
 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 
Nome da OSC:INSTITUO EVA- EMPODERAMENTO, VALORIZAÇÃO EAUTOESTIMA

Nome Fantasia:INSTITUTO EVA 

CNPJ:03.084.577/0001-17 Endereço:

Complemento: SALA 204 Bairro/Cidade:

Telefone: 61 99421-3945 Telefone: (DDD)

E-mail:contato@institutoeva.org 

Responsável da OSC (Dirigente):Edna Maria Sampaio

CPF: 819.054.401-20 RG/Órgão Expedidor:

Endereço do Dirigente: Quadra 205 conjunto 9 casa 6 

1.1 ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Gustavo Neres do Carmo Leandro

Função na parceria: Coordenador Geral

RG:3698019 Órgão Expedidor:

Telefone Fixo: 

E-Mail do Responsável:fg.neres19@gmail.com

 

1.2 HISTÓRICODOPROPONENTE 
 

OINSTITUTOEVA,Originária daAssociação deMoradoresdo Recanto dasEmasnoanode1999, algunsanos 

depois de sua fundação, percebendo a necessidade de mais dinamismo evendo a carência de aplicaçãode as 

públicas voltadas para as mulheres do DF as mulheres daAssociação criaram o movimento comunitárioRecanto 

Mulher. O objetivo o principal era 

oEmpoderamentodascomunidadesperiféricasedasmino

Com o fortalecimento do movimento Recanto Mulher, sempre vinculado a Associação de moradores, 

surgiu a necessidade de institucionalização do movimento. Devido à grande movimentação de ações e a 

envolvendo as mulheres atuantes nas a da Associação, a assembleia geral se reuniu em cinco de dezembro de 

2018 para reformular a missão e visão institucionais da Associação. Surge então o Instituto EVA 

Empoderamento, Valorização e Autoestima focado somente na aplicação das às pública p

Distrito Federal. É a primeira organização da sociedade civil voltada exclusivamente para as políticas públicas e 

causas exclusivamente para as mulheres, especialmente aquelas voltadas para comunidades em 

vulnerabilidade social. 

PLANODETRABALHO 
 

EMPODERAMENTO, VALORIZAÇÃO EAUTOESTIMA 

Endereço:Q 205 CJ 04 LT 08 

Bairro/Cidade:RecantodasEmas 

Telefone: (DDD) 

Site/Redes Sociais: 

Edna Maria Sampaio 

Órgão Expedidor:1599064 SSP/DF Telefone do Dirigente:
99421-3945

Quadra 205 conjunto 9 casa 6 - RecantodasEmas 

 
ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA 

acompanhamento da parceria: Gustavo Neres do Carmo Leandro 

Função na parceria: Coordenador Geral 

Órgão Expedidor: SSP/DF CPF: 076.691.671-57 

Telefone Celular:(61) 98120-9661 

Mail do Responsável:fg.neres19@gmail.com 

OINSTITUTOEVA,Originária daAssociação deMoradoresdo Recanto dasEmasnoanode1999, algunsanos 

a necessidade de mais dinamismo evendo a carência de aplicaçãode as 

públicas voltadas para as mulheres do DF as mulheres daAssociação criaram o movimento comunitárioRecanto 

Mulher. O objetivo o principal era 

oEmpoderamentodascomunidadesperiféricasedasminoriasemvulnerabilidadesocial. 

Com o fortalecimento do movimento Recanto Mulher, sempre vinculado a Associação de moradores, 

surgiu a necessidade de institucionalização do movimento. Devido à grande movimentação de ações e a 

nas a da Associação, a assembleia geral se reuniu em cinco de dezembro de 

2018 para reformular a missão e visão institucionais da Associação. Surge então o Instituto EVA 

Empoderamento, Valorização e Autoestima focado somente na aplicação das às pública p

Distrito Federal. É a primeira organização da sociedade civil voltada exclusivamente para as políticas públicas e 

causas exclusivamente para as mulheres, especialmente aquelas voltadas para comunidades em 

CEP:72.610-507 

Telefone: (DDD) 

Telefone do Dirigente:(61) 
3945 

CEP:72610-509 

OINSTITUTOEVA,Originária daAssociação deMoradoresdo Recanto dasEmasnoanode1999, algunsanos 

a necessidade de mais dinamismo evendo a carência de aplicaçãode as 

públicas voltadas para as mulheres do DF as mulheres daAssociação criaram o movimento comunitárioRecanto 

Mulher. O objetivo o principal era 

Com o fortalecimento do movimento Recanto Mulher, sempre vinculado a Associação de moradores, 

surgiu a necessidade de institucionalização do movimento. Devido à grande movimentação de ações e a 

nas a da Associação, a assembleia geral se reuniu em cinco de dezembro de 

2018 para reformular a missão e visão institucionais da Associação. Surge então o Instituto EVA - 

Empoderamento, Valorização e Autoestima focado somente na aplicação das às pública para as mulheres do 

Distrito Federal. É a primeira organização da sociedade civil voltada exclusivamente para as políticas públicas e 

causas exclusivamente para as mulheres, especialmente aquelas voltadas para comunidades em 



 

TERMODEFOMENTOn°39/2019

Em 2019 foi firmada nossa parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer do DF por meio da celebração 

do Termo de Fomento 039/2019, que teve o objetivo de apoio à realização do CIRCUITO Esportivo do Recanto 

das Emas 2019, no valor de R$ 354.6

atividades do Termo de Apostilamento. SEI n°00220

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Nome do Projeto:DFAtivo–Esporte,LazereSaúdeparatodos

Local de realização: Riacho Fundo II - Quadradão 
Recanto das Emas - Ao lado do Restaurante Comunitário 
Estrutural - Ao lado da Administração 
Samambaia - Quadra 800/1000 
Período de execução: 

Período de realização do Evento: 

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

Previsão de beneficiários diretos:Criançaseadolescentesdetodasasidades
somado total 4 mil beneficiários 
Previsão de público indireto: 0 

Valor Total do Projeto: R$499.489,24 (quatrocentos e noventa e nove mil quatrocentos e oitenta e nove 
reais e vinte e quatro centavos) 
Valor Total do Termo de Fomento: R$499.489,24 (
oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos)

 

 

2.1 OBJETODAPARCERIA 
 

RealizaçãodoProjetoDFATIVO–Esporte,LazereSaúdeparaTodos

 

2.2 APRESENTAÇÃODOPROJETO 
 

O Objeto da parceria entre o Instituto EVA e a Secretaria de Esporte é apresentar varias modalidade de 
esportivo que terá como ações as Regiões Administrativas do : Riacho Fundo II 
Recanto das Emas - Ao lado do Restaurante Comunitário, Estrutural 
Quadra 800/1000 
 
2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

 

O INSTITUTO EMPODERAMENTO, 
possui uma importância fundamental para a saúde, pois está diretamente relacionada à melhoria da qualidade 
de vida, reduzindo consideravelmente os riscos de desenvolvimento de doenças cardiovascu
problemas relacionados à baixa imunidade, além dos transtornos de fundo emocional, tais como depressão e 
crises de ansiedade. 

Desde 2020, vivemos em um contexto de pandemia mundial provocada pela covid

OMENTOn°39/2019 

Em 2019 foi firmada nossa parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer do DF por meio da celebração 

do Termo de Fomento 039/2019, que teve o objetivo de apoio à realização do CIRCUITO Esportivo do Recanto 

das Emas 2019, no valor de R$ 354.691,02 com período de execução de 10/12/2019 a 10/04/2020. As 

atividades do Termo de Apostilamento. SEI n°00220-00002689/2019-68 

Esporte,LazereSaúdeparatodos 

Quadradão Cultural QN 7F 
Ao lado do Restaurante Comunitário  

 

07/10 a 10/11/2021 

16, 17, 23, 24, 30, 31/10 e 06, 07/11 

) participação (   ) educacional   (   ) rendimento 

de beneficiários diretos:Criançaseadolescentesdetodasasidades–1.000 por cidade administrativa 

quatrocentos e noventa e nove mil quatrocentos e oitenta e nove 

499.489,24 (quatrocentos e noventa e nove mil quatrocentos e 
quatro centavos) 

–Esporte,LazereSaúdeparaTodos 

O Objeto da parceria entre o Instituto EVA e a Secretaria de Esporte é apresentar varias modalidade de 
Regiões Administrativas do : Riacho Fundo II - Quadradão Cultural QN 7F, 

Ao lado do Restaurante Comunitário, Estrutural - Ao lado da Administração, Samambaia 

O INSTITUTO EMPODERAMENTO, VALORIZAÇÃO E AUTOESTIMA EVA, entende que a atividade física 
possui uma importância fundamental para a saúde, pois está diretamente relacionada à melhoria da qualidade 
de vida, reduzindo consideravelmente os riscos de desenvolvimento de doenças cardiovascu
problemas relacionados à baixa imunidade, além dos transtornos de fundo emocional, tais como depressão e 

Desde 2020, vivemos em um contexto de pandemia mundial provocada pela covid

Em 2019 foi firmada nossa parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer do DF por meio da celebração 

do Termo de Fomento 039/2019, que teve o objetivo de apoio à realização do CIRCUITO Esportivo do Recanto 

91,02 com período de execução de 10/12/2019 a 10/04/2020. As 

 

16, 17, 23, 24, 30, 31/10 e 06, 07/11   

1.000 por cidade administrativa 

quatrocentos e noventa e nove mil quatrocentos e oitenta e nove 

quatrocentos e noventa e nove mil quatrocentos e 

O Objeto da parceria entre o Instituto EVA e a Secretaria de Esporte é apresentar varias modalidade de 
Quadradão Cultural QN 7F, 

Ao lado da Administração, Samambaia - 

VALORIZAÇÃO E AUTOESTIMA EVA, entende que a atividade física 
possui uma importância fundamental para a saúde, pois está diretamente relacionada à melhoria da qualidade 
de vida, reduzindo consideravelmente os riscos de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, diabetes, 
problemas relacionados à baixa imunidade, além dos transtornos de fundo emocional, tais como depressão e 

Desde 2020, vivemos em um contexto de pandemia mundial provocada pela covid-19, em que o 



 

número de infectados e mortes vem aumentando constantemente no Distrito Federal. Sabe
que a atividade física não previne o contágio do vírus, mas atua efetivamente no seu combate, deixando o 
organismo mais resistente e protegido contra outras doenças que podem se
potencializar a ação do vírus. 

