realização do Intercâmbio das Quatro Estações de Futebol Feminino de Surdos 

Data do Evento: 24/09/2021 a 26/09/2021 Turno: Matutino / Vespertino 

Período Custeado pelo 
Fomento (Se for o caso): 

13/09/2021 a 26/09/2021 Turno: Matutino / Vespertino 

Local: CAESO - CAESB Esportiva e Social 

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

(..) Quadra Poliesportiva (..) Praça 

(..) Pátio (..) Piscina 

(..) Ginásio  (X) Clube 

(..) Espaço Privado. Qual?__________ (X) Outro. Qual? Hotel 

Quantidade de participantes neste evento  

Diretos: 109 
Atletas: 72 
Comissão Técnica: 12 
Outros: 26 

Indiretos: 21 Total: 130 

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(X) Local  

(X) Regional 

(X) Nacional 
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Faixa etária Categoria-Modalidade/Data/Turno Qtd. 

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

Categoria Única (Jovem/Adulta) 
24/09/2021 a 26/09/2021 
Matutino, Vespertino e Noturno 

Até 72 
surdoatletas 

(X) Jovens (15 a 24 anos) 

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

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

(X) 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 

(..) Na sede da entidade proponente 

(..) Na sede de entidades parceiras 

(X) Pela internet. Especifique: Google Forms no site da FBDS (www.fbdsdf.org.br) 

(..) Outros. Especifique 

 

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

 

2.7.1. INSCRIÇÕES DO EVENTO 

 

Para realização do evento proposto, a FBDS enviará uma carta-convite aberta, por meio das mídias sociais (site: 
www.fbdsdf.org.br; facebook: www.fb.com/fbdsdf; instagram: www.instagram.com/fbdsdf), às surdoatletas brasileiras 
interessadas para participar no evento em referência. A FBDS se responsabilizará pelo controle de inscrições das 
surdoatletas interessadas para participação no evento, dentro dos prazos estipulados, divulgados no site da FBDS. Desta 
forma, a FBDS Irá receber as inscrições das surdoatletas de vários estados, via internet através do Google Forms, para o 
referido evento, com as cópias de audiometria que atestam a sua perda auditiva para fins de validação de inscrição de 
participação. No dia de credenciamento, as surdoatletas serão sorteadas para divisão das equipes. Esclarecemos que será 
necessário limitar o número de vagas por equipe, que vai de 13 até 18 surdoatletas. 

 

2.7.2. CONTRATAÇÃO DE FORNECEDORES E DE SERVIÇOS 

 

Para deixar o evento com qualidade e satisfatório, a FBDS necessita de contratação de serviços e realização de 
aquisição para os itens abaixo com suas devidas justificativas. 

• Serviços de arbitragem: Será necessária a contratação da uma equipe de arbitragem de futebol de campo com 
04 integrantes, sendo um árbitro, dois auxiliares e um mesário/cronometrista, para total de 06 jogos em dois dias do 
evento. 

• Serviços de transporte: Há necessidade de contratação de três ônibus convencionais para realizar os serviços 
com deslocamento de todos os participantes ao mesmo tempo, portanto não há tempo para realizar mais viagens (ida e 
volta), em busca dos outros participantes com apenas um ônibus, entre hotel e clube. 

• Aquisição de água mineral: Será necessária aquisição de água mineral 200ml para beneficiários diretos e 
indiretos para garantir um maior cuidado com o bem-estar dos envolvidos diante do exposto do clima em dias de jogos. 

• Aquisição de medalhas do evento: Será necessário presentear uma medalha aos envolvidos do projeto: 
surdoatletas, membros técnicos, membros de apoio/organização, interpretes de libras, gestor de projeto, integrantes da 
comissão técnica da Seleção Brasileira Feminina e representante da CBDS. Essa medalha é um dos momentos mais 
emocionantes para todos os envolvidos mencionados acima, onde isso é uma recompensa pelo esforço de participação 
deles ao evento em referência, promovendo a inclusão social, quebrando a barreira que impõe limite às pessoas envolvidas 
ao evento. Ou seja, é forma de agradecer por sua participação. 

• Aquisição de materiais esportivos: Há necessidade de aquisição de bolas oficiais de futebol de campo para 
deixar o evento com qualidade. Após a realização do referido Intercâmbio, a metade de quantidade de bolas adquiridas 
com os recursos do presente convênio será doada para Seleção Brasileira de Futebol Feminino de Surdos da CBDS para 
continuidade de treinamentos visando na participação do evento “Deaflympics”. O restante das bolas ficará com a FBDS 
para treinamentos e competições distritais de surdos no Distrito Federal. 

• Aquisição de peças de vestuários e máscaras de proteção facial: Há necessidade de distribuição de conjuntos de 
uniforme de jogo para as surdoatletas vindas de todo o Brasil, assim formando equipes para este Intercâmbio. Pois nem 
todas as surdoatletas são da mesma Entidade e/ou do mesmo Estado. No dia de credenciamento, as surdoatletas serão 
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sorteadas para formação das equipes. Após a realização do evento em referência, os uniformes ficarão para as 
surdoatletas. Diante da pandemia de Covid-19 neste momento, há necessidade de distribuição de máscaras de proteção 
facial para os participantes do evento, para melhor proteção/prevenção seguindo protocolos da Secretaria do Estado de 
Saúde/Ministério de Saúde. 

• Confecção de materiais e produtos gráficos com referência ao projeto e ao evento: Será necessária confecção 
dos materiais gráficos para divulgação da existência do evento e do convênio, a saber: banner, faixas e painéis para serem 
colocados em todos os locais onde acontecerá o evento (no campo, no lado externo) para uma melhor divulgação para os 
espectadores prestigiarem ao evento em tela. Inclusive será necessária confecção dos crachás de identificação e 
certificados de participação para todos os beneficiados diretos, ou seja, uma segurança de acesso de todos os participantes 
em determinados espaços do evento. 

• Aquisição de hospedagem e alimentação: Será necessária a aquisição de hospedagem com café da manhã e 
jantar para 109 beneficiários diretos do projeto, para garantir um maior conforto e tranquilidade no hotel. Inclusive será 
necessária a aquisição de almoço para esses 109 beneficiados diretos e 21 indiretos como árbitros, seguranças, brigadistas 
e outros prestadores/voluntários, no total de 130 pessoas, no restaurante próximo ao local de jogos do Clube. 

• Locação de auditório: Se faz necessário a locação de espaço com a capacidade até 130 pessoas para realização 
de palestras e dinâmica no mesmo local de hospedagem, sobre importância de futebol e futsal feminino de surdos no Brasil 
e outros temas importantes como motivação, relatos de experiência e outros temas. 

• Aquisição de passagens aéreas: Será necessária a aquisição de passagem aérea (ida e volta) para 83 beneficiários 
do projeto, entre eles: surdoatletas, membros das equipes, voluntários, intérprete de Libras, gestor do projeto e 
integrantes da comissão técnica da Seleção Brasileira, residentes em diversos municípios do Brasil. Ressaltamos que outros 
26 beneficiários do projeto residem em Brasília e Goiânia, o que não necessita de transporte aéreo, estes utilizarão seus 
próprios transportes. Anexamos a este Plano de Trabalho o Ofício FBDS nº 039/2021 referente a justificativa de aquisição 
de passagens aéreas adicionais em razão da pandemia de Covid-19. Sendo a entidade máxima desportiva de surdos no 
Brasil, o representante da CBDS dará uma palestra sobre Desporto de Surdos do Brasil aos participantes e passará 
informações sobre Jogos Surdolímpicos 2022 às surdoatletas. Os membros da comissão técnica da Seleção Brasileira de 
Futebol Feminino de Surdos acompanharão os jogos e farão a seleção das melhores surdoatletas participantes neste 
Intercâmbio, para treinamentos oficiais da Seleção Brasileira, visando a competição internacional “24th Summer 
Deaflympics”, que será realizada em Caxias do Sul/RS no mês de maio de 2022. As surdoatletas competirão entre si no 
Intercâmbio, os membros das equipes apoiarão as surdoatletas durante a competição e os voluntários (membros de 
apoio/organização) apoiarão o evento como um todo, tais como transporte, organização de horário e outras atividades.  

• Serviços de segurança: Será necessária a contratação de serviços de segurança para deixar os participantes 
seguros em locais do Clube, com jornada de trabalho, por profissional, de 12 horas diária para o dia 25/09/2021 e 06 horas 
para o dia 26/09/2021, no total de 18 (dezoito) horas cada. 

• Serviços de saúde: Será necessária a contratação de serviços de brigadistas para prestação de primeiros 
socorros, caso ocorra incidentes/acidentes esportivos no local de jogos, com jornada de trabalho, por profissional, de 12 
horas diária para o dia 25/09/2021 e 06 horas para o dia 26/09/2021, no total de 18 (dezoito) horas cada. E inclusive, será 
necessário contratação de uma ambulância móvel à disposição do evento. 