 
A prática regular do exercício físico age como um modulador do sistema imune, estruturando 

progressivamente a resposta fisiológica à minimização do dano. Durante a atividade física, uma série de 
citocinas pró e anti-inflamatórias são liberadas, há o incremento de linfócitos na circulação, assim como no 
recrutamento celular. Tais efeitos levam ao melhor controle da resposta inflamatória, reduzem os hormônios 
do estresse, e resultam em menor incidên
de infecções virais, especialmente as respiratórias.

O projeto DF ativo - Etapa de Execução, consiste em apresentar para os futuros atletas que foram 
identificados com potencial para parti
como continuar a oferta para as cidades satelides proporcionando uma condição melhor de saúde, garantindo 
o bom atendimento e satisfação dos nossos cidadão, contribuindo para uma comunidade 
saudável. 

 

2.4 OBJETIVOGERAL 
 

Realizar várias modalidades de esportes para crianças em situação de vulnerabilidade Social, a partir 

de 4 anos e pessoas com deficiência, para que possamos amenizar, diminuir a vulnerabilidade social e 

contribuir, assim, para que os participantes e comunidade envolvida possam sair da ociosidade fazendo 

atividades físicas regulares. 

 

 

2.4.1 OBJETIVOSESPECÍFICOS:
 

• Contribuir para conscientização da importância da prática de atividades físicas;
• Democratizar o acesso ao 
• Estimular a prática de atividades físicas, visando à saúde do corpo (mente sadia em corpo 

sadio). 
 

 

2.5 METAS QUANTITATIVAS EQUALITATIVAS E INDICADORES 
DEMONITORAMENTO/CUMPRIMENTODASMETAS
 

Metas(Qualitativas) 

Fomentarumaprojetocomvária
smodalidadespara 
4(quatro)RegiõesAdministativa
sdoDistritoFederal 

Água, kits lanche, 
pedal kart, mesa de 
tênis,tabuleiro,raquete, mesas e 
cadeiras

Contrataçãodaestruturaparam
elhora atendimento ao público 

Tendas, painel de led, gerador, 
sistema de sonorização e painéis 
de isolamentos,

mortes vem aumentando constantemente no Distrito Federal. Sabe
que a atividade física não previne o contágio do vírus, mas atua efetivamente no seu combate, deixando o 
organismo mais resistente e protegido contra outras doenças que podem ser fatores determinantes para 

A prática regular do exercício físico age como um modulador do sistema imune, estruturando 
progressivamente a resposta fisiológica à minimização do dano. Durante a atividade física, uma série de 

inflamatórias são liberadas, há o incremento de linfócitos na circulação, assim como no 
recrutamento celular. Tais efeitos levam ao melhor controle da resposta inflamatória, reduzem os hormônios 
do estresse, e resultam em menor incidência e intensidade dos sintomas e da mortalidade frente à ocorrência 
de infecções virais, especialmente as respiratórias. 

Etapa de Execução, consiste em apresentar para os futuros atletas que foram 
identificados com potencial para participar de competições, denominados atletas de alto rendimento, bem 
como continuar a oferta para as cidades satelides proporcionando uma condição melhor de saúde, garantindo 
o bom atendimento e satisfação dos nossos cidadão, contribuindo para uma comunidade 

Realizar várias modalidades de esportes para crianças em situação de vulnerabilidade Social, a partir 

de 4 anos e pessoas com deficiência, para que possamos amenizar, diminuir a vulnerabilidade social e 

ssim, para que os participantes e comunidade envolvida possam sair da ociosidade fazendo 

JETIVOSESPECÍFICOS: 

Contribuir para conscientização da importância da prática de atividades físicas;
Democratizar o acesso ao esporte, privilegiando as comunidades menos favorecidas;
Estimular a prática de atividades físicas, visando à saúde do corpo (mente sadia em corpo 

QUANTITATIVAS EQUALITATIVAS E INDICADORES 
DEMONITORAMENTO/CUMPRIMENTODASMETAS 

Indicador Parâmetro(s)paraaferiçãode
primentodasMetas

Água, kits lanche, bolas de futsal, 
pedal kart, mesa de 

tabuleiro,raquete, mesas e 
cadeiras e toda equipe de RH 

- Nota fiscal 

- Fotos 

Tendas, painel de led, gerador, 
sistema de sonorização e painéis 
de isolamentos, UTE móvel, 

- Nota fiscal 
- Fotos 

mortes vem aumentando constantemente no Distrito Federal. Sabe-se, no entanto, 
que a atividade física não previne o contágio do vírus, mas atua efetivamente no seu combate, deixando o 

r fatores determinantes para 

A prática regular do exercício físico age como um modulador do sistema imune, estruturando 
progressivamente a resposta fisiológica à minimização do dano. Durante a atividade física, uma série de 

inflamatórias são liberadas, há o incremento de linfócitos na circulação, assim como no 
recrutamento celular. Tais efeitos levam ao melhor controle da resposta inflamatória, reduzem os hormônios 

cia e intensidade dos sintomas e da mortalidade frente à ocorrência 

Etapa de Execução, consiste em apresentar para os futuros atletas que foram 
cipar de competições, denominados atletas de alto rendimento, bem 

como continuar a oferta para as cidades satelides proporcionando uma condição melhor de saúde, garantindo 
o bom atendimento e satisfação dos nossos cidadão, contribuindo para uma comunidade mais ativa e 

Realizar várias modalidades de esportes para crianças em situação de vulnerabilidade Social, a partir 

de 4 anos e pessoas com deficiência, para que possamos amenizar, diminuir a vulnerabilidade social e 

ssim, para que os participantes e comunidade envolvida possam sair da ociosidade fazendo 

Contribuir para conscientização da importância da prática de atividades físicas; 
esporte, privilegiando as comunidades menos favorecidas; 

Estimular a prática de atividades físicas, visando à saúde do corpo (mente sadia em corpo 

QUANTITATIVAS EQUALITATIVAS E INDICADORES 

Parâmetro(s)paraaferiçãodeCum
primentodasMetas 



 

brigadista, seguranças, auxiliares, 
fotógrafo, alambrado, 
energia, banheiros químicos, Box 
trux e som

Realizar gestão administrativa 
e Financeira do projeto. 

Contratação de gestão 
administrativa e Financeira do 
projeto

Metas(Quantitativas) 

Realizar a premiação com 
medalha 5.000, para todos os 
participantes. 

Medalhas

Atingir o número de 80% de 
inscritos da previsão de 
beneficiários diretos. 

 

Inscriç

 

 

2.6 CRONOGRAMADETALHADODEATIVIDADESDOPROJETO
 

Nome do Evento: DF Ativo 
Descrição/Etapa: Riacho Fundo II 

Recanto das Emas 
Estrutural - Ao lado da Administração
Samambaia - Quadra 800/1000

Data do Evento: 16, 17, 23, 24, 30, 31/10 e 06, 07/11
Período Custeado pelo 
Fomento (Se for o caso): 

07/10 a 10/11/2021

Local: RiachoFundoII,RecantodasEmas,EstruturaleSamambaia

Espaços Físicos 
Disponíveis: 

(...) Quadra Poliesportiva
(...) Pátio     
(X) Ginásio 
(...) Espaço Privado 
Qual?__________________

Quantidade de participantes neste evento                         

Diretos: 4.000 

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

Faixa etária 

brigadista, seguranças, auxiliares, 
fotógrafo, alambrado, gerador de 
energia, banheiros químicos, Box 
trux e som. 

Contratação de gestão 
administrativa e Financeira do 
projeto 

-Fichas de inscrições
-Nota fiscal 
- Fotos 

Indicador Parâmetro(s)paraaferiçãodeCum
primentodasMetas

Medalhas 

-Fotos 
-Notas Fiscais. 

 

Inscrições 

 
- Registros fotográficos

CRONOGRAMADETALHADODEATIVIDADESDOPROJETO 

DF Ativo – Esporte, Lazer e Saúde Para Todos 
Riacho Fundo II - Quadradão Cultural QN 7F 
Recanto das Emas - Ao lado do Restaurante Comunitário  

Ao lado da Administração 
Quadra 800/1000 

16, 17, 23, 24, 30, 31/10 e 06, 07/11 Turno: Matutino / 
07/10 a 10/11/2021 Turno: Matutino / 

RiachoFundoII,RecantodasEmas,EstruturaleSamambaia 
(...) Quadra Poliesportiva (...) Praça 
(...) Pátio      (...) Piscina 
(X) Ginásio  (...) Clube 
(...) Espaço Privado  
Qual?__________________ 

(X) Outro  
Qual? Estrutura Montada

Quantidade de participantes neste evento                          

Indiretos: 00 Total:  4.000

Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

 Categoria
Modalidade/Data/Turno

Fichas de inscrições 

Parâmetro(s)paraaferiçãodeCum
primentodasMetas 

Registros fotográficos 

Matutino / Vespertino 
Matutino / Vespertino 

Qual? Estrutura Montada 

Total:  4.000 

Categoria-
Modalidade/Data/Turno Qtd. 



 

(X) Crianças/Adolescentes (até 14 anos)

(...) Jovens (15 a 24 anos) 

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

(...) Idosos (a partir de 60 anos) 
(...) Pessoas com deficiência e/ou portadoras de necessidades 
especiais (limitação física, mental, sensorial ou múltipla 
inseridas na distribuição acima) 
 
Inscrição dos participantes  
(...) Escolas 
(...) Em centros comunitários 
(...) Na sede da entidade proponente 
(...) Na sede de entidades parceiras 
(X) Pela internet. Especifique 
(...) Outros. Especifique 

 

 

2.7 FORMADEEXECUÇÃODASATIVIDADESOUPROJETOS(METODOLOGIA)
A execução do projeto é apresentar varias modalidade 

prevemos a realização dos eventos em locais aberto e publico reduzido devido covid. Todos os participantes 
deverão usar as máscaras em todas as etapas do projeto, sendo apenas permitido o não uso da máscara, na
execução da corrida de 500 metro. Os participantes deverão realizar suas inscrições antecipadamente, forma 
online na administraçao de cada RA, as insciçoes podera ser realizada no local respeitado o distanciamento. No 
dia do evento no acolhimento, os part
aferida sua temperatura e disponibilização do álcool em gel nas mãos).

Para as atividades terceirizadas, ambulância UTI, financeiro (necessário para o controle financeiro do 
evento), equipe de RH (necessário realizar e acompanhar programação do evento), segurança desarmado 
(necessário para controle de acesso e segurança do evento cuidado a noite), brigadistas, equipe de apoio stffs 
(necessário para diversas funções no projeto, dentre quais, 
competição e etc), auxiliar de limpeza (responsáveis pela limpeza do evento), design gráfico(necessário para 
criação das artes do evento), registro fotográfico (necessário para as fotos durante a montagem, p
registro das competições). 

 

PROGRAMAÇÃO 
 

 Pedal Kart (9:00h às 17:00h) 
 

A Ideia do projeto e apresentar um novo esporte Pedal Kart, para estimular futuros pilotos a entrar em futuras 
competições. Pedal kart é para todos os participates  de 8 a 

 

 Corrida pista (08:00 às 10 :00 as 16:00 as 17:00)

Crianças/Adolescentes (até 14 anos) 7 modalidades Manutino e 
Vespertino 

 

  

 
Pessoas com deficiência e/ou portadoras de necessidades 

especiais (limitação física, mental, sensorial ou múltipla -  

FORMADEEXECUÇÃODASATIVIDADESOUPROJETOS(METODOLOGIA) 
A execução do projeto é apresentar varias modalidade para formaçao de futuros atletas, dessa forma 

prevemos a realização dos eventos em locais aberto e publico reduzido devido covid. Todos os participantes 
deverão usar as máscaras em todas as etapas do projeto, sendo apenas permitido o não uso da máscara, na
execução da corrida de 500 metro. Os participantes deverão realizar suas inscrições antecipadamente, forma 
online na administraçao de cada RA, as insciçoes podera ser realizada no local respeitado o distanciamento. No 
dia do evento no acolhimento, os participantes ao entrar na área do evento (cercado em alambrando) será 
aferida sua temperatura e disponibilização do álcool em gel nas mãos). 

Para as atividades terceirizadas, ambulância UTI, financeiro (necessário para o controle financeiro do 
de RH (necessário realizar e acompanhar programação do evento), segurança desarmado 

(necessário para controle de acesso e segurança do evento cuidado a noite), brigadistas, equipe de apoio stffs 
(necessário para diversas funções no projeto, dentre quais, receptivo, entrega de águas, conduzir a chave da 
competição e etc), auxiliar de limpeza (responsáveis pela limpeza do evento), design gráfico(necessário para 
criação das artes do evento), registro fotográfico (necessário para as fotos durante a montagem, p

A Ideia do projeto e apresentar um novo esporte Pedal Kart, para estimular futuros pilotos a entrar em futuras 
competições. Pedal kart é para todos os participates  de 8 a 12 anos dará duas ou três voltas.

Corrida pista (08:00 às 10 :00 as 16:00 as 17:00) 

7 modalidades Manutino e 4.000 

 

 

 

 

para formaçao de futuros atletas, dessa forma 
prevemos a realização dos eventos em locais aberto e publico reduzido devido covid. Todos os participantes 
deverão usar as máscaras em todas as etapas do projeto, sendo apenas permitido o não uso da máscara, na 
execução da corrida de 500 metro. Os participantes deverão realizar suas inscrições antecipadamente, forma 
online na administraçao de cada RA, as insciçoes podera ser realizada no local respeitado o distanciamento. No 

icipantes ao entrar na área do evento (cercado em alambrando) será 

Para as atividades terceirizadas, ambulância UTI, financeiro (necessário para o controle financeiro do 
de RH (necessário realizar e acompanhar programação do evento), segurança desarmado 

(necessário para controle de acesso e segurança do evento cuidado a noite), brigadistas, equipe de apoio stffs 
receptivo, entrega de águas, conduzir a chave da 

competição e etc), auxiliar de limpeza (responsáveis pela limpeza do evento), design gráfico(necessário para 
criação das artes do evento), registro fotográfico (necessário para as fotos durante a montagem, pesagem e as 

A Ideia do projeto e apresentar um novo esporte Pedal Kart, para estimular futuros pilotos a entrar em futuras 
12 anos dará duas ou três voltas. 



 

 

As corridas são divididas em curta distância 1km, pista de corrida contém  sinalizaçao com todos parametros 
de segurança. Estimular as crianças a prática corrida regular,
resistência muscular auxiliando na redução da pressão arterial.
 

 Torneio de Futebol (09:00 às 17:00):
 

Não poderia deixar passar batido a paixão nacional o futebol como todo brasileiro sera realizados os times 
mirim formados por no máximo 10 atletas (5 jogadores linha, 1 goleiro e 4 reservas), 5. Tempo do jogo: 20 
minutos, divididos em 2 tempos de 10 minutos.
 

 Xadrez;  
Objetivo do jogo é conquistar o “rei” de seu adversário. Para jogar é necessário um tabuleiro
oito colunas e oito linhas, o que resulta em 64 casas possíveis para a mobilidade das peças. As peças são 
compostas de oito peões, duas torres, dois cavalos, dois bispos, uma rainha e um rei.

 

 Dama;  

O jogo de damas pratica-se entre dois 
e escuras, dispondo de 12 peças brancas e 12 pretas. O objetivo é capturar ou imobilizar as peças do 
adversário. O jogador que conseguir capturar todas as peças do inimigo ganha a partida

 

 Tênis de mesa (9:00 às 17:00)
 

Objetivo do jogo é marcar pontos. Isso ocorre quando o adversário manda a bola para fora da mesa (no lado 
oposto ao seu) ou quando ele não alcança a bola (desde que a bola tenha batido no lado de sua mesa).

 

 A Queimada 
 

A modalidade de Queimada acontecerá na categoria masculino e feminino, 8 equipes (6 pessoas formado 1 
equipe) no sistema de eliminatória simples.

 

PROTOCOLO DE SEGURANÇA 
 
O evento contará com as cláusulas de segurança e proteção conforme o 
no item J do Anexo Único. 
J) Competições esportivas profissionais e amadoras: 
1. Cumprimento dos protocolos e medidas de segurança gerais estabelecidos no art. 5º deste Decreto.
2. Presença de público fica permitida nas competições esportivas em que seja possível o controle de entrada e saída e é restrita a:
2.1. Pessoas imunizadas contra a COVID-19, mediante comprovação de imunização, após quinze dias do recebimento da segunda dose da vacina ou da 
dose única, nos casos indicados pelo fabricante; ou 
2.2. Pessoas que apresentem o resultado do exame de RT
3. Os atletas e demais profissionais deverão respeitar o distanciam
competições. 
4. Proibição de acesso ao estabelecimento de pessoas com as comorbidades assinaladas no Plano de Contingencia da Secretaria d
Distrito Federal, constante do sítio: http://www.saude.df.gov.br/wpconteudo/uploads/2020/02/PlanodeContinge%CC%82nciaV.6..pdf.
5. Deverá ser realizada aferição da temperatura corporal diariamente de todas as pessoas que ingressarem nos locais de compet
salvo quando realizadas ao ar livre. 

As corridas são divididas em curta distância 1km, pista de corrida contém  sinalizaçao com todos parametros 
de segurança. Estimular as crianças a prática corrida regular, ajuda  no melhor funcionamento cardíaco e na 
resistência muscular auxiliando na redução da pressão arterial. 