• Serviços de interpretação e tradução de Libras (Língua Brasileira de Sinais): Será necessária a contratação de 
dois intérpretes para serviços de interpretação e tradução de Libras em três dias do evento, para serem responsáveis por 
intermediar comunicação entre os integrantes ouvintes (funcionários do hotel, árbitros, por exemplo) e surdos. Os 
referidos profissionais prestarão este serviço durante a realização do evento, desde o credenciamento dos participantes até 
o encerramento do evento, cuja a carga horária para esta prestação de serviço será de 08 (oito) horas diárias, no total de 
24 (vinte e quatro) horas por profissional. 

• Serviços de assessoria contábil: Será necessária a contratação de serviços de assessoria contábil, visando 
organizar os documentos financeiros do convênio; elaborar e conferir as movimentações financeiras do convênio; dar 
suporte para controle do fluxo de caixa e aplicações; realizar pagamentos das despesas, emitir comprovantes e consolidar o 
pagamento; organizar e elaborar os documentos financeiros para prestação de contas final; dentre outras ações 
necessárias para a boa e fiel execução do projeto desportivo conveniado. A assessoria contratada prestará este serviço 
durante todo o período de execução previsto para o convênio até a entrega final da prestação de contas. A carga horária 
para esta prestação de serviço será de 10 (dez) horas semanais pelo tempo de vigência do convênio, porém, em caso de 
necessidade a assessoria deverá, sem nenhum custo adicional, aumentar essa carga horária até a finalização de todo o 
processo deste projeto. 

• Serviços de assessoria jurídica: Será necessária a contratação de serviços de assessoria jurídica, visando 
assessorar na elaboração de contratos e acompanhamento jurídico do projeto conveniado. A assessoria contratada 
prestará este serviço durante o mês da realização do evento esportivo. A carga horária para esta prestação de serviço será 
de 15 (quinze) horas mensais. 
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• Serviços de assessoria em gerenciamento do projeto: Será necessária a contratação de serviços de assessoria 
em gerenciamento do projeto e apoio administrativo, visando acompanhar o planejamento, divulgação e execução do 
projeto; organizar os materiais e documentos administrativos do convênio; auxiliar nos materiais gráficos como confecção 
das artes e divulgação nas mídias sociais; dar suporte para realização de contatos com os fornecedores e prestadores de 
serviços; elaborar e conferir a aquisição de produtos e contratação de serviços; acompanhar o cumprimento de entrega e 
qualidade dos materiais e produtos adquiridos; designar um gestor do projeto para ser coordenador do evento; averiguar e 
garantir o local com condições de realização dos jogos e das palestras; auxiliar na inscrição dos participantes para o evento; 
organizar a hospedagem, alimentação e transporte para participantes do evento; organizar a programação dos jogos e 
palestras; acompanhar, supervisionar e distribuir as tarefas e responsabilidades à equipe de apoio; acompanhar e 
supervisionar os processos de monitoramento e controle dos resultados alcançados; organização os documentos e 
relatórios para prestação de contas final; dentre outras ações necessárias para a boa e fiel execução deste projeto. A 
assessoria contratada prestará este serviço durante todo o período de execução previsto para o convênio até a entrega 
final da prestação de contas. A carga horária para esta prestação de serviço será de 10 (dez) horas semanais pelo tempo de 
vigência do convênio, porém, em caso de necessidade a assessoria deverá, sem nenhum custo adicional, aumentar essa 
carga horária até a finalização de todo o processo deste projeto conveniado. 

 

2.7.3. SELEÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS PARA EQUIPE DE APOIO/ORGANIZAÇÃO 

 

A FBDS irá abrir a inscrição do Programa de Voluntariado, em conjunto com Assessoria em Gerenciamento do 
Projeto, para composição dos interessados na equipe de apoio/organização, sendo dada preferência aos colaboradores 
surdos e ouvintes que possuem experiência junto às Entidades da comunidade surda, principalmente na área esportiva. 

O trabalho dos voluntários poderá iniciar em uma semana antes do início de evento, de forma virtual. 

Esclarecemos que será necessário limitar o número de vagas de voluntários para serem beneficiados do projeto. 
Poderá haver os voluntários indiretos “convocados” fora do projeto, em caso de necessidade. 

 

2.7.4. ORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 

 

Para a organização do evento, em conjunto com Gestor do Projeto designado pela Assessoria em Gerenciamento do 
Projeto, a equipe de organização/apoio beneficiária do projeto se encontrará ativa previamente ao evento. 

Dentre essas atividades destacam-se algumas: divulgação junto aos participantes via internet e e-mail; confecção de 
crachás de identificação e certificados para os participantes do evento; elaboração das súmulas dos jogos; controle de 
horários da programação; organização dos espaços para palestras e dinâmica; registro fotográfico do evento para 
divulgação em mídias sociais da FBDS; auxílio aos participantes durante o evento; elaboração dos relatórios após realização 
do evento. 

O evento acontecerá na data de 24 a 26 de setembro de 2021, com a seguinte programação prévia: 

 

Item Data Horário Descrição Local 

1 

24/09/2021 
Sexta-feira 

14:00 - 22:00 Check in do hotel Hotel 

2 14:00 - 22:00 Credenciamento e distribuição das peças de vestuários Hotel 

3 19:00 - 20:30 Jantar Hotel 

4 20:30 - 21:30 Reunião técnica Hotel 

5 

25/09/2021 
Sábado 

07:00 - 07:45 Café Hotel 

6 08:00 Saída do hotel para clube Hotel 

7 08:30 - 09:10 Abertura Clube 

8 09:20 - 10:50 Aquecimento / Jogo 1 - Verão x Outono Clube 

9 10:50 - 12:20 Aquecimento / Jogo 2 - Inverno x Primavera Clube 

10 12:00 - 13:30 Almoço Clube 

11 13:45 - 14:30 Palestras Clube 

12 15:00 - 16:30 Aquecimento / Jogo 3 - Verão x Inverno Clube 

13 16:30 - 18:00 Aquecimento / Jogo 4 - Outono x Primavera Clube 

14 18:10 Retorno ao hotel Clube 

15 19:00 - 20:30 Jantar Hotel 

16 20:40 - 22:00 Palestra e Dinâmica Hotel 
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17 

26/09/2021 
Domingo 

07:00 - 07:45 Café Hotel 

18 08:00 Saída do hotel para clube Hotel 

19 08:30 - 09:50 Jogo 5 - Primavera x Verão Clube 

20 09:50 - 11:10 Jogo 6 - Outono x Inverno Clube 

21 11:20 - 12:00 Encerramento Clube 

22 12:00 - 13:00 Almoço Clube 

23 13:10 Retorno ao hotel Clube 

24 14:00 Check out do hotel Hotel 

 

2.7.5. ORGANIZAÇÃO DA TABELA DE JOGOS 

 

Esta atividade de elaboração da tabela e horários de jogos definitivos e resultados serão organizados pela equipe de 
apoio/organização, conforme descrito no item 2.7.3. Com a previsão de que o evento irá receber até 72 surdoatletas para 
formar 04 (quatro) equipes femininas, o sistema de disputa deverá ser “todos contra todos”. Abaixo está a tabela prévia de 
jogos para o período do evento em referência. 

 

Data Horário Campo 1 

25/09/2021 
Sábado 

08:30 - 09:10 Abertura 

09:20 - 10:50 Aquecimento / Jogo 1 - Verão x Outono 

10:50 - 12:20 Aquecimento / Jogo 2 - Inverno x Primavera 

15:00 - 16:30 Aquecimento / Jogo 3 - Verão x Inverno 

16:30 - 18:00 Aquecimento / Jogo 4 - Outono x Primavera 

26/09/2021 
Domingo 

08:30 - 09:50 Jogo 5 - Primavera x Verão 

09:50 - 11:10 Jogo 6 - Outono x Inverno 

11:20 - 12:00 Encerramento 

 

2.7.6. PROTOCOLOS DE SEGURANÇA CONTRA COVID-19 

 

Diante da pandemia causada pelo novo coronavírus, a FBDS tomará as devidas providências seguindo os protocolos 
de segurança e devidos cuidados contra o Covid-19, disponibilizando álcool em gel em todos os espaços (hotel, restaurante, 
local de jogos e vestiários), bem como distribuir 330 unidades de máscaras de proteção facial para todos os beneficiados do 
projeto (diretos e indiretos) e cartilha-guia de orientações aos participantes diretos (surdoatletas, membros das equipes, 
convidados especiais, membros de apoio/organização, intérpretes de Libras e gestor do projeto.  

O objetivo desta cartilha é transmitir orientações seguras aos participantes, antes, durante e depois do evento 
"Intercâmbio das Quatro Estações de Futebol Feminino de Surdos 2021". 