Torneio de Futebol (09:00 às 17:00): 

Não poderia deixar passar batido a paixão nacional o futebol como todo brasileiro sera realizados os times 
mirim formados por no máximo 10 atletas (5 jogadores linha, 1 goleiro e 4 reservas), 5. Tempo do jogo: 20 
minutos, divididos em 2 tempos de 10 minutos. 

bjetivo do jogo é conquistar o “rei” de seu adversário. Para jogar é necessário um tabuleiro
oito colunas e oito linhas, o que resulta em 64 casas possíveis para a mobilidade das peças. As peças são 
compostas de oito peões, duas torres, dois cavalos, dois bispos, uma rainha e um rei. 

se entre dois jogadores, num tabuleiro quadrado, de 64 casas alternadamente claras 
e escuras, dispondo de 12 peças brancas e 12 pretas. O objetivo é capturar ou imobilizar as peças do 
adversário. O jogador que conseguir capturar todas as peças do inimigo ganha a partida

Tênis de mesa (9:00 às 17:00) 

bjetivo do jogo é marcar pontos. Isso ocorre quando o adversário manda a bola para fora da mesa (no lado 
oposto ao seu) ou quando ele não alcança a bola (desde que a bola tenha batido no lado de sua mesa).

modalidade de Queimada acontecerá na categoria masculino e feminino, 8 equipes (6 pessoas formado 1 
equipe) no sistema de eliminatória simples. 

O evento contará com as cláusulas de segurança e proteção conforme o DECRETO Nº 42.525, DE 21 DE SETEMBRO DE 2021

 
1. Cumprimento dos protocolos e medidas de segurança gerais estabelecidos no art. 5º deste Decreto. 

ica permitida nas competições esportivas em que seja possível o controle de entrada e saída e é restrita a:
19, mediante comprovação de imunização, após quinze dias do recebimento da segunda dose da vacina ou da 

2.2. Pessoas que apresentem o resultado do exame de RT-PCR NEGATIVO, com coleta realizada no máximo com 72 horas de antecedência da partida.
3. Os atletas e demais profissionais deverão respeitar o distanciamento mínimo de 2 metros, exceto para os atletas durante o treinamento e as 

4. Proibição de acesso ao estabelecimento de pessoas com as comorbidades assinaladas no Plano de Contingencia da Secretaria d
tante do sítio: http://www.saude.df.gov.br/wpconteudo/uploads/2020/02/PlanodeContinge%CC%82nciaV.6..pdf.

5. Deverá ser realizada aferição da temperatura corporal diariamente de todas as pessoas que ingressarem nos locais de compet

As corridas são divididas em curta distância 1km, pista de corrida contém  sinalizaçao com todos parametros 
ajuda  no melhor funcionamento cardíaco e na 

Não poderia deixar passar batido a paixão nacional o futebol como todo brasileiro sera realizados os times 
mirim formados por no máximo 10 atletas (5 jogadores linha, 1 goleiro e 4 reservas), 5. Tempo do jogo: 20 

bjetivo do jogo é conquistar o “rei” de seu adversário. Para jogar é necessário um tabuleiro composto por 
oito colunas e oito linhas, o que resulta em 64 casas possíveis para a mobilidade das peças. As peças são 

jogadores, num tabuleiro quadrado, de 64 casas alternadamente claras 
e escuras, dispondo de 12 peças brancas e 12 pretas. O objetivo é capturar ou imobilizar as peças do 
adversário. O jogador que conseguir capturar todas as peças do inimigo ganha a partida. 

bjetivo do jogo é marcar pontos. Isso ocorre quando o adversário manda a bola para fora da mesa (no lado 
oposto ao seu) ou quando ele não alcança a bola (desde que a bola tenha batido no lado de sua mesa). 

modalidade de Queimada acontecerá na categoria masculino e feminino, 8 equipes (6 pessoas formado 1 

DE 21 DE SETEMBRO DE 2021, especialmente a indicadas 

ica permitida nas competições esportivas em que seja possível o controle de entrada e saída e é restrita a: 
19, mediante comprovação de imunização, após quinze dias do recebimento da segunda dose da vacina ou da 

PCR NEGATIVO, com coleta realizada no máximo com 72 horas de antecedência da partida. 
ento mínimo de 2 metros, exceto para os atletas durante o treinamento e as 

4. Proibição de acesso ao estabelecimento de pessoas com as comorbidades assinaladas no Plano de Contingencia da Secretaria de Estado de Saúde do 
tante do sítio: http://www.saude.df.gov.br/wpconteudo/uploads/2020/02/PlanodeContinge%CC%82nciaV.6..pdf. 

5. Deverá ser realizada aferição da temperatura corporal diariamente de todas as pessoas que ingressarem nos locais de competição e treinamento, 



 

s 

6. Os atletas e demais profissionais que estiverem com febre ou suspeita de infecção pelo novo coronavírus devem ser afastado
7. Os locais de competição e treinamento deverão ser previamente desinfectados e higienizados ant
8. O uso de máscaras será obrigatório nos vestiários. 
9. O tempo nos vestiários deverá ser minimizado. 
10. Atletas no banco de reservas deverão ocupar os espaços de maneira intercalada e usar máscara.
11. Somente os atletas em campo e a arbitragem terão permissão para permanecer sem máscaras no tempo das competições.
12. Somente terão acesso aos locais de competição as equipes de transmissão, jornalismo e demais atividades necessárias para 
número reduzido de profissionais identificados dentro da área de competição.
13. Deve ocorrer o afastamento de atletas e demais profissionais que estiverem com febre e suspeita ou comprovada infecção pe
14. A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer poderá editar nor
as características de cada competição esportiva, respeitados os protocolos gerais e específicos estabelecidos neste Decreto.
15. As competições agropecuárias devem obedecer a estes protocolos e medidas de segurança.
16. A verificação e fiscalização dos cartões de vacinação e dos exames negativos do público que adquirir o ingresso ficará so
entidade organizadora do evento e, nos casos de arenas ou ginásios
o local. 
17. Em caso de descumprimento haverá imposição de multa individual no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), e de 100.000,00 (cem 
organizadora do evento, e se for o caso, à concessionária do estádio, além das sanções administrativas e penais previstas nos demais normativos 
distritais e federais. 
18. Organização dos espaços físicos, garantindo a distância mínima entre torcedores e grupos de torcedores, 
19. Ocupação de no máximo 50% da capacidade do local da competição, com a distribuição do público de modo a respeitar o dista
20. Organização da entrada e saída do estádio de modo a evitar a aglomeração dos torcedore
21. O consumo de alimentos e bebidas será feito preferencialmente em seus assentos, sendo vedado o consumo em áreas comuns, s
comum cumprir os protocolos estabelecidos no item E do Anexo Único deste Decreto.

 

 

2.7.1 Grade Horária dos Núcleos

 

Não se aplica 

 

2.7.2 EquipedeRH 

 

Função Qnt. 
Forma de 
contratação do 
RH 

Coordenador 

Geral 
1 

Pessoa 

Jurídica(Empresa)

Coordenador 

Administrativo e 

Financeiro 

1 
Pessoa 

Jurídica(Empresa)

Auxiliar 

Administrativo 
2 

Pessoa 

Jurídica(Empresa)

 
BENEFÍCIOSEIMPACTOSGERADOSAOPÚBLICOPELAPARCERIA

 

• Fortalecimento do incentivo no esporte e do Distrito Federal, como ferramenta de melhoria na 

saúde física e mental, melhorando assim qualidade de vida da população.

• Maior interação e socialização entre os beneficiários do projeto;

• Melhoria da autoestima dos participantes do projeto;

g

6. Os atletas e demais profissionais que estiverem com febre ou suspeita de infecção pelo novo coronavírus devem ser afastado
7. Os locais de competição e treinamento deverão ser previamente desinfectados e higienizados antes do uso. 

 

10. Atletas no banco de reservas deverão ocupar os espaços de maneira intercalada e usar máscara. 
arbitragem terão permissão para permanecer sem máscaras no tempo das competições.

12. Somente terão acesso aos locais de competição as equipes de transmissão, jornalismo e demais atividades necessárias para 
is identificados dentro da área de competição. 

13. Deve ocorrer o afastamento de atletas e demais profissionais que estiverem com febre e suspeita ou comprovada infecção pe
14. A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer poderá editar normas complementares de protocolos e medidas de segurança específicos, de acordo com 
as características de cada competição esportiva, respeitados os protocolos gerais e específicos estabelecidos neste Decreto.

a estes protocolos e medidas de segurança. 
16. A verificação e fiscalização dos cartões de vacinação e dos exames negativos do público que adquirir o ingresso ficará so
entidade organizadora do evento e, nos casos de arenas ou ginásios ou estádios concedidos aos particulares, também da concessionária que administra 

17. Em caso de descumprimento haverá imposição de multa individual no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), e de 100.000,00 (cem 
nto, e se for o caso, à concessionária do estádio, além das sanções administrativas e penais previstas nos demais normativos 

18. Organização dos espaços físicos, garantindo a distância mínima entre torcedores e grupos de torcedores, limitados a 6 pessoas.
19. Ocupação de no máximo 50% da capacidade do local da competição, com a distribuição do público de modo a respeitar o dista
20. Organização da entrada e saída do estádio de modo a evitar a aglomeração dos torcedores. 
21. O consumo de alimentos e bebidas será feito preferencialmente em seus assentos, sendo vedado o consumo em áreas comuns, s
comum cumprir os protocolos estabelecidos no item E do Anexo Único deste Decreto. 