A FBDS, assim como o Clube e o Hotel, fará o controle de aferição da temperatura corporal diariamente de todos os 
participantes que ingressarem aos locais do evento (clube e hotel). Os participantes deverão assinar o termo de 
consentimento sobre pandemia do Covid-19, bem como irão responder o questionário no ato/dia de sua chegada ao hotel. 
Sendo identificado qualquer suspeita em relação à sintomas de Covid-19, o participante será afastado da competição e do 
grupo imediatamente. 

Os documentos (cartilha, questionário e termo de consentimento) se encontram em anexo deste Plano de Trabalho. 

 

2.7.7. EQUIPE DE RH 

 

FUNÇÃO: MEMBROS DE ORGANIZAÇÃO/APOIO (VOLUNTÁRIOS) 

Quantidade: 16 voluntários 

Forma de contratação do RH: Voluntária 

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

Profissional da OSC é remunerado ou não remunerado? Não se aplica 

Carga horária de trabalho na OSC: Não se aplica 

Carga horária que será destinada ao projeto: 08 horas diárias x 03 dias do evento 

Local de Atuação: Hotel e Clube 

Perfil/Atribuição: Colaborar com as atividades nos locais do evento, auxiliando, orientando e supervisionando os 
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participantes em relação à programação, hospedagem, alimentação e transporte; cuidar de documentos e recursos 
materiais do evento; confeccionar os crachás e certificados dos participantes, elaborar tabela e das súmulas de jogos; 
organizar espaços para palestras e dinâmica; realizar registro fotográfico do evento para divulgação durante o evento nas 
mídias sociais; elaborar o relatório esportivo após realização do evento 

 

FUNÇÃO: ÁRBITROS 

Quantidade: 6 equipes de 4 pessoas 

Forma de contratação do RH: Por serviço/jogo 

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

Profissional da OSC é remunerado ou não remunerado? Não se aplica 

Carga horária de trabalho na OSC: Não se aplica 

Carga horária que será destinada ao projeto: Por jogo com 2 tempos de 35 minutos com 10 minutos de intervalo 

Local de Atuação: Clube 

Perfil/Atribuição: Fazer cumprir as regras dos jogos de futebol; poder decidir as regras se as julgar necessário; elaborar o 
preenchimento das súmulas; fazer anotações nas súmulas de jogos 

 

FUNÇÃO: BRIGADISTAS / PROFISSIONAIS DE AMBULÂNCIA MÓVEL 

Quantidade: 2 brigadistas e 2 profissionais de ambulância 

Forma de contratação do RH: Por serviço 

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

Profissional da OSC é remunerado ou não remunerado? Não se aplica 

Carga horária de trabalho na OSC: Não se aplica 

Carga horária que será destinada ao projeto: 08 horas diárias x 03 dias do evento 

Local de Atuação: Clube 

Perfil/Atribuição: Prestar os primeiros socorros, caso ocorra incidentes/acidentes esportivos no local de jogos 

 

FUNÇÃO: SEGURANÇAS DESARMADOS 

Quantidade: 2 seguranças 

Forma de contratação do RH: Por serviço 

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

Profissional da OSC é remunerado ou não remunerado? Não se aplica 

Carga horária de trabalho na OSC: Não se aplica 

Carga horária que será destinada ao projeto: 08 horas diárias x 03 dias do evento 

Local de Atuação: Clube 

Perfil/Atribuição: Prestar serviços de segurança para deixar os participantes seguros nos espaços do Clube 

 

FUNÇÃO: INTÉRPRETES DE LIBRAS 

Quantidade: 2 intérpretes 

Forma de contratação do RH: Por serviço 

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

Profissional da OSC é remunerado ou não remunerado? Não se aplica 

Carga horária de trabalho na OSC: Não se aplica 

Carga horária que será destinada ao projeto: 08 horas diárias x 03 dias do evento 

Local de Atuação: Hotel e Clube 

Perfil/Atribuição: Assessorar na comunicação entre pessoas ouvintes e com deficiência auditiva, ou entre surdos oralizados 
e sinalizados, por meio da Libras (Língua Brasileira de Sinais) e a língua oral corrente, o Português, no evento em referência 

 

FUNÇÃO: CONTADOR(A) 

Quantidade: 1 contador 

Forma de contratação do RH: Por serviço 

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

Profissional da OSC é remunerado ou não remunerado? Não se aplica 
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Carga horária de trabalho na OSC: Não se aplica 

Carga horária que será destinada ao projeto: 10 horas semanais x tempo de vigência do termo de fomento 

Local de Atuação: Escritório da Empresa 

Perfil/Atribuição: Organizar os documentos financeiros do convênio; elaborar e conferir as movimentações financeiras do 
convênio; dar suporte para controle do fluxo de caixa e aplicações; realizar pagamentos das despesas, emitir comprovantes 
e consolidar o pagamento; organizar e elaborar os documentos financeiros para prestação de contas final 

 

FUNÇÃO: ADVOGADO(A) 

Quantidade: 1 advogado 

Forma de contratação do RH: Por serviço 

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

Profissional da OSC é remunerado ou não remunerado? Não se aplica 

Carga horária de trabalho na OSC: Não se aplica 

Carga horária que será destinada ao projeto: 15 horas mensais x 01 mês 

Local de Atuação: Escritório da Empresa 

Perfil/Atribuição: Assessorar na elaboração de contratos e acompanhamento jurídico do projeto 

 

FUNÇÃO: PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM GERENCIAMENTO DO PROJETO 

Quantidade: 3 profissionais 

Forma de contratação do RH: Por serviço 

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

Profissional da OSC é remunerado ou não remunerado? Não se aplica 

Carga horária de trabalho na OSC: Não se aplica 

Carga horária que será destinada ao projeto: 10 horas semanais x tempo de vigência do termo de fomento 

Local de Atuação: Escritório da Empresa 

Perfil/Atribuição: Assessorar o projeto conveniado; acompanhar o planejamento, divulgação e execução do projeto; 
organizar os materiais e documentos administrativos do convênio; auxiliar nos materiais gráficos como confecção das artes 
e divulgação nas mídias sociais; dar suporte para realização de contatos com os fornecedores e prestadores de serviços; 
elaborar e conferir a aquisição de produtos e contratação de serviços; acompanhar o cumprimento de entrega e qualidade 
dos materiais e produtos adquiridos; auxiliar na inscrição dos participantes para o evento; acompanhar e supervisionar os 
processos de monitoramento e controle dos resultados alcançados; organização os documentos e relatórios para prestação 
de contas final 

 

FUNÇÃO: GESTOR(A) DO PROJETO 

Quantidade: 1 profissional 

Forma de contratação do RH: Por serviço 

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

Profissional da OSC é remunerado ou não remunerado? Não se aplica 

Carga horária de trabalho na OSC: Não se aplica 

Carga horária que será destinada ao projeto: 08 horas diárias x 05 dias do evento 

Local de Atuação: Hotel e Clube 

Perfil/Atribuição: Averiguar e garantir o local com condições de realização dos jogos e das palestras; organizar e controlar a 
hospedagem, alimentação e transporte para participantes do evento; organizar a programação dos jogos e palestras; 
acompanhar, supervisionar e distribuir as tarefas e responsabilidades à equipe de apoio 

 

2.8. BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA 

 

Espera-se que com este projeto, as surdoatletas participantes possam interagir e compartilhar suas experiências 
entre si, principalmente as mais jovens. Com isso, esperamos contribuir com a interação e socialização entre surdoatletas 
experientes e inexperientes do futebol de campo. 

Perspectiva de sensibilizar a todos no sentido de fortalecer a visão de que a participação destas surdoatletas deve 
ser cada vez mais incentivada. Além disso, espera-se que este evento promova mais desenvolvimento para o futebol 
feminino de surdos no Brasil. Espera-se também que o futebol feminino de surdos chame atenção dos possíveis 
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patrocinadores e apoiadores financeiros para preparação da Seleção Brasileira Feminina para Jogos Surdolímpicos Caxias 
do Sul 2022. 

Outros resultados esperados são: impacto psicossocial na autoestima das surdoatletas e dos integrantes da 
comissão técnica da Seleção Brasileira de Futebol Feminino de Surdos; e aumento de visibilidade, reconhecimento e 
valorização do futebol feminino de surdos. 

 

2.9. CROQUI DO EVENTO 

 

 
 

2.10. CONTRAPARTIDA 

 

Não se aplica. 

 

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO EVENTO 

 

Cronograma de Execução 

Descrição Valor 
Duração 

Início Término 

Jogos interativos R$ 5.635,14 13/09/2021 26/09/2021 

Materiais, produtos e acessórios R$ 15.385,97 13/09/2021 26/09/2021 

Hospedagem, Alimentação e Auditório R$ 43.199,69 24/09/2021 26/09/2021 

Transporte R$ 61.062,07 13/09/2021 26/09/2021 

Prestação de Serviços R$ 17.187,06 13/09/2021 26/09/2021 

 

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: 
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§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. 