Núcleos 

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

Profissional da 
OSC é 
remunerado ou 
Não Remunerado 

Carga 
horária de 
trabalho 
na OSC

Jurídica(Empresa) 
Não Não - 

Jurídica(Empresa) 
Não Não - 

Jurídica(Empresa) 
Não Não - 

BENEFÍCIOSEIMPACTOSGERADOSAOPÚBLICOPELAPARCERIA 

Fortalecimento do incentivo no esporte e do Distrito Federal, como ferramenta de melhoria na 

saúde física e mental, melhorando assim qualidade de vida da população. 

socialização entre os beneficiários do projeto; 

Melhoria da autoestima dos participantes do projeto; 

6. Os atletas e demais profissionais que estiverem com febre ou suspeita de infecção pelo novo coronavírus devem ser afastados. 

arbitragem terão permissão para permanecer sem máscaras no tempo das competições. 
12. Somente terão acesso aos locais de competição as equipes de transmissão, jornalismo e demais atividades necessárias para a sua execução, em 

13. Deve ocorrer o afastamento de atletas e demais profissionais que estiverem com febre e suspeita ou comprovada infecção pelo novo coronavírus. 
mas complementares de protocolos e medidas de segurança específicos, de acordo com 

as características de cada competição esportiva, respeitados os protocolos gerais e específicos estabelecidos neste Decreto. 

16. A verificação e fiscalização dos cartões de vacinação e dos exames negativos do público que adquirir o ingresso ficará sob responsabilidade da 
ou estádios concedidos aos particulares, também da concessionária que administra 

17. Em caso de descumprimento haverá imposição de multa individual no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), e de 100.000,00 (cem mil reais) à empresa 
nto, e se for o caso, à concessionária do estádio, além das sanções administrativas e penais previstas nos demais normativos 

limitados a 6 pessoas. 
19. Ocupação de no máximo 50% da capacidade do local da competição, com a distribuição do público de modo a respeitar o distanciamento social. 

21. O consumo de alimentos e bebidas será feito preferencialmente em seus assentos, sendo vedado o consumo em áreas comuns, salvo se a área 

horária de 
trabalho 
na OSC 

Carga horária 
que será 
destinada ao 
projeto 

 
40h semanais 

 

40h semanais 

 
40h semanais 

Fortalecimento do incentivo no esporte e do Distrito Federal, como ferramenta de melhoria na 



 

• Melhoria das capacidades e habilidade motoras;

• Diminuição da exposição dos participantes a riscos sociais e melhoria no rendimento escolar 

dos jovens envolvidos. 

 

2.8 CROQUIDOEVENTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2.9 CONTRAPARTIDA 

 

Nãoseaplica. 
 

3.0 CRONOGRAMADEEXECUÇÃODOPROJETO
 

Programação 
u

0

Melhoria das capacidades e habilidade motoras; 

Diminuição da exposição dos participantes a riscos sociais e melhoria no rendimento escolar 

 

ONOGRAMADEEXECUÇÃODOPROJETO 

Cronograma de Execução 

Valor Duração

Diminuição da exposição dos participantes a riscos sociais e melhoria no rendimento escolar 

Duração 



 

ContrataçãodeEstruturas 

Materias Esportivos e Insumos                                                                                

Contratação de Serviços 

ContrataçõesdeRH 

 
 

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 ativ

que o pagamento das ações seja mensal, ou por atividade realizada (ex: pagamento de arbitragem por jogo; 

locação de equipamento por evento). A aquisição de materiais que visam o desenvolvimento pleno do objeto 

(material esportivo, lanche, uniforme, etc) deve ser fracionada, permitindo à OSC a identificação real do 

quantitativo a ser adquirido. 

Para projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses): no que compete a 

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

da Portaria 98/2020, a saber: 

§ 3º Para a execução da parceria em atividade contínua, as atividades finalísticas da OSC definidas 
no § 1º, devem ser executadas pessoalmente pela en
relação jurídica, sendo vedada à subcontratação nesses casos, exceto para serviços acessórios e 
complementares. 
§ 2º Considera-se atividade contínua aquela que ultrapassar três meses de duração.

 

Quanto a movimentação financeira, ressalta

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 pagame
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:

 

Início 

R$285.748,00 07/10/2021 10/11/2021

Materias Esportivos e Insumos                                                                                R$  109.764,72 07/10/2021 16/10

R$ 93.996,33 07/10/2021 10/11/2021

R$9.980,19 07/10/2021 10/11/2021

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 

al esportivo, lanche, uniforme, etc) deve ser fracionada, permitindo à OSC a identificação real do 

Para projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses): no que compete a 

Entidade Declarara ter ciência do disposto no parágrafo 3º e 4º do art. 30 

§ 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 

se atividade contínua aquela que ultrapassar três meses de duração.

ão 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 
ta 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: 

haja essa previsão no plano de trabalho aprovado; ou 
da autorização em decisão motivada do administrador público, a partir de 

solicitação formal da organização da sociedade civil. 

) Não haverá pagamento em espécie 

espécie. Sendo as despesas a seguir: 

Término 

/11/2021 

/10/2021 

/11/2021 

/11/2021 

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.  

idades 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 

al esportivo, lanche, uniforme, etc) deve ser fracionada, permitindo à OSC a identificação real do 

Para projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses): no que compete a 

Entidade Declarara ter ciência do disposto no parágrafo 3º e 4º do art. 30 

§ 3º Para a execução da parceria em atividade contínua, as atividades finalísticas da OSC definidas 
tidade, em caráter "intuitu personae" da 

relação jurídica, sendo vedada à subcontratação nesses casos, exceto para serviços acessórios e 

se atividade contínua aquela que ultrapassar três meses de duração. 

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

Art. 38. A movimentação de recursos da parceria será realizada mediante transferência eletrônica 
ta 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. 
nto em espécie, limitado a R$ 

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

da autorização em decisão motivada do administrador público, a partir de 



 

4.1 CRONOGRAMADEDESEMBOLSODAENTIDADE
 

Meta Etapa/Fase 

Meta 1 
1.1 Contratação de Estruturas

1.2 Materias Esportivos e Insumos

Meta 2 2.1 Contratação 

Meta 3 3.1 Contratação RH

 

5. PLANILHADEMATERIAIS/SERVIÇOSNÃOCONTEMPLADOSPELOFOMENTO(FONTEDERECEITADIVERSA)
 

 

OInstitutoEVAAtestaqueatéopresentemomento,contaráapenascomosrecursosdotermode

 

 

5.1 PlanilhaTermodeFomento 

 
 

PLANILHA TERMO DE FOMENTO

Meta 1 (ContrataçãodeEstruturasdeProdução

Etapa 1.1ContrataçãodeEstruturas

ITEM 
Descrição 
Detalhada  

Unidade 
de 

Medida 
(Diária/Mês
/Mts/Serviç
o/Unidade

1.1.1 

Tenda Túnel Geodésico 
20x10m Locação de 
estrutura para eventos 
em formato de amplo 
túnel em estrutura 
geodésica no formato 
de arco, medindo 10m 
de frente (boca), 6m de 
altura interna central e 
20m de profundidade. 
Material da estrutura 
fabricado em alumínio 
do tipo duralumínio liga 

Diária

CRONOGRAMADEDESEMBOLSODAENTIDADE 

Cronograma de Desembolso 

Especificação 

Contratação de Estruturas Outubro/2021

Materias Esportivos e Insumos Outubro/2021

Contratação de Serviços Outubro/2021

Contratação RH Outubro/2021

PLANILHADEMATERIAIS/SERVIÇOSNÃOCONTEMPLADOSPELOFOMENTO(FONTEDERECEITADIVERSA)

queatéopresentemomento,contaráapenascomosrecursosdotermode

PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

ContrataçãodeEstruturasdeProdução) 

ContrataçãodeEstruturas 

Unidade 
de 

Medida 
(Diária/Mês
/Mts/Serviç

/Unidade) 

Quant Total 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total

Diária 8 8 R$16.000,0
0 

R$128.000
00 

Mês 

Outubro/2021 

Outubro/2021 

Outubro/2021 

Outubro/2021 

PLANILHADEMATERIAIS/SERVIÇOSNÃOCONTEMPLADOSPELOFOMENTO(FONTEDERECEITADIVERSA) 

queatéopresentemomento,contaráapenascomosrecursosdotermodefomento 

Valor 
Total 

Justificativa 
para 

aquisição/loca
ção e memória 

de cálculo 

R$128.000,

Necessárioparaat
endertodopúblico
,coberturacomple

ta 
dosolechuva.Iráco
brirtodaaáreadoP

edal Kart. 
1tendapordiadura

nte8 dias. 



 

6351 T6, no formato de 
treliças, confeccionados 
com solda liga 5356, 
arcos de treliças 
travados entre si por 
longarinas de 
contraventamento 
retangular, 
dimensionados para 
carga de 30 Kgf/m e 
travessas de longarinas 
dimensionados para 
carga de 10 Kgf/m. 
Revestimento da 
estrutura de túnel em 
lonas MP 1400F24 em 
cor branca ou preta, 
anti-chama e anti-
fungo. 
Estrutura fixada ao piso 
por meio de sapata em 
aço especial do tipo aço 
carbono liga 6013, 
fixados com parafusos 
de 5/8” ou estaca 
longa. Toda a estrutura 
é contra ventada em 
cabos de aço de 
sustentação no formato 
de X estaiados ao solo 
por ponteiras longas do 
tipo estaca asa, cabos 
de aço e esticadores (1 
unidade por dia 
durante 8 dias) 

1.1.2 

Estrutura de Box Truss 
Tipo - Q30. 
Locação com 
montagem, 
manutenção e 
desmontagem de 
estrutura modular de 
alumínio treliçado em 
cubos e sapatas 
destinado a montagem 
de pórticos para fixação 

MetroMetro 3200 800 R$8,00 R$6.400,R$6.400,00 

Estrutura 
destinada a 

montagem de 
pórticos, fixação 

desistemadesonor
ização,torresdedel
ay,dentreoutrasqu

e se 
façamnecessárias. 
100metroslineares

pordia 



 

de sistema de 
sonorização, torres de 
delay, dentre outras 
que se façam 
necessárias. Serão 
utilizados 100m 
lineares por dia. 
(Durante 8 dias) 