§4º 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. Sendo as despesas a seguir: 

 

4.1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ENTIDADE 

 

Cronograma de Desembolso 

Meta Etapa/Fase Especificação Mês 

Meta 1 

Etapa 1.1 Contratação de serviços de arbitragem Setembro 

Etapa 1.2 Aquisição de bolas oficiais de futebol Setembro 

Etapa 1.3 Aquisição de medalhas  Setembro 

Etapa 1.4 Aquisição de água mineral 200ml Setembro 

Meta 2 

Etapa 2.1 

Confecção do Banner grande 

Setembro 

Confecção do Banner pequeno 

Confecção da Faixa 

Confecção do Painel com ilhós 

Impressão do Certificado 

Etapa 2.2 
Impressão do Crachá Setembro 

Aquisição de Cordão para crachá  Setembro 

Etapa 2.3 

Aquisição de conjuntos de uniforme de jogo de futebol 

Setembro 
Aquisição de camisetas - Apoio/Organização 

Aquisição de camisetas - Beneficiários 

Aquisição de máscaras de proteção facial - Beneficiários 

Meta 3 

Etapa 3.1 

Aquisição de hospedagem com café da manhã - Gestor do Projeto (Beneficiário 
direto) 

Setembro 
Aquisição de hospedagem com café da manhã - Beneficiários diretos 

Etapa 3.2 
Aquisição de jantar - Beneficiários diretos 

Aquisição de almoço - Beneficiários diretos e indiretos Setembro 

Etapa 3.3 Locação de auditório Setembro 

Meta 4 

Etapa 4.1 Contratação de serviços de transporte interno - Ônibus Setembro 

Etapa 4.2 

Aquisição de passagem aérea – Curitiba/PR – 01 Gestor do Projeto 

Setembro Aquisição de passagem aérea – Belém/PA – 02 beneficiários  

Aquisição de passagem aérea – Belo Horizonte/MG – 08 beneficiários 
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Aquisição de passagem aérea – Campinas/SP – 04 beneficiários 

Aquisição de passagem aérea – Cascavel/PR – 03 beneficiários 

Aquisição de passagem aérea – Curitiba/PR – 10 beneficiários 

Aquisição de passagem aérea – Florianópolis/SC – 01 beneficiário 

Aquisição de passagem aérea – Natal/RN – 02 beneficiários 

Aquisição de passagem aérea – Navegantes/SC – 05 beneficiários 

Aquisição de passagem aérea – Porto Alegre/RS – 12 beneficiários 

Aquisição de passagem aérea – Recife/PE – 04 beneficiários  

Aquisição de passagem aérea – Rio de Janeiro/RJ – 06 beneficiários 

Aquisição de passagem aérea – São Paulo/SP – 20 beneficiários 

Aquisição de passagem aérea – Uberlândia/MG – 01 beneficiário 

Aquisição de passagem aérea – Vitória/ES – 04 beneficiários 

Meta 5 

Etapa 5.1 

Contratação de serviços de ambulância móvel UTE - 10h 

Setembro 

Contratação de serviços de ambulância móvel UTE - 06h 

Contratação de serviços de brigadista - 12h 

Contratação de serviços de brigadista - 06h 

Etapa 5.2 
Contratação de serviços de segurança - 12h 

Contratação de serviços de segurança - 06h 

Etapa 5.3 Contratação de serviços de interpretação e tradução de Libras Setembro 

Etapa 5.4 Contratação de Serviços de Assessoria Contábil Setembro 

Etapa 5.5 Contratação de Serviços de Assessoria Jurídica Setembro 

Etapa 5.6 Contratação de Serviços de Assessoria em Gerenciamento do Projeto Setembro 

 

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

 

A FBDS 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 - Jogos interativos 

Etapa 1.1 - Arbitragem 

Item Descrição Detalhada 
Unid. 

Medida 
Quant. Unid. Total Valor Unit. Valor Total 

Justificativa para aquisição/locação com 
memória de cálculo 

1.1.1 

Contratação de serviços de arbitragem  
Descrição: Equipe composta com 4 
árbitros, sendo: 1 juiz, 2 auxiliares e 1 
mesário/cronometrista.  
Data: 25/09/2021 (4 jogos) e 26/09/2021 
(2 jogos) 

Jogo 6 1 6 R$ 377,17 R$ 2.263,02 

Será necessário contratação da equipe de 
arbitragem de futebol para deixar o evento 
com qualidade e satisfatório. Cada jogo terá 
dois tempos de 35 minutos com intervalo de 
10 minutos. 
Memória de cálculo: 4 jogos x 1 dia + 2 jogos 
x 1 dia = 6 jogos 

Valor Total da Etapa 1.1 R$ 2.263,02  

Etapa 1.2 - Bolas 

Item Descrição Detalhada 
Unid. 

Medida 
Quant. Unid. Total Valor Unit. Valor Total 

Justificativa para aquisição/locação com 
memória de cálculo 

1.2.1 

Aquisição de bolas oficiais de futebol 
Descrição: Tamanho único, Circunferência 
aproximada: 68 - 70 cm, Peso 
aproximado: 420 - 445g, Gênero: Unissex 

Unidade 12 1 12 R$ 117,86 R$ 1.414,32 

Será necessário aquisição de bolas oficiais de 
futebol para categoria Adulta. 
Memória de cálculo: 2 campos x 6 unidades 
= 12 bolas 

Valor Total da Etapa 1.2 R$ 1.414,32  

Etapa 1.3 - Medalhas 

Item Descrição Detalhada 
Unid. 

Medida 
Quant. Unid. Total Valor Unit. Valor Total 

Justificativa para aquisição/locação com 
memória de cálculo 

1.3.1 

Aquisição de medalhas 
Descrição: Medalha em acrílico cristal, 
com corte a laser, impressão em LED UV, 
frente e verso, tamanho 80mm, com fita 
personalizada 20mm 

Unidade 130 1 130 R$ 9,60 R$ 1.248,00 

Será necessário aquisição de medalhas 
personalizadas como uma forma de 
agradecimento de participação no evento 
para os beneficiários diretos do projeto, 
sendo eles: surdoatletas, membros técnicos 
das equipes, integrantes da CBDS, membros 
de apoio/organização, interpretes de libras e 
gestor do projeto, incluindo algumas 
adicionais para casos de estragos/falhas de 
fabricação. 
Memória de cálculo: 109 Beneficiários 
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diretos + 21 adicionais = 130 medalhas 

Valor Total da Etapa 1.3 R$ 1.248,00  

Etapa 1.4 - Água mineral 

Item Descrição Detalhada 
Unid. 

Medida 
Quant. Unid. Total Valor Unit. Valor Total 

Justificativa para aquisição/locação com 
memória de cálculo 

1.4.1 
Aquisição de água mineral 200ml 
Descrição: Caixa com 48 copos 200ml, 
sem gás 

Caixa 30 1 30 R$ 23,66 R$ 709,80 

Será necessário aquisição de água mineral 
para beneficiários diretos e indiretos para 
garantir um maior cuidado com o bem estar 
dos envolvidos diante do exposto do clima 
em dias de jogos. 
Memória de cálculo: 5 caixas por jogo x 6 
jogos = 30 caixas 

Valor Total da Etapa 1.4 R$ 709,80  

VALOR TOTAL DA META 1 R$ 5.635,14  

Meta 2 - Materiais, produtos e acessórios 

Etapa 2.1 - Materiais gráficos 

Item Descrição Detalhada 
Unid. 

Medida 
Quant. Unid. Total Valor Unit. Valor Total 

Justificativa para aquisição/locação com 
memória de cálculo 

2.1.1 
Confecção do Banner grande 
Descrição: lona colorida com cordão e 
bastão, tamanho 1,20m x 0,80m 

Unidade 5 1 5 R$ 53,26 R$ 266,30 

Os banners terão logomarcas do evento e 
dos parceiros e serão utilizados para a 
divulgação de existência do evento nos 
locais do evento (hotel e clube). 
Memória de cálculo: 5 locais estratégicos x 1 
unidade = 5 unidades 

2.1.2 
Confecção do Banner pequeno 
Descrição do material: lona colorida com 
cordão e bastão, tamanho 0,40m x 0,40m 

Unidade 3 1 3 R$ 28,00 R$ 84,00 

Os banners terão informações sobre termo 
de fomento do evento e serão expostos nos 
locais do evento (hotel e clube). 
Memória de cálculo: 3 locais estratégicos x 1 
unidade = 3 unidades 

2.1.3 
Confecção da Faixa 
Descrição: lona colorida com ilhós, 
tamanho 3,00m x 0,60m 

Unidade 5 2 10 R$ 88,80 R$ 888,00 

As faixas terão logomarcas do evento e dos 
parceiros e serão expostas nos locais do 
evento (clube). 
Memória de cálculo: 5 locais estratégicos x 2 
campos = 10 unidades 

2.1.4 
Confecção do Painel com ilhós 
Descrição: lona colorida com ilhós, 
tamanho 2,50m x 1,85m 

Unidade 1 1 1 R$ 107,17 R$ 107,17 

O painel terá logomarcas do evento e dos 
parceiros e será utilizado para fins de 
fotografia, filmagem e outros. 
Memória de cálculo: 1 suporte x 1 unidade = 
1 unidade 

2.1.5 
Impressão do Certificado 
Descrição: Papel Offset ou Couche, 
tamanho A4, 180g/m², impressão colorida 

Unidade 130 1 130 R$ 0,85 R$ 110,50 

Será necessário impressão dos certificados 
de participação no formato A4 para 
Beneficiários diretos, incluindo alguns 
adicionais para casos de falhas de impressão 
gráfica. 
Memória de cálculo: 109 pessoas + 21 
adicionais = 130 unidades 

Valor Total da Etapa 2.1 R$ 1.455,97  

Etapa 2.2 - Identificação dos Participantes 

Item Descrição Detalhada 
Unid. 

Medida 
Quant. Unid. Total Valor Unit. Valor Total 

Justificativa para aquisição/locação com 
memória de cálculo 

2.2.1 
Impressão do Crachá 
Descrição: Papel Couche, tamanho 10cm x 
15cm, 350g/m², impressão colorida 

Unidade 130 1 130 R$ 0,55 R$ 71,50 

Será necessário impressão dos crachás no 
formato 10cm x 15cm para Beneficiários 
diretos, incluindo alguns adicionais para 
casos de falhas de impressão gráfica. 
Memória de cálculo: 109 pessoas + 21 
adicionais = 130 unidades 

2.2.2 

Aquisição de Cordão para crachá  
Descrição: Formato 20mm de largura e 
85mm de comprimento, com clips 
metálico ("argola e jacaré"), impressão 
digital colorida, frente e verso 

Unidade 130 1 130 R$ 3,25 R$ 422,50 

Será necessário aquisição dos cordões 
personalizados para crachás dos 
Beneficiários diretos, incluindo alguns 
adicionais para casos de estragos/falhas de 
fabricação. 
Memória de cálculo: 109 pessoas + 21 
adicionais = 130 unidades 

Valor Total da Etapa 2.2 R$ 494,00  

Etapa 2.3 - Peças de vestuários e acessórios 

Item Descrição Detalhada 
Unid. 

Medida 
Quant. Unid. Total Valor Unit. Valor Total 

Justificativa para aquisição/locação com 
memória de cálculo 

2.3.1 

Aquisição de conjuntos de uniforme de 
jogo de futebol, contendo uma camisa, 
um calção e um par de meião.  
Descrição: Cor colorida, sublimação, 
estampa frente/costa, tecido Dry Fit, 
diversos tamanhos, com numeração 

Conjunto 80 1 80 R$ 74,33 R$ 5.946,40 

Será necessário aquisição de conjunto de 
uniforme de futebol para surdoatletas, 
sendo que cada contém uma camisa, um 
calção e um par de meião. Será necessário 
ter dois conjuntos adicionais por equipe para 
casos de estragos/falhas de fabricação. 
Memória de cálculo: 4 equipes x 20 
conjuntos = 80 conjuntos 
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2.3.2 

Aquisição de camisetas - 
Apoio/Organização 
Descrição: Cor branca com mangas 
coloridas, estampa frente/costa, tecido 
Dry Fit, diversos tamanhos 

Unidade 65 2 130 R$ 22,46 R$ 2.919,80 

Será necessário aquisição de camisetas com 
mangas coloridas personalizadas para os 
voluntários diretos e indiretos e integrantes 
da CBDS (2 cada), incluindo algumas 
adicionais para casos de necessidade de 
aumento de número de voluntários indiretos 
e ou estragos/falhas de fabricação. 
Memória de cálculo: 01 CBDS + 05 Comissão 
Seleção + 16 voluntários + 02 TILS + 01 
Gestor + 30 voluntários indiretos + 10 
adicionais = 65 unidades x 2 cada = 130 
camisetas 

2.3.3 

Aquisição de camisetas - Beneficiários 
Descrição: Cor branca, estampa 
frente/costa, tecido Dry Fit, diversos 
tamanhos 

Unidade 130 1 130 R$ 22,46 R$ 2.919,80 

Será necessário aquisição de camisetas 
brancas personalizadas para Beneficiários 
diretos do projeto, entre eles: surdoatletas, 
membros técnicos das equipes, integrantes 
da CBDS e voluntários, incluindo algumas 
adicionais para casos de estragos/falhas de 
fabricação. 
Memória de cálculo: 109 beneficiados 
diretos + 21 adicionais = 130 camisetas 

2.3.4 

Aquisição de máscaras de proteção facial 
- Beneficiários 
Descrição: Cor branca, tecido neoprene, 
corte a laser, costura 

Unidade 165 2 330 R$ 5,00 R$ 1.650,00 

Será necessário aquisição de máscaras facial 
personalizadas para Beneficiários diretos e 
indiretos do projeto. 
Memória de cálculo: 109 beneficiados 
diretos + 21 indiretos + 35 adicionais = 165 
unidades x 2 cada = 330 máscaras 

Valor Total da Etapa 2.3 R$ 13.436,00  

VALOR TOTAL DA META 2 R$ 15.385,97  

Meta 3 - Hospedagem, Alimentação e Auditório 

Etapa 3.1 - Hospedagem com café da manhã 

Item Descrição Detalhada 
Unid. 

Medida 
Quant. Unid. Total Valor Unit. Valor Total 

Justificativa para aquisição/locação com 
memória de cálculo 

3.1.1 

Aquisição de hospedagem com café da 
manhã - Gestor do Projeto (Beneficiário 
direto) 
Data: 22/09/2021 a 27/09/2021 (5 noites) 
Local: Hotel econômico (3 estrelas) 
localizado na região central de Brasília 
(Plano Piloto) 
Qtde. Hóspedes: 01 (quarto single) 

Diária 5 1 5 R$ 170,00 R$ 850,00 

Será necessário aquisição de hospedagem 
com café da manhã em quarto single, com 
taxas inclusas, para 01 gestor de projeto 
para garantir um maior conforto e 
tranquilidade no hotel. A estadia desta 
pessoa justifica-se a necessidade de tempo 
maior para organização antes e depois da 
realização do evento. 
Memória de cálculo: 1 pessoa em quarto 
single = 1 quarto  
1 quarto x 5 diárias = 5 diárias 

3.1.2 

Aquisição de hospedagem com café da 
manhã - Beneficiários diretos 
Data: 24/09/2021 a 26/09/2021 (2 noites) 
Local: Hotel econômico (3 estrelas) 
localizado na região central de Brasília 
(Plano Piloto) 
Qtde. Hóspedes: 108 (54 quartos duplos) 

Diária 54 2 108 R$ 190,00 R$ 20.520,00 

Será necessário aquisição de hospedagem 
com café da manhã em quartos duplos, com 
taxas inclusas, para 108 Beneficiários diretos 
(72 surdoatletas, 12 membros das equipes, 
01 representante da CBDS, 05 comissão 
Seleção, 16 voluntários, 02 TILS) para 
garantir um maior conforto e tranquilidade 
no hotel. 
Memória de cálculo: 108 pessoas em quarto 
duplo = 54 quartos duplos  
54 quartos x 2 diárias = 108 diárias 

Valor Total da Etapa 3.1 R$ 21.370,00  

Etapa 3.2 - Alimentação 

Item Descrição Detalhada 
Unid. 

Medida 
Quant. Unid. Total Valor Unit. Valor Total 

Justificativa para aquisição/locação com 
memória de cálculo 

3.2.1 

Aquisição de jantar - Beneficiários 
diretos 
Data: 24/09/2021 a 25/09/2021 (2 noites) 
Local de refeição: No mesmo local de 
hospedagem  
Qtde. Pessoas: 109  
Cardápio (Sugestão do chef): saladas 
simples e compostas; 2 tipos de carnes; 2 
tipos de massa; 3 tipos de guarnições 
quentes; sobremesas e frutas; 1 tipo de 
bebida não alcoólica 

Unidade 109 2 218 R$ 71,39 R$ 15.563,02 

Será necessário aquisição de jantar, com 
taxas inclusas, para 109 Beneficiários diretos 
(72 surdoatletas, 12 membros das equipes, 
01 representante da CBDS, 05 comissão 
Seleção, 16 voluntários, 02 TILS e 01 gestor 
de projeto). 
Memória de cálculo: 109 pessoas x 2 noites = 
218 refeições 

3.2.2 

Aquisição de almoço - Beneficiários 
diretos e indiretos 
Data: 25/09/2021 a 26/09/2021 (2 dias) 
Local de refeição: Restaurante próximo ao 
campo de futebol 
Qtde. Pessoas: 130  

Unidade 130 2 260 R$ 20,00 R$ 5.200,00 

Será necessário aquisição de almoço, com 
taxas inclusas, para 109 Beneficiários diretos 
e 21 indiretos, no total de 130 pessoas (72 
surdoatletas, 12 membros das equipes, 06 
representantes da CBDS, 16 voluntários, 02 
TILS, 01 gestor de projeto e 21 beneficiários 
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Cardápio (Sugestão do chef): saladas 
simples e compostas; 2 tipos de carnes; 2 
tipos de massa; 3 tipos de guarnições 
quentes; sobremesas e frutas; 1 tipo de 
bebida não alcoólica 

indiretos como árbitros, seguranças, 
brigadistas e outros)  
Memória de cálculo: 130 pessoas x 2 dias = 
260 refeições 

Valor Total da Etapa 3.2 R$ 20.763,02  

Etapa 3.3 - Auditório 

Item Descrição Detalhada 
Unid. 