1.1.3 

Grades de Isolamento 
(Alambrado/Gradil). 
Locação de 
estruturadisciplinadora 
depúblico, com grade 
em módulos de 
2,00x1,20 do tipo 
metálica 
tubularcomacabamento
empinturametalizadana
coralumínio 
ouzincada,fixadosaosol
o 
porpéstubularescomalt
urade1,20mde 
altura,fixadasasdemaisp
eçascomabraçadeirases
truturais de encaixe 
oudescartáveisdenylon. 
Serãoutilizados400mlin
earespordia.(Durante 
8dias) 

Metro

1.1.4 

PAINELDELEDALTADEFI
NIÇÃO 
(7mm)-
LocaçãodepaineldeLeda
ltadefiniçãoOUTDOOR,
RGB,7mmvirtual,Brilho 
acimade5000nits,Proce
ssamentodigitalcoment
radasesaídasSDI,HDMI,
VGA,computadorecontr
oller, montado 
emestruturasdealumíni
o,talhaseacessórios 
paraelevaçãoesustentaç
ão.Característicasdospa
inéisOUTDOOR:Painéis 
deLEDmodularcomgabi

M2/dia

Metro 400 3.200 R$5,00 R$16.000
0 

M2/dia 18m2 240 R$246,00 R$ 
59.040,00

durante8dias. 

R$16.000,0

Seránecessáriopar
aisolar 

oeventoetermaior 
controle 

depúblicoesegura
nça.400metrosline

arespordia 
durante8dias. 

59.040,00 

Importante 
Ressaltar 
Que 
setratadepainelde
LEDparatransimiç
ãodetodoeventoe
divulgaçãonascha
madasdossorteios
doparticipantespa
rainiciarocampeo
natos.18m2por 
dia durante 8dias. 



 

netesslimfabricadoseml
igadealumínioecompes
oinferior 
a18Kg/gabinete,placasc
ommedidasde0,768x0,7
68–fatorde 
proteção:IP65FrontaleT
raseiro. –
painéistipoSMD(3em1)
ouRGB,comresolução(d
otpitch)entre2.6mme9
mmreal,taxaderefreshr
ateden. 
Máximo2500Hz,temper
aturadecorentre5.000°
K9.000°K,ângulodevisão
mínimode140°grausebri
lhode6.000cd/m², 
PainéiS 
dotadosdesistema 
dehanging(sustentação)
compostosdebumpereh
astesverticais 
emalumínio 
comresistênciamecânic
aatraçãodeno mínimo 
260Mpa, comencaixes 
machoe 
fêmeacompartilhado 
emlinhasverticais, 
comcapacidadedesuste
ntaremcadaapoioaté50
0kgf.(18m2/dia 
durante8dias) 

1.1.5 

TendaPiramidalTenda 
Piramidal 10x10 

metros. Tenda tipo 
piramidal com armação 

em ferro tubular 
galvanizado e revestida 
em lona de PVC branca 

anti-chama, altura 
mínima de 2 metros e 

máxima de 3 metros de 
seus pés de 

sustentação, 
estaqueadas com cabos 

de aço e estacas 
arredondadas. A 

estrutura será 

DiáriaDiária 8 64 R$450,00 R$28.800
00 

R$28.800,

Para 
comodidadesanit
áriadopúblicoemg
eral.Emestruturae
mformatodecabin
edepolipropileno 
oumaterialsimilar,
comtanquedecon
tençãodedejetos,
porta,papeleira,as
sentocomtampa,c
anoderespiro,mas
culinosefemininos
.08por dia 
durante8dias. 



 

posicionada na entrada 
da tenda principal 

(entrada do evento) a 
fim de abrigar a 

recepção das 
contempladas pelo 

projeto e equipes de 
produção. Serão 

utilizadas 08 (oito) 
unidades por 

dia. (Durante 8 dias) 

1.1.6 

Banheiro químico 
normal, 

locação/montagem e 
desmontagem 

individual, portáteis em 
polietileno ou material 
similar, nas dimensões 
mínimas de 1,65m de 
frente por 1,22m de 

profundidade 2,10 de 
altura. 8 unidades por 

dia durante 8 dias. 

Diária

1.1.7 

BanheiroQuímicoPNE. 
banheiro Químico PNE. 
Banheiro químico PNE, 
locação/montagem e 

desmontagem 
individual, portáteis em 
polietileno ou material 
similar, nas dimensões 
mínimas de 1,65m de 
frente por 1,22m de 

profundidade 2,10 de 
altura. 2 unidades por 

dia durante 8 dias.. 

Diária

Diária 8 64 R$131,63 R$ 
8.242,44

Diária 2 16 R$142,59 R$2.281,
4 

8.242,44 

Para 
comodidadesanit
áriadopúblicoemg

eral. Estrutura 
emformatodecabi
nedepolipropilen

o 
oumaterialsimilar,
comtanquedecon
tençãodedejetos,
porta,papeleira,as
sentocomtampa,c
anoderespiro,mas
culinosefemininos

.08por dia 
durante8dias. 

,4

Para 
comodidadesanit
ária do 
públicoportador 
denecessidadeses
peciais,sendo 
umaunidademasc
ulina e 
outrafeminina.Em
estruturaemform
atodecabinede 
polipropilenooum
aterialsimilar,com
tanquedecontenç
ãodedejetos, 
corrimão,porta,pa
peleira,assentoco
mtampa,canoder
espiro,pisoeramp
adeacessoapropri
adoparacadeirant
essemnenhum 
ponto 



 

1.1.8 

Painéis de 
Isolamento 

(FechamentoCego). 
 

Fornecimentodelocação
eserviços de 

Montagem,manutençã
oedesmontagemdeFech

amento de área –
composição:estruturad
epainéismetálicosforma
dosemquadrosdetubor
etangular50x30#18,rev

estidos 
emchapadeaçomodelo
GR4#18,medindo2,20m
decomprimentoe2,40m

de 
altura,fixadaaosoloporp

onteiras metálicas 
esustentadaporbraçost
ubularestravadoscompi

nosmetálicosdeaço. 
Estruturapintadaemtint

adotipo 
esmaltesintéticanacoral
umínioouzincada.100ml

inearpordiadurante 
8dias 

Metro

1.1.9 

1 Sistema de 
Sonorização 
Locação com 
montagem, 
manutenção e 
desmontagem. 01 Mix 
Console Digital com no 
mínimo 48 canais para 
P.A; 08 Caixas para 
subgraves ( 18 
polegadas com 800W 
RMS cada) 08 Caixas 
vias médio grave e 

Diária

Metro 100 800 R$8,00 R$6.400,0
0 

Diária 8 8 R$2.376,2
8 

R$19.010,
24 

deretenção.02(do
is) por 

diadurante8di
as. 

R$6.400,0

Fechamento 
deáreacomposiçã
oestruturadepain
éismetálicosform
adosemquadrosd
etuboretangularp
arasegurança 
dosparticipantes. 
100mlinearespor
diadurante8 dias. 

19.010, 

Necessárioumsist
emadesompara 
odiadoevento,cha
mada 
doparticipante,pa
rainiciaroevento,a
nunciarossorteios
etocarmúsicas. 

 



 

médio agudo (1.000W 
RMS cada); 
Amplificadores 
compatíveis com o 
sistema de PA; 01 
Processador digital 01 
Multcabo com no 
mínimo 48 vias (60mts); 
MONITOR: 03 
Monitores tipo Spot 
passivo/ativo com 
800W RMS cada; 
Amplificadores 
compatível com o 
sistema de monitores; 
01 Processador digital; 
02 microfones sem fio 
UHF; 06 direct box; 04 
sub Snake com 
multipinos, regulador 
de tensão, voltímetro, 
amperímetro e 
transformador isolador 
de 5.000 watts para 
alimentação em 110 
volts; 

1.1.1
0 

GRUPO 
GERADORMÉDIO. 

Locação de estrutura de 
geração de energia em 

container tratado 
acusticamente, com 
potência de 180KVA, 
regulador automático 
de tensão frequência, 

painel elétrico com 
voltímetro, 

amperímetro e 
comandos, disjuntor 

geral tripolar, tensões 
de 220 volts, 380 volts 

ou 440 volts, com 
combustível, operador, 
cabos elétricos, extintor 
de incêndio ABC, caixa 

intermediária de 
distribuição elétrica 

com 03 fazes 01 neutro 
e 01 terra. 01 (um) por 

dia durante 8 dias.. 

DiáriaDiária 8 8 R$1.304,0
0 

R$10.432,
00 
R$10.432,

Referênciade01ge
radorparasuporta
rcargadeenergiar
eferenteàsonoriza
çãodo 
evento,equipame
ntos defilmagens 
e 
outrasconexõesn
ecessárias.01unid
ade 
pordiadurante8di
as 



 

1.1.1
1 

10 EXTINTORES DE 
INCÊNDIO TIPO ABC. 

O pó ABC é um agente 
extintor capaz de 

extinguir qualquer tipo 
de inc extintores, sendo 
mais eficaz e seguro do 

que outros tipos 
de extintores,como por 
exemplo o pó BC. Este 

pó tem como 
componente químico 

principal o fosfato 
monoamônico, 

composto químico 
inorgânico usado na 

produção de 
fertilizantes agrícolas. 
10 por dia durante 8 

dias.. 