Medida 
Quant. Unid. Total Valor Unit. Valor Total 

Justificativa para aquisição/locação com 
memória de cálculo 

3.3.1 

Locação de auditório em Hotel 3 estrelas 
localizado na região central de Brasília, 
com capacidade para até 130 pessoas  
Data: 25/09/2021 (1 dia)  
Local: No mesmo local de hospedagem  
Qtde Pessoas: Capacidade máxima de 130 
pessoas 

Diária 1 1 1 R$ 1.066,67 R$ 1.066,67 

Será necessário contratação de espaço, com 
taxas inclusas, para realização de palestras e 
dinâmica para até 130 pessoas sobre 
importância de futebol e futsal feminino de 
surdos no Brasil e outros temas importantes. 
Memória de cálculo: 1 espaço x 1 diária = 1 
diária 

Valor Total da Etapa 3.3 R$ 1.066,67  

VALOR TOTAL DA META 3 R$ 43.199,69  

Meta 4 - Transporte 

Etapa 4.1 - Ônibus 

Item Descrição Detalhada 
Unid. 

Medida 
Quant. Unid. Total Valor Unit. Valor Total 

Justificativa para aquisição/locação com 
memória de cálculo 

4.1.1 

Contratação de serviços de transporte 
interno - Ônibus 
Descrição de serviço por veículo: 
Capacidade para 44 passageiros, com 
franquia de 100km, com disponibilidade 
de 10 horas diárias, a ser percorrido 
dentro de Brasília/DF 
Data: 25/09/2021 a 26/09/2021 (2 dias) 
Qtde Veículos: 03 

Diária 3 2 6 R$ 800,00 R$ 4.800,00 

Será utilizado para fazer translado dos 
participantes, no total 109 Beneficiários 
diretos do projeto, entre hotel e clube e 
vice-versa. 
Memória de cálculo: 3 ônibus x 2 dias = 6 
diárias 

Valor Total da Etapa 4.1 R$ 4.800,00  

Etapa 4.2 - Passagem aérea 

Item Descrição Detalhada 
Unid. 

Medida 
Quant. Unid. Total Valor Unit. Valor Total 

Justificativa para aquisição/locação com 
memória de cálculo 

4.2.1 

Aquisição de passagem aérea - 
Curitiba/PR 
Data: 22/09/2021 (Quarta) a 27/09/2021 
(Segunda) 
Trecho: Curitiba x Brasília x Curitiba 
Qtde. Pessoas: 01 

Bilhete 
Ida e 
Volta 

1 1 1 R$ 614,67 R$ 614,67 

Será necessário aquisição de passagem 
aérea - ida e volta -, com taxas de embarque, 
para 01 beneficiário direto (01 gestor de 
projeto). 
Memória de cálculo: 1 pessoa x 1 passagem 
(ida e volta) = 1 bilhete 

4.2.2 

Aquisição de passagem aérea - Belém/PA 
Data: 24/09/2021 (Sexta) a 26/09/2021 
(Domingo) 
Trecho: Belém x Brasília x Belém 
Qtde. Pessoas: 02 

Bilhete 
Ida e 
Volta 

2 1 2 R$ 921,33 R$ 1.842,66 

Será necessário aquisição de passagem 
aérea - ida e volta -, com taxas de embarque, 
para 02 beneficiários diretos (01 surdoatleta 
e 01 membro da equipe). 
Memória de cálculo: 2 pessoas x 1 passagem 
(ida e volta) = 2 bilhetes 

4.2.3 

Aquisição de passagem aérea - Belo 
Horizonte/MG 
Data: 24/09/2021 (Sexta) a 26/09/2021 
(Domingo) 
Trecho: Confins x Brasília x Confins 
Qtde. Pessoas: 08 

Bilhete 
Ida e 
Volta 

8 1 8 R$ 569,67 R$ 4.557,36 

Será necessário aquisição de passagem 
aérea - ida e volta -, com taxas de embarque, 
para 03 beneficiários diretos (06 
surdoatletas, 01 Representante CBDS, 01 
voluntário). 
Memória de cálculo: 3 pessoas x 1 passagem 
(ida e volta) = 3 bilhetes 

4.2.4 

Aquisição de passagem aérea - 
Campinas/SP 
Data: 24/09/2021 (Sexta) a 26/09/2021 
(Domingo) 
Trecho: Campinas x Brasília x Campinas 
Qtde. Pessoas: 04 

Bilhete 
Ida e 
Volta 

4 1 4 R$ 573,67 R$ 2.294,68 

Será necessário aquisição de passagem 
aérea - ida e volta -, com taxas de embarque, 
para 04 beneficiários diretos (04 Comissão 
Seleção). 
Memória de cálculo: 4 pessoas x 1 passagem 
(ida e volta) = 4 bilhetes 

4.2.5 

Aquisição de passagem aérea - 
Cascavel/PR 
Data: 24/09/2021 (Sexta) a 26/09/2021 
(Domingo) 
Trecho: Cascavel x Brasília x Cascavel 
Qtde. Pessoas: 03 

Bilhete 
Ida e 
Volta 

3 1 3 R$ 890,00 R$ 2.670,00 

Será necessário aquisição de passagem 
aérea - ida e volta -, com taxas de embarque, 
para 03 beneficiários diretos (03 
surdoatletas). 
Memória de cálculo: 3 pessoas x 1 passagem 
(ida e volta) = 3 bilhetes 

4.2.6 

Aquisição de passagem aérea - 
Curitiba/PR 
Data: 24/09/2021 (Sexta) a 26/09/2021 
(Domingo) 
Trecho: Curitiba x Brasília x Curitiba 
Qtde. Pessoas: 10 

Bilhete 
Ida e 
Volta 

10 1 10 R$ 725,00 R$ 7.250,00 

Será necessário aquisição de passagem 
aérea - ida e volta -, com taxas de embarque, 
para 10 beneficiários diretos (07 
surdoatletas, 02 membros da equipe e 01 
voluntário). 
Memória de cálculo: 10 pessoas x 1 
passagem (ida e volta) = 10 bilhetes 

4.2.7 
Aquisição de passagem aérea - 
Florianópolis/SC 
Data: 24/09/2021 (Sexta) a 26/09/2021 

Bilhete 
Ida e 
Volta 

1 1 1 R$ 670,00 R$ 670,00 
Será necessário aquisição de passagem 
aérea - ida e volta -, com taxas de embarque, 
para 01 beneficiário direto (01 surdoatleta). 
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(Domingo) 
Trecho: Florianópolis x Brasília x 
Florianópolis 
Qtde. Pessoas: 01 

Memória de cálculo: 1 pessoa x 1 passagem 
(ida e volta) = 1 bilhete 

4.2.8 

Aquisição de passagem aérea - Natal/RN 
Data: 24/09/2021 (Sexta) a 26/09/2021 
(Domingo) 
Trecho: Natal x Brasília x Natal 
Qtde. Pessoas: 02 

Bilhete 
Ida e 
Volta 

2 1 2 R$ 1.029,67 R$ 2.059,34 

Será necessário aquisição de passagem 
aérea - ida e volta -, com taxas de embarque, 
para 02 beneficiários diretos (02 
surdoatletas). 
Memória de cálculo: 2 pessoas x 1 passagem 
(ida e volta) = 2 bilhetes 

4.2.9 

Aquisição de passagem aérea - 
Navegantes/SC 
Data: 24/09/2021 (Sexta) a 26/09/2021 
(Domingo) 
Trecho: Navegantes x Brasília x 
Navegantes 
Qtde. Pessoas: 05 

Bilhete 
Ida e 
Volta 

5 1 5 R$ 790,00 R$ 3.950,00 

Será necessário aquisição de passagem 
aérea - ida e volta -, com taxas de embarque, 
para 05 beneficiários diretos (04 
surdoatletas e 01 voluntário). 
Memória de cálculo: 5 pessoas x 1 passagem 
(ida e volta) = 5 bilhetes 

4.2.10 

Aquisição de passagem aérea - Porto 
Alegre/RS 
Data: 24/09/2021 (Sexta) a 26/09/2021 
(Domingo) 
Trecho: Porto Alegre x Brasília x Porto 
Alegre 
Qtde. Pessoas: 12 

Bilhete 
Ida e 
Volta 

12 1 12 R$ 785,00 R$ 9.420,00 

Será necessário aquisição de passagem 
aérea - ida e volta -, com taxas de embarque, 
para 12 beneficiários diretos (12 
surdoatletas). 
Memória de cálculo: 12 pessoas x 1 
passagem (ida e volta) = 12 bilhetes 

4.2.11 

Aquisição de passagem aérea - Recife/PE 
Data: 24/09/2021 (Sexta) a 26/09/2021 
(Domingo) 
Trecho: Recife x Brasília x Recife 
Qtde. Pessoas: 04 

Bilhete 
Ida e 
Volta 

4 1 4 R$ 927,67 R$ 3.710,68 

Será necessário aquisição de passagem 
aérea - ida e volta -, com taxas de embarque, 
para 04 beneficiários diretos (02 
surdoatletas e 02 voluntários). 
Memória de cálculo: 4 pessoas x 1 passagem 
(ida e volta) = 4 bilhetes 

4.2.12 

Aquisição de passagem aérea - Rio de 
Janeiro/RJ 
Data: 24/09/2021 (Sexta) a 26/09/2021 
(Domingo) 
Trecho: Rio de Janeiro x Brasília x Rio de 
Janeiro 
Qtde. Pessoas: 06 

Bilhete 
Ida e 
Volta 

6 1 6 R$ 582,00 R$ 3.492,00 

Será necessário aquisição de passagem 
aérea - ida e volta -, com taxas de embarque, 
para 06 beneficiários diretos (02 
surdoatletas, 01 TILS, 01 membro da equipe 
e 02 voluntários). 
Memória de cálculo: 6 pessoas x 1 passagem 
(ida e volta) = 6 bilhetes 

4.2.13 

Aquisição de passagem aérea - São 
Paulo/SP 
Data: 24/09/2021 (Sexta) a 26/09/2021 
(Domingo) 
Trecho: Congonhas x Brasília x Congonhas 
Qtde. Pessoas: 20 

Bilhete 
Ida e 
Volta 

20 1 20 R$ 506,00 R$ 10.120,00 

Será necessário aquisição de passagem 
aérea - ida e volta -, com taxas de embarque, 
para 20 beneficiários diretos (13 
surdoatletas, 01 Comissão Seleção, 04 
membros da equipe e 02 voluntários). 
Memória de cálculo: 20 pessoas x 1 
passagem (ida e volta) = 20 bilhetes 

4.2.14 

Aquisição de passagem aérea - 
Uberlândia/MG 
Data: 24/09/2021 (Sexta) a 26/09/2021 
(Domingo) 
Trecho: Uberlândia x Brasília x Uberlândia 
Qtde. Pessoas: 01 

Bilhete 
Ida e 
Volta 

1 1 1 R$ 780,00 R$ 780,00 

Será necessário aquisição de passagem 
aérea - ida e volta -, com taxas de embarque, 
para 01 beneficiário direto (01 membro da 
equipe). 
Memória de cálculo: 1 pessoa x 1 passagem 
(ida e volta) = 1 bilhete 

4.2.15 

Aquisição de passagem aérea - Vitória/ES 
Data: 24/09/2021 (Sexta) a 26/09/2021 
(Domingo) 
Trecho: Vitória x Brasília x Vitória 
Qtde. Pessoas: 04 

Bilhete 
Ida e 
Volta 

4 1 4 R$ 707,67 R$ 2.830,68 

Será necessário aquisição de passagem 
aérea - ida e volta -, com taxas de embarque, 
para 04 beneficiários diretos (02 
surdoatletas, 01 membro da equipe e 01 
voluntário). 
Memória de cálculo: 4 pessoas x 1 passagem 
(ida e volta) = 4 bilhetes 

Valor Total da Etapa 4.2 R$ 56.262,07  

VALOR TOTAL DA META 4 R$ 61.062,07  

Meta 5 - Prestação de Serviços 

Etapa 5.1 - Primeiros Socorros/Saúde 

Item Descrição Detalhada 
Unid. 

Medida 
Quant. Unid. Total Valor Unit. Valor Total 

Justificativa para aquisição/locação com 
memória de cálculo 

5.1.1 

Contratação de serviços de ambulância 
móvel UTE 
Descrição: Serviço de UTE Móvel. Equipe 
composta por 01 motorista e 01 
enfermeiro 
Jornada de serviço: 08 horas diária por 
veículo  
Data: 25/09/2021 (Sábado) 
Qtde Veículos: 01 

Diária 1 1 1 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 

Será necessário a contratação de ambulância 
UTE móvel à disposição para prestação de 
primeiros socorros, caso ocorra incidentes e 
ou acidentes esportivos no local de jogos. 
Memória de cálculo: 1 ambulância x 1 dia = 1 
diária 12h 

5.1.2 

Contratação de serviços de ambulância 
móvel UTE 
Descrição: Serviço de UTE Móvel. Equipe 
composta por 01 motorista e 01 

Diária 1 1 1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 

Será necessário a contratação de ambulância 
UTE móvel à disposição para prestação de 
primeiros socorros, caso ocorra incidentes e 
ou acidentes esportivos no local de jogos. 
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enfermeiro 
Jornada de serviço: 06 horas diária por 
veículo 
Data: 26/09/2021 (Domingo)  
Qtde Veículos: 01 

Memória de cálculo: 1 ambulância x 1 dia = 1 
diária 6h 

5.1.3 

Contratação de serviços de brigadista 
Descrição: Disponibilização de profissional 
capacitado para realização de serviço de 
Brigadista com os seguintes materiais de 
primeiros socorros  
Jornada de serviço: 12 horas diária por 
profissional 
Data: 25/09/2021 (Sábado) 
Qtde Profissionais: 02 

Diária 2 1 2 R$ 190,00 R$ 380,00 

Será necessário a contratação de brigadistas 
para prestação de primeiros socorros, caso 
ocorra incidentes/acidentes esportivos no 
local de jogos. 
Memória de cálculo: 2 brigadistas x 1 dia = 1 
diária 12h 

5.1.4 

Contratação de serviços de brigadista 
Descrição: Disponibilização de profissional 
capacitado para realização de serviço de 
Brigadista com os seguintes materiais de 
primeiros socorros  
Jornada de serviço: 06 horas diária por 
profissional 
Data: 26/09/2021 (Domingo) 
Qtde Profissionais: 02 

Diária 2 1 2 R$ 105,00 R$ 210,00 

Será necessário a contratação de brigadistas 
para prestação de primeiros socorros, caso 
ocorra incidentes/acidentes esportivos no 
local de jogos. 
Memória de cálculo: 2 brigadistas x 1 dia = 1 
diária 6h 

Valor Total da Etapa 5.1 R$ 3.590,00  

Etapa 5.2 - Segurança 

Item Descrição Detalhada 
Unid. 

Medida 
Quant. Unid. Total Valor Unit. Valor Total 

Justificativa para aquisição/locação com 
memória de cálculo 

5.2.1 

Contratação de serviços de segurança 
Descrição: Serviço de segurança 
desarmada para a cobertura de todo o 
evento 
Jornada de serviço: 12 horas diária por 
profissional 
Data: 25/09/2021 (Sábado) 
Qtde Profissionais: 02 

Diária 2 1 2 R$ 190,00 R$ 380,00 

Será necessário a contratação de seguranças 
desarmadas para garantir a segurança dos 
participantes no local de jogos.  
Memória de cálculo: 2 seguranças x 1 dia = 1 
diária 12h 

5.2.2 

Contratação de serviços de segurança 
Descrição: Serviço de segurança 
desarmada para a cobertura de todo o 
evento  
Jornada de serviço: 06 horas diária por 
profissional 
Data: 26/09/2021 (Domingo) 
Qtde Profissionais: 02 

Diária 2 1 2 R$ 96,10 R$ 192,20 

Será necessário a contratação de seguranças 
desarmadas para garantir a segurança dos 
participantes no local de jogos.  
Memória de cálculo: 2 seguranças x 1 dia = 1 
diária 6h 

Valor Total da Etapa 5.2 R$ 572,20  

Etapa 5.3 - Interpretação e Tradução de Libras 

Item Descrição Detalhada 
Unid. 

Medida 
Quant. Unid. Total Valor Unit. Valor Total 

Justificativa para aquisição/locação com 
memória de cálculo 

5.3.1 

Contratação de serviços de interpretação 
e tradução de Libras  
Descrição: Profissional capacitado e 
fluente em Libras  
Jornada de serviço: 08 horas estimadas 
diária por profissional, no total de 24 
horas cada  
Data: 24/09/2021 a 26/09/2021 (3 dias) 
Qtde Profissionais: 02 

Hora 24 2 48 R$ 90,00 R$ 4.320,00 

Será necessário a contratação de interpretes 
para serviços de interpretação e tradução de 
Língua Portuguesa e Língua Brasileira de 
Sinais (Libras), para deixar todo o evento 
com qualidade e sucesso.  
Memória de cálculo: 2 intérpretes x 8 horas 
diária = 16 horas x 3 dias = 48 horas 

Valor Total da Etapa 5.3 R$ 4.320,00  

Etapa 5.4 - Assessoria Contábil 

Item Descrição Detalhada 
Unid. 