Diária

ValorTotaldaEtapa 1.1 
Etapa 1.2 Materias Esportivos e Insumos

1.2.1 

Aquisição de 4 
BolasdeAquisição de 
bolas de queimada e 

bolas de Futsal para as 
atividades, composição: 

PVC, peso 400–440g,    
circunferência: 

60–64cm, 
modelomatrizado. 

Unidade

1.2.2 

Aquisição de 4 
BolasdAquisição de bolas 
de queimada e bolas de 

Futsal para as atividades, 
composição :PVC, peso 

400–440g, circunferência: 
60–64cm, 

modelomatrizado. 

Unidade

Diária 8 80 R$12,00 R$960,00

Esportivos e Insumos 

Unidade 1 4 R$32,00 R$128,00

Unidade 1 4 R$60,35  
R$241,4

960,00 

Locaçãodeextinto
rdeincêndio.Equip
amentodesegura
nça 
paraeventualidad
esdeincêndio,clas
sesA/B/C8Kgdeca
pacidade. 
Serão10unidades 
pordia durante 
8dias. 

R$ 285.748,00 

128,00 
Será distribuída 
para os times 

 

241,40 

Será distribuída 
para as times 

 



 

1.2.3 
 

1 UTEMÓVEL. 
 

Contratação de Serviço de 
Ambulância Tipo A/B UTE 
Móvel Veículo destinado 

ao atendimento e 
transporte de paciente 

que não apresentam risco 
de vida, para remoções 

Diária

1.2.4 

Aquisição de 10 Raquete 
Descrição Raquete 
Confeccionada em 

Madeira e Borracha 
Cabo côncavo 

Garante alta durabilidade 
e conforto ao jogado 

 

Unidade

1.2.5 

Aquisição de conjunto de 
60 bolinhas de ping pong. 

Codigo BELFIX-483900 
Categoria acessorio 

Marca bel fix 
 

kit

Diária 8 8 R$ 
1.183,33 

R$  
9.466,64 

Unidade 1 10 R$107,63 R$ 
1.076,30

kit 1 1 R$184,80 R$184,80

 

Equipeespecializad
aparamanterainteg
ridadefísicaeatendi
mentomédicodosp
articipantesdoeven

to durante 
operíododerealizaç

ãodoevento. 
1unidadepor 

diadurante8dias 

 
1.076,30, 

Será necessario 
comprar 

separadamente os 
acessórios,as 
raquetes tem 
facilidade de 

quebrar, 
prejuidicando o 

projeto. 

R$184,80 

Será necessario 
comprar 

separamento os 
acessorios,as 
boloinha tem 

facilidade de perder 
prejuiticado o 

projeto 
 



 

1.2.6 

PEDALKART-
Conjuntocompostopor10q
uadriciclosnãomotorizado

s-01KITporcidade. 
 

Tipo:pedalgokarts 
Tipodefreio:freiodemãoTa
manho:rodade16polegada

sCor:vermelho 
Materialdaroda:pneupneu

mático 
Veer:volante 

Alturaadequada:acimade1
40cm 

Estaçãoadequada:quatroe
stações 

Pesolíquido:27kg 
INCLUIR 

DISPONIBILIZAÇÃO, 
MONTAGEM E 

DESMONTAGEM E 
SUPORTE TÉCNICO 

KIT

1.2.7 

Aquisição de 4 MESAs 
PARA TÊNISDEMESA 

 
TÊNIS DE MESA - 04 POR 

CIDADE 
 

Mesa, no formato 
retangular na medida de 

2,74 de comprimento, 
1,52 de largura e 0,76 de 
altura; Rede, instalada na 
altura de 15,25cm e 15,25 
de comprimento para fora 

de cada lado; Bola, feita 
de material sintético 

celulóide ou plástico, com 
diâmetro de 40mm, 

PingPong com bolas e 
raquetes (Kit Completo) 

(De 9:00 ás 17:00 horas ( 8 
diárias) 

Unidade

KIT 8 8 R$3.000,00 R$24.000,
00 

Unidade 1 4 R$ 877,90 R$ 3.511,60

.000,

PEDALKART-
Conjuntocompostop

or10quadriciclos-
01KITPORCIDADE (8 
diárias)Proporparao
públicoumamodalid
adenovevemganhad
oespaçoassimforma

do 
novoatletas.10karts
pordiadurante8dias. 

511,60 

Realizar ummini-
campeonatopartitiv
opara opúblicoalvo 
eparaofuturosatleta
s.kitdetênisdemesaa

companha 
duasraquetes 

comfacesemborrach
adasecabosemmade
ira,redeemnylonco
msuportesparafixaç
ãoetrêsbolinhaspara
reposição4unidades 

durante8dias. 



 

1.2.8 

 
Aluguel de 

8MESASECADEIRASconjun
toMesaPlástica8 MESAS E 
CADEIRAS conjunto Mesa 
Plástica Quadrada Império 

de Polipropileno, com 
Proteção anti-UV 

(ultravioleta) que garante 
uma maior durabilidade. 

Esta mesa quadrada 
Império, foi desenvolvida 
para nossas clientes mais 
exigentes, combina com 

todos os ambientes 
internos e externos, 

suportando a carga de 120 
kg. É um produto 

monobloco, facilitando 
seu armazenamento. 

Está mesa é ideal para 
locação devido sua leveza 
e sua grande carga para 

empilhamento. 
Valoriza o espaço pelo 

estilo e convida ao lazer 
pela 

praticidade! Não possui 
furação central para 

guarda sol. 
Altura: 72cm Largura: 

70cm Comprimento: 70cm 
Peso: 4,400kg (variação de 

5%) 
CORES: 

Branca e preta. 

Diária

1.2.9 

 
Aquisição de 

10TABULEIRODEXADREZ 
Aquisição do tabuleiro de 

Peças e estojo em 
madeira. Um único 

tabuleiro e dois jogos. 

 
Possui tabuleiro em 

madeira, com tinta atóxica 
medido 32 x32 cm* e casa 

de 4 cm e rei de 8,5cm. 

Peças e estojo em 

Unidad

Diária 12 96 R$11,53 R$1.106,

Unidade 1 10 R$194,90 R$ 1.949

,88 

Alugueldemesaseca
deiras 

paracompeonatopa
rticipativodedamae
xadrezeequipedetra

balho. 
12conjuntospordia 

durante8dias. 

949,00 

Ojogodexadrezéum
aforma 

deentretenimentolú
dico-

capazdedesenvolver
nascriançasejovensa

capacidade 
deconcentração,pla
nejamentodeação,
memória,julgament
o,imaginação,,antec
ipação,vontadedeve

ncer, 



 

madeira. Um único 
tabuleiro edois jogos. 

Possui tabuleiro em 
madeira, com tinta atóxica 

medidno 32 x32 cm* e 
casa de 4 cm e rei de 

8,5cm. 

Acompanham peças em 
madeira para os jogos de 

Xadrez e Damas. 

 

Acompanham peças  
(reservas) em madeira 

para os jogos de Xadrez e 
Damas.10tabuleirosdurant

e8dias. 

1.2.1
0 

Aquisição de 5.000 
Medalhasdeparticipação: 

 
Fundidas com em metal 

composto, que é utilizado 
em brinquedos à exemplo 
dos carrinhos de ferro que 
fazem tanto sucesso entre 

os garotos. O metal 
utilizado é o zamac, 

totalmente reciclável e de 
alta resistência à corrosão, 
o que não elimina resíduo, 

não utiliza chumbo na 
composição, tornando a 

medalha totalmente 
ecológica. A circunferência 
da medalha possui um raio 
de aproximadamente 8cm, 
2cm de largura e 70 cm de 

comprimento 

Unidade

1.2.1
1 

1600 Kit Lanche 

lanche composto por 1 
barra de Cereal 20G sabor 
variado, um suco de frutas 

sabor variado 200ml, e 
uma fruta da estação para 
o evento de lançamento 

Unidade

Unidade 1 5.000 R$8,78 R$43.900,00

Unidade 1 2000 R$6,90 R$13.800

paciência,autocontr
ole,   espíritode 

decisão, 
lógicamatemática,cr

iatividade, 
10tabuleiros por 

8dias 

00,00

Premiaremostodos 
participantes será 

cunho participativo 
a toda população 

que  estiver no 
local participado 
das modalidade 

Total:5.000medalh
as 

800,00

Distribuir para os  
200 kits  

colaradores 200 
kits  que ira 

trabalhar o dia 
interio 8hs 

envolvido no 
projeto, dobrado 



 

200 kit lanche por dia 
durante 8 dias. 

1.2.1
2 

8000 Águas mineral-
Garrafa500ml 

Unid

ValorTotaldaEtapa1.2 
ValorTotaldaMeta

Meta2(Serviços) 
Etapa2.1Contratação de Serviços

ITEM 
Descrição 
Detalhada  

Unidade 
de 

Medida 
(Diária/Mês
/Mts/Serviç
o/Unidade

2.1.1 

10 SegurançasSeguranças 
Profissionais para atuar 
como guarda na área do 
evento, uniformizados 

com camiseta e 
identificação da empresa, 
com carga horária de 12h, 
registro na Secretaria de 

Segurança Pública. 
10 por dia durante 8 dias, 

distribuídos no período 
diurno e norturno. 

Diária

 
 
 
 

2.1.2 

4 
BRIGADISTA/SOCORRISTA

DEEMERGÊNCIA. 
 

PProfissionais 
socorristas/brigadistas 

para desempenharem o 
serviço de brigada anti-

pânico e para 
atuarem em primeiros 

socorros, uniformizados e 
com carga horária de 12h. 
4 por dia durante 8 dias. 