Medida 
Quant. Unid. Total Valor Unit. Valor Total 

Justificativa para aquisição/locação com 
memória de cálculo 

5.4.1 

Contratação de Serviços de Assessoria 
Contábil 
Jornada de serviço: 10 horas semanais 
Data: Agosto a Setembro/2021 (06 
semanas) 

Serviço 1 1 1 R$ 1.900,00 R$ 1.900,00 

Será necessário a contratação dos serviços 
de assessoria de contabilidade, que prestará 
este serviço durante todo o período de 
execução previsto para o convênio até a 
entrega final da prestação de contas. 
Memória de cálculo: 1 projeto x 1 serviço = 1 
serviço 

Valor Total da Etapa 5.4 R$ 1.900,00  

Etapa 5.5 - Assessoria Jurídica 

Item Descrição Detalhada 
Unid. 

Medida 
Quant. Unid. Total Valor Unit. Valor Total 

Justificativa para aquisição/locação com 
memória de cálculo 

5.5.1 

Contratação de Serviços de Assessoria 
Jurídica 
Jornada de serviço: 15 horas mensais 
Data: Setembro/2021 (1 mês) 

Serviço 1 1 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 

Será necessário a contratação de serviços de 
assessoria jurídica, visando assessorar na 
elaboração de contratos e acompanhamento 
jurídico do projeto conveniado, durante o 
mês de realização do evento. 
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Memória de cálculo: 1 projeto x 1 serviço = 1 
serviço 

Valor Total da Etapa 5.5 R$ 3.000,00  

Etapa 5.6 - Assessoria em Gerenciamento do Projeto 

Item Descrição Detalhada 
Unid. 

Medida 
Quant. Unid. Total Valor Unit. Valor Total 

Justificativa para aquisição/locação com 
memória de cálculo 

5.6.1 

Contratação de Serviços de Assessoria 
em Gerenciamento do Projeto  
Jornada de serviço: 10 horas semanais  
Data: Agosto a Setembro/2021 (06 
semanas) 

Serviço 1 1 1 R$ 3.804,86 R$ 3.804,86 

Será necessário a contratação dos serviços 
de assessoria em gerenciamento do projeto, 
apoio administrativo e organização/controle 
do evento, que prestará este serviço durante 
todo o período de execução previsto para o 
convênio até a entrega final da prestação de 
contas. 
Memória de cálculo: 1 projeto x 1 serviço = 1 
serviço 

Valor Total da Etapa 5.6 R$ 3.804,86  

VALOR TOTAL DA META 5 R$ 17.187,06  

VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO R$ 142.469,93  

 

6. DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO 

 

Em contrapartida ao recebimento dos recursos financeiros previstos neste projeto, a FBDS assumirá o compromisso 
em divulgar a relação das parcerias celebradas, tais como: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL/ SECRETARIA DE ESTADO DE 
ESPORTE E LAZER/ FUNDO DE APOIO AO ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL – FAE E CONFAE, amplamente na internet 
(www.fbdsdf.org.br), nas redes sociais (facebook: www.fb.com/fbdsdf e instagram: www.instagram.com/fbdsdf) e nos 
estabelecimentos em que exerçam suas ações do projeto esportivo “Intercâmbio das Quatro Estações de Futebol Feminino 
de Surdos”, cumprindo o disposto no art. 18, Inciso XIII do Anexo I, do Decreto nº 34.355 de 2013, durante a vigência do 
termo de fomento. 

A identificação visual do projeto em questão será feita por meio dos materiais gráficos (banners, faixas e painel), das 
peças de vestuários (uniformes de futebol, camisetas e máscaras), dos materiais visuais (cartazes e vídeos digitais) e de 
outras formas similares, com a aplicação da marca do Governo do Distrito Federal/ Secretaria de Estado de Esporte e Lazer/ 
Fundo de Apoio ao Esporte do Distrito Federal – FAE e CONFAE. 

 

7. PREVISÃO DE RECEITAS 

 

PREVISÃO DE RECEITAS (inclusive recursos complementares) 

Qtde. Nome Receitas 

1 Termo de Fomento GDF/ SEL/ FAE e CONFAE R$ 142.469,93 

Total R$ 142.469,93 

 

 

Brasília, 06 de agosto de 2021. 

 

 

 

_________________________ 

Assinatura e carimbo 

Presidente FBDS 
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ANEXO – PROTOCOLOS DE SEGURANÇA CONTRA COVID-19 
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Ofício nº 039/2021 Brasília, 15 de março de 2021. 
 
À Sra. Giselle Ferreira de Oliveira 
Presidente do Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte - CONFAE  
Fundo de Apoio ao Esporte do Distrito Federal - FAE  
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer - SEL 
Governo do Distrito Federal - GDF 
Brasília/DF  
 
Assunto: Justificativa de aquisição de passagens aéreas adicionais - Processo SEI nº            
00220-00002633/2020-47 - Apoio à Realização do Intercâmbio das Quatro Estações de Futebol Feminino de              
Surdos 
 
 
Senhora Presidente, 
 
Com nossos cumprimentos cordiais em nome da Federação Brasiliense Desportiva dos Surdos - FBDS, em               
atenção ao e-mail recebido desta Secretaria no dia 08 de março de 2021, onde foi sugerido a alteração de data                    
para a realização do evento esportivo "Intercâmbio das Quatro Estações de Futebol Feminino de Surdos",               
inicialmente havíamos informado a necessidade de aquisição apenas de 06 passagens aéreas para os              
integrantes da Comissão Técnica da Seleção Brasileira Feminina de Futebol de Surdos, mas por conta da                
pandemia decorrente do novo coronavírus (Covid-19), a nova data está prevista para 29 e 30 de Maio ou 25 a                    
27 de Junho do ano em curso, porém só podendo ser definida assim que o Governo do Distrito Federal                   
autorizar através de decretos para a realização de quaisquer eventos, seguindo protocolos de segurança e               
prevenção conforme for designado. 
 
Diante do exposto, fica difícil para os participantes do evento, sejam eles: surdoatletas, membros das equipes                
e voluntários vindos de outros Estados, providenciarem suas passagens aéreas com a proximidade do evento               
sem data definida, pois a maioria deles tem dificuldade financeira no Desporto Surdo e informamos ainda que                 
quase todos eles já compraram as passagens antecipadamente com preço promocional. No entanto, com a               
alteração de data e ficando indefinida, corremos o risco de ficar sem a participação destes, o que pode                  
prejudicar o evento sem a presença destes participantes. 
 
Para que possamos alcançar o sucesso esperado no evento em referência e a fim de minimizar a preocupação                  
e prejuízo dos participantes por terem comprado suas passagens aéreas antes, será necessário a aquisição de                
77 passagens aéreas adicionais para os referidos participantes confirmados, sendo assim garantindo a sua              
participação para atingir as metas do projeto em tela. 
 
Informamos que ficamos impossibilitados de apresentar oficialmente a pesquisa de cotação das passagens             
aéreas sem data definida do evento em referência, devido a variação de cotação que representa a diferença                 
entre o preço de fechamento de alguns dias (ou de alguns meses) antes e o preço de fechamento da data de                     
compra. Desta maneira, analisamos os preços da compra de passagens adicionais para 77 participantes, além               
de 06 integrantes da Comissão da Seleção, no total de 83 passagens aéreas, de acordo com seu voo de origem,                    
com os valores base para emissão mais próxima da data. 
 
Assim sendo, por este motivo de força maior solicitamos que seja visto a possibilidade de disponibilização de                 
mais recurso financeiro do termo de fomento no valor aproximado de R$ 56.800,00 (cinquenta e seis mil e                  
oitocentos reais), somando com o valor do Plano de Trabalho anterior, ficando em torno de R$ 147.800,00                 
(cento e quarenta e sete mil e oitocentos reais). 
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Vale ressaltar que o total de 109 participantes beneficiados inclui 26 participantes que são de Brasília e                 
Goiânia, estes não necessitam do auxílio para transporte. 
 
Assim sendo, solicitamos encarecidamente que seja dada uma atenção especial no trâmite de análises deste               
projeto e nos dê retorno o mais breve possível com a confirmação de liberação do recurso adicional para que                   
possamos levar esta boa notícia aos participantes já inscritos e confirmados. 
 
Estamos à disposição e contamos com a vossa compreensão e colaboração para a continuidade do referido                
Plano de Trabalho em prol do Desporto de Surdos. 
 
Desde já agradecemos as providências. 
 
Cordialmente, 
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