 

Diária

Unid 1 8000 R$1,30 R$10.400

R$ 109.764
ValorTotaldaMeta1 R$395.512,72

erviços 

Unidade 
de 

Medida 
(Diária/Mês
/Mts/Serviç

/Unidade) 

Quant Total 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total

Diária 8 80 R$150,00 R$12.000

Diária 8 32 R$150,00 R$4.800

será entreguem 
para alguns 

participantes do  
evento. 

10.400,00

Águapara odia 
doeventofuncionári
osebeneficiários1ga

rrafas 
deáguaspordia 

764,72 
395.512,72 

Valor 
Total 

Justificativa 
para 

aquisição/loca
ção e memória 

de cálculo 

R$12.000 

Necessidadedeuma
equipeespecializad
aparamanterainteg

ridade 
dosequipamentos 
easegurançadoeve
ntoduranteoperíod
odemontagem,reali
zaçãoedesmontage
mdosequipamento

snoevento. 
10pordiadurante 
8dias,distribuídos 
noperíododiurnoe 

norturno. 

R$4.800 

Prestaçãodeserviço
sde 

mãodeobradesocor
rista/brigadista,par
aatuarnaprevenção

depânico 
eemprimeirossocor
rosaosparticipantes 

uniformizadose 
paramentados.4por

diadurante8dias. 



 

2.1.3 

DESIGNERGRÁFICO. 
Serviços diversos de 

design gráfico, 
carregamento de 
documentos para 

divulgação nas redes 
sociais, serviços 

multidisciplinares 
correlacionados. (01 

profissional ou empresa 
que prestará serviço ao 

projeto) 

Mês

2.1.4 

1 FOTÓGRAFO. 
Responsável pelo registro 

fotográfico do evento, 
com qualidade 

jornalística. As fotos serão 
tratadas e disponibilizadas 

no google drive até 24h 
após cada jogo.. 

Diária

2.1.5 

ASSISTENTE DE 
PRODUÇÃO. 

Responsáveis pelo auxílio 
na parte operacional do 

projeto, fornecendo apoio 
logístico, nas montagens, 
auxílio ao desempenho 
das atividades gerais do 

projeto, auxiliando 
diretamente o 

Coordenador Geral em 
suas atividades, com foco 
em operacionalização da 

execução das 
ações/eventos. 04 

profissionaispor 

dia durante 8 dias.. 

Diária

2.1.6 

4 Auxiliares de 
Limpeza/serviços 

Gerais 

Auxiliares de 
Limpeza/serviços 
geraisPrestador 

Diária

Mês 1 1 R$2.124,33 R$2.124,33

Diária 8 8 R$433,00 R$3.464,00

Diária 8 56 
R 

$295,00 
R$18.480,00

Diária 8 32 R$150,00 R$4.800

R$2.124,33 

Profissionalhabilita
doa 

efetuaratividadesre
lacionadasaodesign
gráfico.trazerordem
estruturaleformaài

nformação 
visualimpressaouvir

tualcriar 
edesenvolver 

projetosgráficos. 

,00 

Ofotógrafoserácont
ratadoparatrabalha
rnacoberturadetod

ooevento. 
1pordiadurante8dia

s. 

R$18.480,00

Responsáveispelo 
auxíliona parte 

operacionaldoproje
to,fornecendoapoio
logístico,nasmontag
ens,auxílioaodesem
penhodasatividades

geraisdoprojeto, 
auxiliandodiretame

nte   
oCoordenadorGeral
emsuasatividades,c
omfocoemoperacio

nalização 
daexecuçãodasaçõe
s/eventos.(07profis
sionaispordiadurant

e8dias) 

R$4.800 

Responsável 
pelaorganizaçãofísic
adoespaço(limpeza)
,antes,duranteedep
oisdoevento.4pordi

adurante8dias. 



 

responsável pela 
conservação do local e 

ambiente. 4 por dia 
durante 8 dias. 

2.1.7 

28Staffs 

staffs 

Os STAFF será responsável 
pela entrega das 

premiação das medalhas, 
kits lanches , álcool e 

mascara. 

Diária 8 224 R$137 R$30.688 

Oprojetocontaráco
mosauxiliaresparaa

poio 
pararecepcionaropú
blicoeatuarememfu
nçõesdiversasdentr
odasevento.materia

is, 
banners,equipamen

tos   doprotocolo 
COVID19,organizaçã
odaentradadoevent
oeconservaçãodaor
demnosespaçosdos 

jogos. 
28 por dia durante 

8dias. 

2.1.8 

7 Coordenador de Evento 

É o responsável direto do 
evento desde a 

preparação até a 
execução do evento. É o 
elo entre o Coordenador 

Geral e o restante da 
equipe. Serão 7 

profissionais 

destinados 1 para cada 
modalidade. 

Mês 1 7 R$2.800 R$ 19.600 

Profissionaisrespons
áveisporcoordenarc
adamodalidadeeora

ganizaraárea 
doevento:forçadetr
abalho,basesdeentr

egade 
medalhas,largada,c
hegada,eperíodode
préprodução,produ
çãoepósprodução.7
profissionaisrespons

avel por  
organizaçãocadamo

dalidade. 
cargahoráriade40ho

rassemanal. 

préprodução,produ
çãoepósprodução. 

ValorTotaldaEtapa 2.1 R$ 93.996,33 
VALORTOTALDAMETA 2 R$93.996,33 
Meta3(ContrataçãoRH) 
Etapa3.1ContrataçãoRH 



 

ITEM DescriçãoDetalhada 

Unidadede
Medida(Di
ária/Mês/M
ts/Serviço/

Unidad

3.1.1 

COORDENADOR GERAL. 

COORDENADOR GERAL. 

Coordenador responsável 
em geral pelas ações do 
projeto, gerindo toda a 

equipe de projeto e 
atuando em todas as 

áreas na pré-produção, 
produção e no período de 

pós- produção. 

1 profissional que atuará 
durante 8 semanas de pré 

produção, 

produção e pós. 

Mês

Unidadede
Medida(Di
ária/Mês/M
ts/Serviço/ 

Unidad
e) 

Quant. Total 
ValorUnitá

rio 
ValorTotal

Mês 1 1 R$ 3.606,19 
R$ 

3.606,19

ValorTotal 

Justificativapara
aquisição/locaçã
ocommemóriade

cálculo 

 

3.606,19 

Serãoresponsáveis
pelaescolhadosprof
issionaisefornecedo
res econtratações. 

Desenvolveram 
eacompanharamop
lanejamento,apoio 
na divulgação do 

evento,aexecuçãoe
aentregadosprodut
osdetodasasetapas
doprojeto.Comcarg
ahorária40h/seman
aisorganizaráocron
ogramadasações,fa
ráoauxilionaprestaç
ãodecontas,eacom

panharátoda a 
estratégia 

derealização 
doevento. 

1 profissional que 
atuará 1 mês de 

execução 



 

3.1.2 

Coordenação 
administrativa e financeira 
Profissional que coordena 
as rotinas administrativas, 

o planejamento 
estratégico e a gestão dos 
recursos organizacionais, 

seja estes: materiais, 
patrimoniais, financeiros, 
tecnológicos ou humanos. 

Será 1 profissionalque 
atuará durante 8 semanas 
do projeto, incluindo pré-

produção, produção e 
prestação de 

contas. 

Mês

3.1.3 

2Auxiliares 

Auxiliaradministr ativo 
Profissional que auxiliará 

nas demandas 
administrativas do 

projeto, envolvendo 
planejamento e controle 
do projeto, junto com o 

coordenador.. 

Mês

ValorTotaldaEtapa

VALORTOTALDAMETA

VALORTOTALDOTERMODEFOMENTO
 

 

6 DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO

Divulgamos através do Instagram do Instituto (@institutoeva.empoderamento), Banner na entrada da 
cidade, faixas no local e carro de som. 

 

 

7. PrevisãodeReceitas 

Mês 1 1 R$2.000 R$2.000

Mês 1 2 R$2.187,00 R$4.37

ValorTotaldaEtapa3.1 

VALORTOTALDAMETA 3 

VALORTOTALDOTERMODEFOMENTO 

DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO 

Divulgamos através do Instagram do Instituto (@institutoeva.empoderamento), Banner na entrada da 
 

2.000 

Efetuartoda 
apartecontábil, do 

eventoduranteoper
íodode06semanase
ntreexecuçãoeprest
açãodecontasdetod
asasmodalidades.ca
rgahoráriade40hora

ssemanal. 

1 profissional que 
atuará 1 mês de 

execução 

74 

Responsávelpelasro
tinasadministrativas 

egestãodos 
recursosorganizacio
nais,duranteoperíod
ode1mêsentreapoio
aelaboração,execuç
ãoeprestaçãodecon
tas.2auxiliarespordi
a durante  1 mês. 

R$ 9.980,19 

R$ 9.980,19 

R$499.489,24 

Divulgamos através do Instagram do Instituto (@institutoeva.empoderamento), Banner na entrada da 



 

PREVISÃO DE RECEITAS (inclusive recursos complementares)

QTD. Nome

1 Emenda parlamentar do Deputado Hermeto

Total 

 

 

Brasília, 29 de Setembro de2021

 

 

 

 

_______________________________

PREVISÃO DE RECEITAS (inclusive recursos complementares) 

Nome Receitas

Emenda parlamentar do Deputado Hermeto R$499.489,24 

R$ 499.489,24 

2021 

_______________________________ 
 

EDNAMARIASAMPAIO 
Instituto EVAPresidente 

Receitas 


